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Naj vam božič ogreje srca in duše, dan samostojnosti in enotnosti naj 
vas spomni, kdo in kje smo, in navda s ponosom; novo leto 2019 pa naj 
dobrohotno pomaga pri uresničitvi vaših smelih načrtov!
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Delavci v gospodarstvu zahtevajo višje plače

Pred poslopjem Gospodarske zbornice 
Slovenije v Ljubljani so bile v začetku 
decembra velike delavske demonstraci-

je, na katerih so predstavniki delavcev iz vse 
Slovenije zahtevali povišanje vseh plač. Med 
demonstranti je bilo videti tudi sindikaliste 
in delavce iz podjetij v osrednjih Slovenskih 
goricah.

Demonstracije oziroma protestni shod, na 
katerem se je zbralo blizu tisoč ljudi, sta orga-
nizirala Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 
in sindikat Pergam, pridružile pa so se jima še 
sindikalne centrale Konfederacija sindikatov 
90, Alternativa in Neodvisnost. Svojo pod-
poro so protestnikom prišli na ploščad pred 
Gospodarsko zbornico Slovenije izraziti tudi 
predstavniki velike večine sindikatov javnega 
sektorja na čelu z Branimirjem Štrukljem.

Sindikati v zasebnem sektorju oziroma 
gospodarstvu zahtevajo sedaj, ko slovensko 
gospodarstvo ponovno beleži rast, dvig vseh 
plač. Podpirajo pa tudi predlog stranke Levi-
ca za povečanje minimalne plače s spremem-
bo zakona o minimalni plači v državnem 
zboru. Predlog Levice so s svojimi podpisi 
podprli tudi koalicijski poslanci. Sindikati so 
protestirali tudi proti grožnjam delodajalskih 
organizacij, da bodo v primeru povečanja 
minimalne plače mimo socialnega dialoga 

odpovedali kolektivne pogodbe.
Medtem, ko so nezadovoljni delavci pred 

Gospodarsko zbornico Slovenije zahtevali 
povišanje plač, so delodajalci na 7. kongresu 
Združenja delodajalcev Slovenije opozarjali, 
da bi povišanje minimalne plače mimo so-
cialnega dialoga ogrozilo delovna mesta in 
konkurenčnost slovenskega gospodarstva. 

Predlog za dvig minimalne plače je že 
obravnavala vlada. Ta sicer ne nasprotuje ci-
ljem, ki jih predlog zasleduje, ocenjuje pa, da 
bi bilo v nadaljnjem zakonodajnem postopku 
pri iskanju najustreznejših rešitev smiselno v 
največji možni meri upoštevati socialni dialog 
in prilagoditi dinamiko uveljavitve posame-
znih rešitev predloga. S tem bi se tako javnemu 
kot zasebnemu sektorju zagotovil zadosten čas 
za prilagoditev in morebitno prestrukturiranje 
v smeri, ki bi omogočila mehkejši prehod v 
novo zakonsko ureditev. Hkrati vlada poudar-
ja pomembnost socialnega dialoga pri vpraša-
nju definicije in višine minimalne plače.

Z veliko večino sindikatov javnega sektorja 
pa je vlada v vlogi delodajalca že novembra 
sklenila sporazume o povečanju plač javnih 
uslužbencev. Vlada je v skladu s tem že pri-
pravila predlog sprememb zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju.

T. K.

Naslednje leto lažje do zaposlitve

Vse kaže, da bo iskalcem zaposlitve 
naslednje leto še lažje najti zaposli-
tev kot letos. Po najnovejši raziskavi, 

imenovani »Napovednik zaposlovanja«, ki so 
jo opravili na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje, se bo namreč število zaposlenih 
v Sloveniji v prvi polovici naslednjega leta 
povečalo za 2,8 odstotka, kar je dober obet. 
V raziskavi je sodelovalo 2.650 delodajalcev 
(skupno zaposlujejo 332.000 delavcev), ki so 
napovedali, koliko delavcev bodo potrebovali 
v prvih šestih mesecih leta 2019.

Na začetku naslednjega leta bodo deloda-
jalci na trgu dela najbolj iskali voznike tež-
kih tovornjakov, delavce za enostavna dela v 
predelovalni industriji, varilce, prodajalce in 
zidarje. Vse več delodajalcev se pritožuje, da 
na trgu dela ne najdejo več primernih kadrov, 
ki jih potrebujejo. 

V prvi polovici naslednjega leta bodo večji 

delodajalci v Sloveniji po lastnih napovedih 
zaposlili okoli 35.500 delavcev. Največ novih 
delavcev bodo potrebovala podjetja v gradbe-
ništvu in poslovnih dejavnostih.

Še pred nekaj leti se je na domala vsak raz-
pis za prosto delovno mesto prijavilo zelo 
veliko kandidatov. Sedaj pa se že skoraj po-
lovica delodajalcev pritožuje, da se na njihove 
razpise za prosta delovna mesta marsikdaj 
ne prijavi noben kandidat. Tako imajo sedaj 
priložnost za zaposlitev tudi mnogi delavci, ki 
doslej niso uspeli najti zaposlitve.

Večanje števila zaposlenih je v glavnem 
posledica gospodarske rasti v Sloveniji. Bruto 
domači proizvod (BDP) se je leta 2017 pove-
čal za 5 odstotkov, letos se bo predvidoma za 
4,4 odstotka, naslednje leto za 3,7 odstotka in 
leta 2020 za 3,4 odstotka.

T K.

Zaposlitvene možnosti bodo povečali blizu 
35 tisoč osebam

Čeprav na trgu dela v Sloveniji že pri-
manjkuje kadrov ali pa prav zaradi 
tega, bo vlada tudi v letu 2019 izvajala 

ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Usmer-
jeni bodo zlasti v povečanje zaposlitvenih 
možnosti dolgotrajno brezposelnih oseb, sta-
rejših od 50 let, nizko izobraženim in mladim. 
Največ sredstev nameravajo nameniti izobra-
ževanju in usposabljanju brezposelnih de-
lavcev, iskalcev zaposlitve in tudi zaposlenih 
delavcev, katerih delovno mesto je ogroženo.

Za izvajanje ukrepov aktivne politike za-
poslovanja namerava vlada naslednje leto 
nameniti preko 91 milijonov evrov, od tega 
35 milijonov evrov iz državnega proračuna in 

56 milijonov evrov iz Evropskega socialnega 
sklada. V programe bo predvidoma vključe-
nih preko 31.000 brezposelnih delavcev in 
3.500 zaposlenih. Vanje bodo vključili tudi 
7.200 prejemnikov denarne socialne pomoči, 
ki jim nameravajo pri povečanju zaposlitve-
nih možnosti posvetiti posebno pozornost.

Vsi, ki sodijo v omenjene težje zaposlji-
ve skupine in se želijo zaposliti, bodo lažje 
izboljšali svojo konkurenčnost na trgu dela, 
če se bodo sami pozanimali ter podvizali, da 
bi jih vključili v katerega od ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja.

T. K.
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Videnje ljudi in dogodkov

Kapitalizem, socializem ali kaj drugega?

Živimo v svetu, ki ga obvladuje ka-
pitalizem, ki v vseh kapitalističnih 
državah v praksi ni enak. Lahko go-

vorimo o skrajno grobem in izkoriščeval-
skem kapitalizmu in bolj liberalnem. Torej 
moderni kapitalizem sam po sebi ni slab, 
čeprav vsebuje za povprečnega državljana 
mnogo nesprejemljivih elementov. Dana-
šnji kapitalizem ni enak tistemu, ki ga je 
nekoč, na primer v Angliji, proučeval Karl 
Marx. K drugačnemu, vendarle nasploh 
bolj človeškemu kapitalizmu je mnogo 
prispeval v zadnjih desetletjih nagel razvoj 
proizvajalnih sredstev, ki je zaposlenim 
olajšal njihovo delo in spodbudil večjo pro-
duktivnost in s tem tudi bogatejšo družbo, 
vendar ne povsod po svetu.

Žal se je svet, kot pravi tudi papež Fran-
čišek, razdelil na bogati in skrajno revni 
svet. To je morda največja slabost sodobne-
ga kapitalizma. V vseh političnih sistemih 
je bil delavec privesek ali podaljšek strojev, 
kot je zapisal Marx. Z njim so lastniki in 
upravljalci ravnali predvsem kot z delovno 
silo, brez dejanske pravice soupravljanja, 
čeprav so taki poskusi bili in so, vendar ima 
v končni fazi edino lastnik škarje in platno 
v rokah. Lastnik z delavcem počne, kar se 
mu zdi potrebno: določa njegovo plačo in 
odloča o zaposlitvi ali odslovitvi z dela, ne 
da bi za to imel vedno zakonsko pravico. 
Edino sindikati so poleg delovnih sodišč 
resnični branilci pravic delavcev. Seveda 
kapitalizem prepletajo tudi elementi socia-
lizma, čeprav nekateri zadrti kapitalisti tega 
ne priznavajo. Po drugi strani pa imamo še 
vedno socialistične države. Tak primer so 
recimo Kitajska, Kuba in Severna Koreja. 
Zanimivi sta zlasti Kitajska, kjer prevladuje 
kapitalistična lastnina in način proizvodnje, 
o politiki pa odloča komunistična partija, 
in Kuba, kjer počasi nastajajo kapitalistični 
proizvodni odnosi in zasebna lastnina. Se-
verna Koreja je še vedno pretežno sociali-
stična, celo komunistična država.

Svetu vlada kapital, ki ga usmerjajo kapi-
talisti, ki razpolagajo z veliko večino svetov-
nega bogastva, medtem ko množica ljudi 

po svetu slabo živi, strada in umira zaradi 
lakote. Grozljivo je, da so med njimi tudi 
tisoči nebogljenih otrok. Zagovorniki naj-
bolj trdega kapitalizma pravijo, da dobiček 
vlagajo v širitev proizvodnje in nova delov-
na mesta, kar je samo deloma res. Veliko 
denarja se znajde na računih kapitalistov, 
ki ga trošijo v neproduktivne namene, če-
prav nekateri namenjajo znatna sredstva za 
razvoj najbolj revnih držav, kar pa je kaplja 
v morje.

Še do nedavnega so skandinavske države 
uspešno razvijale svojevrsten socialistični 
in socialdemokratski sistem, ki pa počasi 
peša, ker se tudi v teh državah utrjuje »čisti« 
kapitalizem, ki ga spodbujajo zlasti populi-
stični kapitalistični vladarji tipa Orban, Le 
Penova, Italijani, Poljaki in nekateri drugi 
oblastniki. Svetla izjema je Nemčija, ki, če-
prav kapitalistična država, uspešno povezu-
je podjetništvo in socialno in humano ure-
janje družbenih razmerij, kar pomeni, da so 
socialne ideje tudi zaradi dolgoletnega so-
bivanja s socialdemokrati globoko prodrle 
v nemško družbo, ki pa žal tako kot povsod 
po Evropi zamirajo, države pa postajajo če-
dalje bolj kapitalistično usmerjene.

Zagovorniki socializma ali podobne-
ga sistema, za katerega pa nihče točno ne 
ve, kakšen naj bi bil, si preveč idealistično 
predstavljajo socialistični politični sistem in 
se premalo zavedajo, da »čistega« socializ-
ma nikoli več ne bo. Vedno bo prevladovala 
privatna lastnina, ki ni značilna za sociali-
zem, obstajala pa bo tudi državna regulati-
va, ponekod večja, drugje manjša.

Že sedaj so majhne ideološke in politične 
razlike med kapitalističnimi in socialdemo-
kratskimi strankami. Vse priznavajo in uve-
ljavljajo kapitalistični način proizvodnje in 
delitve družbenega bogastva, seveda pa se 
socialdemokratske stranke bolj zavzemajo 
za humane in socialne odnose med ljudmi 
in bogatimi in revnimi državami. Priho-
dnost je v bolj humani in socialni družbi in 
zmanjšanju socialnih razlik med državami, 
ne glede na politične sisteme.

Tone Štefanec

100 številk Ovtarjevih novic

Spoštovani bralci, pred vami je 100. šte-
vilka Ovtarjevih novic, časopisa o ljudeh 
in za ljudi iz osrednjih Slovenskih goric. 

V uredništvu nimamo namena kaj dosti pi-
sati o sebi in o časopisu, ki ga v gospodinj-
stva prejemate že 10. leto. V tem času smo se 
spoznali, zlasti še, ker ste, spoštovani bralci, 
najbolj zaslužni, da naš in vaš Ovtar prinaša 
sporočila o dogodkih in dogajanjih, ki se od-
vijajo z vašo pomočjo in z vašo neprecenljivo 
pomočjo tudi poročamo o njih. V večini o 
njih poročate vi sami, saj se je v teh sto šte-
vilkah zvrstilo stotine prispevkov, ki ste jih 
za objavo posredovali vi. Ovtarjeve novice so 
tako postale vaše, saj jim vsebino opredeljuje 
vaša ustvarjalnost v vaših življenjskih in de-
lovnih okoljih, hkrati pa ste tisti, ki ob članih 
uredništva o njej poročate svojim sokraja-
nom, soobčanom in prebivalcem drugih ob-
čin v osrednjem delu Slovenskih goric. Torej 
smo tesni sodelavci, ki imamo isti cilj.

Ob prazniku Občine Lenart je časopis 
Ovtarjeve novice prejel plaketo občine s to 
utemeljitvijo: 

»Ovtarjeve novice, glasilo osrednjih Slo-
venskih goric, so prvič izšle decembra 2009, 
letos decembra bo izšla 100. številka, v nakla-
di 6000 izvodov. Časopis   je nadgradil me-
sečno časopisno poročanje o življenju, delu, 
načrtih in prizadevanjih slovenskogoriških 
občin, društev, raznih organizacij in   obča-
nov, prinaša  novice  o dogajanju  v osrednjih  

Slovenskih goricah. Ovtarjeve novice, kot 
lokalni medij, so ljudem blizu, obravnavajo 
vsakdanje teme in lokalni utrip. Čeprav ima-
mo   preko svetovnega spleta dostop do do-
godkov  iz vsega sveta, imajo informacije iz 
lokalnega okolja poseben pomen.  Čim bližji  
je dogodek, tem pomembnejši je za ljudi. S 
široko mrežo sodelavcev so Ovtarjeve novice  
kronist, zapisovalec življenja, v krajih, kjer 
smo doma.  V Ovtarjevih novicah so zajeti 
vsi vidiki lokalnega dogajanja - društvenega 
življenja,   kulture, športa, lokalne politike, 
gospodarstva, vzgoje in izobraževanja. Za 
kvalitetno delo lokalnega medija osrednjih 
Slovenskih goric prejmejo Ovtarjeve novice 
Plaketo Občine Lenart.«

Plaketo Občine Lenart smo tako prejeli 
vsi skupaj, saj so Ovtarjeve novice sad naših 
skupnih želja, načrtov in hotenj. Ob jubileju 
smo prejeli več čestitk in izrazov podpore 
in priznanj. Objavljamo eno od njih, ki ima 
mnogo skupnega z vsemi prejetimi in z na-
šim temeljnim poslanstvom: 

»Spoštovani, dovolite, da vam izrečem če-
stitke ob prejetem priznanju občine Lenart, 
Hvala, da ste gonilna sila obveščanja naših 
občanov in občank, predvsem pa za dano pri-
ložnost, da lahko naše življenje dobiva tudi 
oblike v besedilu in sliki. S spoštovanjem, S. L.«

Hvala vsem, ker ste del naše skupne zgodbe!
V imenu uredništva Edvard Pukšič,  

odgovorni urednik

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

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

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

Naslednja številka izide v petek, 25. januarja 2019.
Uredništvo



Podaljševanje pravice do otroškega 
dodatka in štipendije brez vlog

Od začetka decembra naprej je spre-
menjen postopek podaljševanja ne-
katerih pravic iz javnih sredstev. Gre 

za pravice do otroškega dodatka, državne šti-
pendije, znižanega plačila vrtca ter za pravico 
do subvencije malice in kosila v šoli. Upravi-
čencem do omenjenih pravic po 1. decembru 
ni več treba vlagati vlog za njihovo podaljša-
nje, saj bodo to naredili na pristojnem centru 
za socialno delo sami po uradni dolžnosti.

Konec leta se izteče pravica do otroškega 
dodatka in znižanja plačila vrtca okoli 30 
tisoč upravičencem. Centri za socialno delo 
bodo o podaljšanju teh njihovih pravic odlo-
čili sami od sebe po uradni dolžnosti. Sicer 
pa se vsebinsko pogoji za uveljavitev pravic iz 
javnih sredstev niso nič spremenili.

Posebej pa velja poudariti, da ni nobenih 
sprememb v postopkih priznavanja pravice 
do denarne socialne pomoči, varstvenega 

dodatka, subvencije najemnine, pravice do 
kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih 
storitev in pravice do plačila prispevka za ob-
vezno zdravstveno zavarovanje. Upravičenci 
morajo za podaljšanje omenjenih pravic tako 
kot doslej vložiti vlogo.

1. januarja naslednje leto bodo pričeli upo-
rabljati novelo Zakona o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev in novelo Zakona o socialno 
varstvenih prejemkih. Po določilih slednjega 
bo denarna socialna pomoč za samsko osebo 
tudi v naslednje letu 392,75 evra. Tistim, ki 
jim pravica do nje izteče do konca leta, mo-
rajo oddati vlogo za njeno podaljšanje do 31. 
decembra. Tisti, ki so pravico pridobili še po 
starem zakonu pred 1. junijem letos v višini 
297,53 evra in jim še ni iztekla, pa bodo centri 
za socialno delo od 1. januarja naprej po ura-
dni dolžnosti izvedli preračun.

T. K.

Vabilo izvajalcem osebne asistence

Z novim letom (1. 1. 2019) se bo začel 
uporabljati novi zakon o osebni asi-
stenci, ki ureja pravico oseb z dolgo-

trajnimi telesnimi, duševnimi, intelektual-
nimi ali senzoričnimi okvarami, do osebne 
asistence ter način njenega uveljavljanja. Po 
omenjenem zakonu bodo lahko osebno asi-
stenco izvajali javni zavodi, nevladne orga-
nizacije in samostojni podjetniki na podlagi 
odločbe ministrstva za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnosti.

Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, 
ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč 
drugega, omogoča neodvisno in bolj kako-
vostno življenje. Kdo vse pa ima pravico do 
nje? Gre za osebe, ki zaradi invalidnosti po-
trebujejo pomoč pri opravljanju aktivnosti, 
vezanih na samostojno osebno in družinsko 
življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje 
in zaposlitev. Imeti morajo slovensko drža-
vljanstvo in stalno bivališče v Sloveniji, stari 
morajo biti več kot 18 let, pomoč pa morajo 
potrebovati najmanj 30 ur tedensko. Vlogo za 
uveljavitev pravice do asistence morajo vložiti 

na predpisanem obrazcu na centru za social-
no delo.

Vsi, ki želijo izvajati osebno asistenco, pa 
bodo, kot rečeno, morali pridobiti odločbo 
pristojnega ministrstva. Slednje je že povabi-
lo vse zainteresirane organizacije, zavode in 
posameznice in posameznike, da na ministr-
stvo čim prej podajo ustrezno vlogo. Vlagatelj 
mora biti registriran za opravljanje dejavnosti 
socialnega varstva brez nastanitve ali dejav-
nosti invalidskih organizacij oziroma mora 
biti ta dejavnost razvidna iz njegovega te-
meljnega akta ter mora zagotavljati prostore 
za organiziranje in izvajanja dejavnosti pravi-
ce do osebne asistence. Prav tako mora imeti 
zaposlenega strokovnega vodjo za izvajanje 
osebne asistence, če jo želi izvajati za več kot 
pet uporabnikov. Za vodenje del osebnih asi-
stentov mora imeti zaposlenega usklajevalca 
osebne asistence, ki je končal vsaj visokošol-
ski strokovni program, za vsakih nadaljnjih 
20 uporabnikov.

T. K.

Zdravje v osrednjih Slovenskih goricah

Ministrstvo za javno upravo je konec 
oktobra javnost seznanilo, da je Na-
cionalni inštitut za javno zdravje 

objavil zbirne podatke o zdravju občanov po 
občinah – »Zdravje v občinah 2018«. Stro-
kovnjaki inštituta želijo s podatki o zdravju 
po občinah županom, članom občinskih 
svetov in drugim odločevalcem ter medijem 
in strokovnim ter splošni javnosti pomagati 
pri odločitvah in aktivnostih za izboljšanje 
zdravja ljudi. Njihovo delovanje je namreč 
lahko zares koristno samo, če je podprto s 
poznavanjem realnega zdravstvenega stanja 
in potreb prebivalstva.

Letos je Nacionalni inštitut za javno zdrav-
je, ki že od leta 2016 objavlja podatke o zdrav-
ju ljudi v Sloveniji po občinah, zbral tudi 
podatke o zdravju ljudi po regijah. Ob tem 
je objavil tudi ključne kazalnike zdravja in 
zdravstvenega varstva po statističnih regijah 
v primerjavi s Slovenijo.
V Podravju manj zdravnikov od 
slovenskega povprečja

Podatki kažejo, da je v podravski regiji, 
v katero sodijo tudi vse občine iz območja 
Upravne enote Lenart, na 100.000 prebival-
cev nekoliko manj zdravnikov in zobozdrav-
nikov od slovenskega povprečja. V Podravju 
je na sto tisoč prebivalcev 296 zdravnikov in 
64,4 zobozdravnika, v Sloveniji pa v povpre-
čju 302 in 68,8. Zato pa je v Podravju zdrav-
nikov splošne oziroma družinske medicine 
na sto tisoč prebivalcev nekoliko več od pov-
prečja v Sloveniji – v Podravju jih je 52,6, v 
Sloveniji pa 48,3. Tudi medicinskih sester je 
v podravski regiji zaposlenih nekoliko več od 
povprečja v državi – v Podravju jih je na sto 

tisoč prebivalcev 320, v Sloveniji pa 307.
V Podravju je na 100.000 prebivalcev tudi 

precej višje število bolnišničnih postelj od 
slovenskega povprečja. Hospitalizacija bol-
nikov traja v Podravju povprečno 8 koledar-
skih dni, v Sloveniji pa 7,6 koledarskih dni. 
Povprečno trajanje hospitalizacije zaradi po-
škodb je bilo v Podravju 9 koledarskih dni, v 
Sloveniji v povprečju pa 6,5 dni.

Kljub v povprečju večjemu številu zdrav-
nikov in bolnišničnih postelj od povprečja 
v Sloveniji pa je stopnja prvih kurativnih 
obiskov pri zdravniku na 1000 prebivalcev 
v Podravju nižja od slovenskega povprečja. 
Tudi starejši prebivalci od 65 let se v Podravju 
nekoliko redkeje odločijo za prvi kurativni 
obisk pri zdravniku od slovenskega povpre-
čja. Kar se tiče preventivnih pregledov pri 
otrocih, starih do pet let, pa so kazalniki po-
dobni povprečnim za celotno Slovenijo. Prav 
tako ni bistvenih odstopanj med kazalniki v 
zvezi z zdravstvenim varstvom v Podravju in 
Sloveniji v celoti. Res pa je, da je odzivnost 
prebivalcev v programu Svit (presejanje za 
raka debelega črevesa in danke) in programu 
Zora (presejanje za raka materničnega vratu) 
v Podravju nekoliko nižja kot v Sloveniji v 
celoti, bolniška odsotnost pa nekoliko večja. 
Nad povprečjem v Sloveniji je tudi splošna 
umrljivost in umrljivost zaradi bolezni srca 
in ožilja.
V Lenartu nadpovprečna umrljivost 
zaradi bolezni srca in ožilja

V Občini Lenart je stopnja delovne aktiv-
nosti nižja od slovenskega povprečja, bolni-
ška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev 
pa je trajala povprečju nekoliko manj kot v 

Sloveniji (v Lenartu 13,2 koledarskih dni, v 
Sloveniji pa 14,4 dni).

Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi 
povišanega krvnega tlaka in sladkorne bole-
zni, je bil nižji od slovenskega povprečja. Tudi 
stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne 
kapi je bila nekoliko nižja od slovenskega 
povprečja. V Lenartu si je tudi manj starejših 
prebivalcev (nad 65 let starosti) zlomilo kolk 
od povprečja v Sloveniji. Delež uporabnikov 
pomoči na domu je blizu slovenskega pov-
prečja, stopnja umrljivosti zaradi samomora 
pa je nekoliko višja od slovenskega povprečja 
(23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20). 
V občini Lenart je višja tudi splošna umrlji-
vost zaradi bolezni srca in ožilja. 

Kazalniki, ki kažejo na dejavnike tveganja 
za zdravje in preventivo, so v občini Lenart 
zelo blizu povprečnim rezultatom za vso 
državo. Kar se tiče poškodb v transportnih 
nezgodah, so celo nekoliko boljši od povpre-
čja v Sloveniji. Odzivnost v programu Svit je 
malce slabša kot v Sloveniji v celoti, odzivnost 
v programu Zora pa je nad republiškim pov-
prečjem, kar priča o večji zdravstveni ozave-
ščenosti žensk. Tudi pri rednem umivanju 
zob so Lenarčanke in Lenarčani bolj skrbni 
od povprečja v Sloveniji. 
V Benediktu telesni fitnes otrok nad 
republiškim povprečjem 

V Občini Benedikt, kjer je stopnja delovno 
aktivnega prebivalstva nižja od republiške-
ga povprečja, je bolniška odsotnost delovno 
aktivnih prebivalcev znašala povprečno 15 
koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 
dni. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi 
povečanega krvnega tlaka in sladkorne bole-
zni, je blizu slovenskemu povprečju, enako pa 
velja za zlome kolka pri starejših prebivalcih. 
Stopnja samomorilnosti znaša 54 na 100.000 
prebivalcev, v Sloveniji pa 20. Telesni fitnes 
otrok je višji od slovenskega povprečja, po-
škodb pri transportnih nezgodah je manj, 
delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi 
povzročitelji pa je višji. Odzivnost na pro-
gram Svit je nižja od republiškega povprečja, 
odzivnost na program Zora pa višja. Zaskr-
bljujoč je podatek, da je v povprečju preko-
merno prehranjenih več otrok od slovenske-
ga povprečja.
V Sveti Trojici slaba odzivnost na 
program Svit

Tudi v Občini Sveta Trojica je stopnja de-
lovno aktivnega prebivalstva nižja od republi-
škega povprečja, bolniška odsotnost delovno 
aktivnih prebivalcev pa je trajala v povprečju 
krepko več kot v Sloveniji (v Sveti Trojici 18,5 
koledarskih dni na leto, v Sloveniji 14,4 dni). 
Odstotek ljudi, ki so prejemali zdravila zaradi 
povišanega krvnega tlaka in sladkorje bole-
zni, je bil na republiškem povprečju, stopnja 
zloma kolka pri starejših občanih pa je bila 
nekoliko nad povprečjem v Sloveniji. Delež 
uporabnikov pomoči na domu je bil nižji kot 
v Sloveniji, stopnja umrljivosti zaradi samo-
mora pa je bila izjemno visoka (v Sveti Trojici 
85 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20).

Telesni fitnes otrok je bil v občini Sveta 
Trojica nižji od slovenskega povprečja, sto-
pnja poškodb v transportnih nezgodah pa je 
bila za pol nižja od povprečja v državi. Odziv-
nost na program Svit je bila krepko pod re-
publiškim povprečjem, v programu Zora pa 
nad povprečjem v državi. Zato pa se lahko v 
občini Sveta Trojica pohvalijo z nadpovpreč-
nim prirastom prebivalstva.
V Sveti Ani visok delež prekomerno 
prehranjenih otrok

V Občini Sveta Ana, kjer je delež delovno 
aktivnega prebivalstva precej pod republi-
škim povprečjem, je tudi povprečna bolniška 
odsotnost delovno aktivnih prebivalcev tra-
jala manj od povprečja v Sloveniji (v občini 
Sveta Ana 13,1 koledarskih dni, v Sloveniji 
14,4 dni). Delež oseb, ki so se zdravile zaradi 
povišanega krvnega tlaka in sladkorne bole-
zni, je bil na republiškem povprečju, stopnja 
bolnišničnih obravnav starejših prebivalcev 
zaradi zloma kolka pa je bila mnogo nižja 
(v Sveti Ani 2,6, v Sloveniji pa 6,2). Pomoč 
na domu je imel nižji delež prebivalcev kot 
v Sloveniji. Stopnja umrljivosti zaradi sa-

momora pa je bila krepko nad republiškim 
povprečjem. Tudi delež prometnih nezgod 
z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od 
slovenskega povprečja, medtem ko je bila sto-
pnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v 
transportnih nezgodah krepko manjša od 
povprečja v državi. Delež prekomerno pre-
hranjenih otrok je bil precej nad republiškim 
povprečjem, telesni fitnes otrok pa na pov-
prečju. Odzivnost v programu Svit je bila pre-
cej pod republiškim povprečjem, v programu 
Zora pa nekoliko nad povprečjem v državi.
V Svetem Juriju visok 
delež prometnih nezgod z 
alkoholiziranimi povzročitelji

V Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
je bila stopnja delovno aktivnega prebivalstva 
nižja od povprečja v državi, bolniška odso-
tnost delovno aktivnih prebivalcev pa je tra-
jala enako kot v Sloveniji v celoti. Delež oseb, 
ki so prejemale zdravila za povišan krvni tlak 
in sladkorno bolezen, je bil na republiškem 
povprečju, stopnja bolnišničnih obravnav 
zloma kolka pri starejših občanih pa je bila 
nižja od slovenskega povprečja. Delež upo-
rabnikov pomoči na domu je bil na republi-
škem povprečju, stopnja umrljivosti zaradi 
samomora pa višja (v občini Sveti Jurij 29 na 
100.000, v Sloveniji 20).

Telesni fitnes otrok je bil višji od povpre-
čja v Sloveniji. Krepko višji od republiškega 
povprečja je bil tudi delež prometnih nezgod 
z alkoholiziranimi povzročitelji. Presejanost v 
programu Zora je bila malce nad republiškim 
povprečjem, v programu Svit pa pod njim. 
V oči bodo tudi nizek delež oseb, ki si redno 
umivajo zobe. Nekoliko nad republiškim 
povprečjem pa je bil prirast prebivalstva.
V Cerkvenjaku najvišja stopnja 
samomorilnosti v državi

V Občini Cerkvenjak je stopnja delovne ak-
tivnosti blizu republiškega povprečja, trajanje 
bolniške odsotnosti delovno aktivnega prebi-
valstva pa je skoraj za pol nižje od povprečja 
v državi (v Cerkvenjaku 8,6 koledarskih dni 
na leto, v Sloveniji 14,4). Delež prebivalcev, 
ki so se zdravili zaradi sladkorne bolezni in 
povišanega krvnega tlaka, je bil na sloven-
skem povprečju, stopnja bolnišničnih obrav-
nav starejši oseb zaradi zloma kolka pa je bila 
skoraj dvakrat višja kot v Sloveniji v celoti (v 
Cerkvenjaku 11,2, v Sloveniji pa 6,2). Delež 
uporabnikov pomoči na domu je bil pod re-
publiškim povprečjem. Stopnja umrljivosti 
zaradi samomora pa je bila v občini Cerkve-
njak najvišja v Sloveniji (v Cerkvenjaku 93 na 
100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20). 

Telesni fitnes otrok je bil blizu republiškega 
povprečja, stopnja bolnišničnih obravnav za-
radi nezgod v transportu pa za polovico nižja 
od njega. Glede deleža prometnih nezgod z 
alkoholiziranimi povzročitelji je Občina Cer-
kvenjak blizu republiškemu povprečju, med-
tem ko je presejanost v programu Svit krepko 
nižja od povprečja v državi, v programu Zora 
pa nad njim. Bolezni, ki so neposredno pri-
pisljive alkoholu, je več od republiškega pov-
prečja, enako pa velja tudi za stopnjo splošne 
umrljivosti. Nad povprečjem v državi pa je bil 
prirast prebivalstva, žal pa tudi delež preko-
merno prehranjenih otrok.
Bodo mladi znali bolj paziti na svoje 
zdravje?

Stanje zdravja v občinah v osrednjih Slo-
venskih goricah ni rožnato – prej bi lahko 
rekli, da je glede na nekatere kazalnike za-
skrbljujoče. Posebej bodejo v oči kazalniki 
o visoki stopnji splošne umrljivosti, o visoki 
stopnji umrljivosti zaradi samomora (izjema 
je Občina Lenart), o prekomerni prehranje-
nosti otrok ter o slabi odzivnosti v programu 
Svit. Hkrati pa podatki kažejo, da so delovno 
aktivni prebivalci osrednjih Slovenskih goric 
manj časa na bolniškem dopustu od sloven-
skega povprečja, v Slovenskih goricah pa je 
tudi nižji delež poškodovanih v transportnih 
nezgodah. Razveseljiv je tudi podatek, da je 
fitnes otrok v Slovenskih goricah blizu ali nad 
republiškim povprečjem. Očitno bodo mladi 
Slovenskogoričani znali bolj paziti na svoje 
zdravje, kot so doslej pazili starejši.

T. K.
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Občina Benedikt

Za krmilo je poprijelo novo vodstvo 
Občine Benedikt

V občini Benedikt je bila na začetku de-
cembra konstitutivna seja novega ob-
činskega sveta. Na volitvah so volivke 

in volivci ob 61,30 odstotni volilni udeležbi za 
svetnike in svetnice izvolili Danila Juršnika 
(Nataša Juršnik in skupina volivcev), Jerneja 
Merčnika (SLS), Jožefa Mauriča (SDS), Dra-
gico Hobot (SLS), Damjana Kaučiča (SDS), 
Ksenijo Perko (SLS), Igorja Bartona (Stani-
slav Kolar in skupina volivcev), Igorja Repiča 
(SLS) in Darjana Kebriča (SLS), ki so jim na 

konstitutivni seji potrdili mandat.
Po konstituiranju občinskega sveta je pred 

njim prisegel novi župan mag. Milan Repič. 
V nagovoru ob začetku županovanja je po-
udaril, da je občina Benedikt mlada. »Mla-
da je po obdobju, ko je nastala, in mlada je 
po povprečni starosti prebivalstva. Številčno 
smo med manjšimi občinami v Sloveniji, le 
dobrih 2500 nas je. Smo pa veliki po svoji 

zgodovini, miselnosti in dejanjih. Imamo 
bogato zgodovino, ki je temelj vsega, na kar 
se lahko opremo in na čemer lahko gradimo 
našo sedanjost in prihodnost. Naši pomemb-
ni ljudje, kot so bili Dominik Čolnik, Franc 
Gomilšek, Fran Kocbek, ter številni drugi 
neimenovani predstavljajo osnovo za naše 
gospodarsko, kulturno, izobraževalno in po-
litično delovanje. Za njimi so se zvrstili šte-
vilni drugi, mlajši, domoljubne Benedičanke 
in domoljubni Benedičani, ki so na različnih 

področjih pustili svoj pečat 
pri razvoju naše krajevne 
skupnosti in sedaj občine. 
Mnogi izmed njih bodo 
z veliki črkami zapisani v 
zgodovino delovanja naše 
občine. Na osnovi njihovih 
prizadevanj in dela ter ob 
pomoči vseh drugih občank 
in občanov imamo danes 
občino, na katero moramo 
biti ponosni, saj je naša in 
nam mora biti najljubša.«

Repič je spomnil, da je 
bila Občina Benedikt usta-
novljena pred dvajsetimi 
leti. »To je bil prelomen in 
zgodovinski trenutek. Veli-
ko napora, političnega pre-
govarjanja in dogovarjanja 
ter prehojenih poti je bilo 
potrebnih, da je Državni 
zbor dne 22. 7. 1998 sprejel 
Zakon o ustanovitvi občin, s 
katerim je bila ustanovljena 
tudi naša občina. V poslov-
ni register je bila vpisana 17. 
12. 1998. Zahvala za to de-
janje gre vsem, ki so kakor-
koli in karkoli doprinesli k 
temu. Med njimi, po mojem 
prepričanju izstopata dva: to 
sta takratni predsednik kra-
jevne skupnosti Janez Zorko 
in takratni tajnik krajevne 
skupnosti in dosedanji žu-

pan Milan Gumzar. Obema prisrčna hvala,« 
je dejal Repič.

Po njegovih besedah je občina v minulih 
dvajsetih letih dosegla zavidljiv razvoj in se 
številčno povečala. »Od številnih pridobitev 
naj naštejem le nekatere, bistvene: šola in 
športna dvorana, vrtec, nova naselja, moder-
nizacija cest, vodovoda in kanalizacije. Vse to 
smo uspeli ustvariti občanke in občani. In za 

vse to so bili sprejeti sklepi in drugi akti, ki so 
jih ali ste jih sprejeli svetnice in svetniki. In 
nad vsem tem je dvajset let bdel prvi in dose-
danji župan Občine Benedikt Milan Gumzar, 
kateremu se ob tej priložnosti za vse dobro 
storjeno iskreno zahvaljujem.«

»Tako kot je bil pred dvajsetimi leti po-
memben trenutek ustanovitve občine, je tudi 
danes pomemben trenutek, ko vsi mi zače-
njamo novo štiriletno mandatno obdobje,« je 
nadaljeval novi župan Občine Benedikt mag. 
Milan Repič. »Kot sem omenil, veliko je bilo 
narejenega. Na nas pa je, da od tu delamo na-
prej. Pred nami je prav tako veliko izzivov, ve-
liko potreb, želja in pričakovanj. Vsi mi smo 
na volitve odšli z določenimi idejami, progra-
mi, morda z vizijami. Občanke in občani so 
nam zaupali ta mandat, da delamo z ljudmi in 
za ljudi. Sedaj pa upravičeno od vseh nas pri-
čakujejo, da bomo s skupnim denarjem delali 
odgovorno, transparentno, v dobro kraja ter 
občank in občanov. Stopamo v mandat, v ka-
terem se bomo morali odločati o tem, kakšno 
občino si želimo, v katero smer in kako se 
naj v prihodnje razvija. V mandat, v katerem 
bomo morali sprejeti prostorsko ureditveni 
načrt, investicijske projekte, program razvoja 
turizma, obrtništva in podjetništva, kulture 
ter vse ostalo. Že na začetku se moramo za-

vedati, da časi niso naklonjeni razvoju lokal-
nih skupnosti, predvsem ne razvoju manjših 
lokalnih skupnosti. To vidimo že po številnih 
zapletih ob dvigu povprečnine. In ko jo je vla-
da končno uspela za nekoliko popraviti, je že 
v istem zamahu dvignila plače zaposlenim v 
javnem sektorju ter že razmišlja o dodatnih 
finančnih obveznosti, ki naj jih prevzamejo 
lokalne skupnosti. To so dodatni razlogi, ki 
od nas zahtevajo pogum ter trezno, modro in 
odgovorno razmišljanje.«

Na koncu nagovora ob prevzemu župa-
novanja je novi župan namenil nekaj besed 
tudi novoizvoljenim članicam in članom 
občinskega sveta. »Z volitvami so se konča-
le predvolilne aktivnosti. Na volitvah so nas 
izbrale volivke in volivci. Pred volitvami smo 
nastopali v okviru različnih političnih opcij, 
kar je prav in demokratično. Po volitvah pa 
si želim, spoštovane svetnice in svetniki, da 
politično prepričanje postavimo v ozadje, 
da stopimo skupaj, da prvenstveno mislimo 
le na našo občino, na naše soobčanke in so-
občane. Le tako, konstruktivni in pozitivno 
misleči bomo največ doprinesli k razvoju in 
blagostanju vseh nas,« je poudaril mag. Mi-
lan Repič, novi župan Občine Beneddikt, ter 
vsem skupaj zaželel uspešen mandat.

T. K., foto: Igor Barton

Spoštovane bralke, spoštovani bralci!

Leto 2018 se približuje h koncu. Skoraj 
ni človeka, ki se ne bi ozrl nazaj in se 
vprašal, kaj mu je to leto prineslo, od-

neslo. Na političnem področju je bilo polno 
dogajanja. Odhajajoče leto si bomo predvsem 
zapomnili po zelo pestrih državnozborskih 
volitvah. Slovenskogoričani smo lahko zelo 
ponosni, da je kot predstavnik naših prelepih 
Slovenskih goric bil ponovno izvoljen doseda-
nji poslanec DZ RS Franc Breznik, ki je prav 
tako postal predsednik odbora za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. V eni izmed sej je od-
ločno dejal: »Naj Bog živi slovenskega kmeta, 
naj mu pomaga in tudi nam naj da neko zdra-
vorazumsko pamet, zato da bomo slovenske-
ga kmeta NE uničili, ampak da bomo dali po-
goje, da bo slovenski kmet obstal!«

Jesen nam je prinesla še ene volitve. V no-
vembru smo volili na lokalni ravni. Bilo je ve-
liko sprememb, presenečenj in ponekod tudi 
stalnic. Vsaka občina, torej prebivalci posa-

meznih občin, vi, drage volivke in 
volivci, ste izbrali oz. volili župa-
na ter občinske svetnike po lastni 
presoji in odločitvi. V upanju na dobro delo, 
uspešno medsebojno sodelovanje ter z željo 
po dobrih rezultatih delovanja Vam vsem iz-
voljenim želim uspešno delo v mandatu.

Prav vsi se moramo zavedati, da je veliko 
poti v življenju - na srečo veliko svetlih, novih 
in radostnih. Po eni sem pred skoraj tremi leti 
pričela stopati kot predsednica OO SDS Bene-
dikt tudi jaz. Po tej poti sem doživela mnogo 
lepega, predvsem sem srečala imenitne ljudi, 
kakršen je spoštovani gospod poslanec Franc 
Breznik ter člani OO SDS Benedikt. Samo za 
to se naša pot nadaljuje še danes, zato radi ho-
dimo po njej in z njo skupaj. Vem, da je bese-
da HVALA tako zelo majhna za vse, kar smo 
skupaj dosegli, a verjamem, da bomo še več. 

Predsednica OO SDS Benedikt  
Marina Koren

Občina Cerkvenjak

Razstava o Maistru ob 100-letnici bojev za 
severno mejo

Sto let po tem, ko 
je general Rudolf 
Maister Maribor 

in slovensko Štajersko 
priključil Sloveniji in 
tedanji državi Sloven-
cev, Hrvatov in Srbov 
(SHS), so v osnovni 
šoli v Cerkvenjaku slo-
vesno odprli razstavo 
v spomin na tega zna-
menitega in zavednega 
Slovenca. Na razstavi 
so predstavili fotogra-
fije kipov, nastalih v 
spomin na velikega ge-
nerala in pesnika, ki je 
rad obiskoval tudi osre-
dnje Slovenske gorice, 
zlasti Zavrh. V Stupiče-
vi vili na Zavrhu je leta 
1929 napisal celo svojo 
drugo pesniško zbirko Kitica mojih.

Na otvoritvi razstave v počastitev spomina 
na generala Maistra in slavne dogodke pred 
sto leti so se v avli osnovne šole v Cerkvenja-
ku poleg številnih učencev višjih razredov 
zbrali tudi podpredsednica Zveze društev 
generala Maistra in ravnateljica Osnovne šole 
borcev za severno mejo iz Maribora magistri-
ca Lučka Lazarev Šerbec, predsednik Društva 

general Maister iz Cerkvenjaka Roman Lo-
renčič, predsednik Domovinskega društva 
generala Rudolfa Maistra iz Maribora in uve-
ljavljeni zgodovinar Aleš Arih, arheolog Ivan 
Tušek, ravnatelja osnovnih šol Cerkvenjak 
– Vitomarci in Sveta Trojica Mirko Žmavc in 
Darko Škerget ter drugi gosti. Vsi omenjeni 
so tudi najbolj zaslužni za gostovanje razstave 
o znamenitem Slovencu v Osnovni šoli Cer-
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Izvajanje posvetovalnic patronažnih 
medicinskih sester v lokalni skupnosti

Patronažne medicinske sestre Zdra-
vstvenega doma Lenart bodo januarja 
2019 pričele z izvajanjem posveto-

valnic v lokalnih skupnostih v UE Lenart. 
Po vnaprej določenem razporedu bodo na 
voljo ljudem, ki bi potrebovali kakršen koli 
nasvet glede preventive, meritev krvnega 
tlaku, krvnega sladkorja, svetovanje mla-
dim staršem, razjasnitev morebitnih drugih 
težav, ki so v domeni diplomirane medicin-
ske sestre. Vse to bodo izvajale enkrat me-
sečno po dve uri. S tem bomo pristopili k 
ranljivejšim in bolj oddaljenim skupinam 
ljudi.

Razpored terminov in lokacij za zače-
tne mesece leta 2019:

Občina Cerkvenjak - sejna soba Občine 
Cerkvenjak, Marija Firbas, dipl. m. s.

• 16. 1. 2019 od 10.00 – 12.00
• 20. 2. 2019 od 10.00 – 12.00
• 20. 3. 2019 od 10.00 – 12.00 
Občina Sv. Trojica - prostori ambulante 

na Trojiškem trgu, Nina Vuzem, dipl. m. s
• 18. 1. 2019 od 9.00 – 11.00 
• 15. 2. 2019 od 9.00 – 11.00

• 15. 3. 2019 od 9.00 – 11.00
KS Voličina – Kulturni dom Voličina, 

Nina Vuzem, dipl. m. s
• 16. 1. 2019 od 9.00 – 11.00
• 20. 2. 2019 od 9.00 – 11.00
• 20. 3. 2019 od 9.00 – 11.00 
Občina Benedikt – sejna soba Občine 

Benedikt, Dragica Lipnik, dipl. m. s
• 16. 1. 2019 od 10.00 – 12.00
• 20. 2. 2019 od 10.00 – 12.00
• 20. 3. 2019 od 10.00 – 12.00 
Občina Sv. Ana – prostori Občine Sv. 

Ana, Marija Lorenčič, dipl. m. s
• 15. 1. 2019 od 9.00 – 11.00
• 19. 2. 2019 od 9.00 – 11.00
• 19. 3. 2019 od 9.00 – 11.00
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah – prosto-

ri občine Sv. Jurij, Cvetka Klingsbichl, dipl. 
m. s

• 15. 1. 2019 od 9.00 – 11.00
• 19. 2. 2019 od 9.00 – 11.00
• 19. 3. 2019 od 9.00 – 11.00

Vodja CKZ ZD Lenart  
Klavdija Dvoršak, dipl. m. s.

Na otvoritvi razstave o generalu in pesniku Rudolfu Maistru ob 100-le-
tnici bojev za severno mejo so se v avli osnovne šole v Cerkvenjaku poleg 
učencev višjih razredov zbrali tudi številni gosti na čelu s podpredsednico 
Združenja društev generala Maistra mag. Lučko Lazarev Šerbec.

V nagovoru ob prevzemu županovanja je novi župan Občine Benedikt 
mag. Milan Repič poudaril, da je pred novim vodstvom občine veliko 
izzivov, potreb, želja in pričakovanj občank in občanov.



kvenjak in za izvedbo vsebinsko bogate prire-
ditve ob otvoritvi.

Sicer pa so zanimivo razstavo o generalu v 
Maistrovem letu 2018 pripravili na Osnovni 
šoli Borcev za severno mejo v Mariboru, njen 
avtor pa je Aleš Arih. Kot je povedala mag. 
Lučka Lazarov Šerbec, ki je pred učence sto-
pila v svečani uniformi Maistrovih borcev, so 
z razstavo gostovali že na 22 osnovnih šolah, 
kjer so si jo učenci ogledali z velikim zanima-
njem. Po njenih besedah je Rudolf Maister 
eden od Slovencev tisočletja, saj bi bila brez 
njega Slovenija za tretjino manjša.

Nato je mladim o življenju in delu Rudolfa 
Maistra spregovoril Aleš Arih. Po tem, ko jim 
je povedal, v kakšni družini in kako je pre-
življal mladost in študijska leta, je poudaril, 
da je zahvaljujoč prizadevnemu in zavzete-
mu delu ter smelim odločitvam postal dober 
vojak in general, pesnik, slikar, bibliofil, kul-
turnik, domoljub ter pokončen in znamenit 
Slovenec. Arih je mladim povedal tudi, da je 
Maister veliko bral, saj njegova knjižnica, ki jo 
je danes moč videti v Univerzitetni knjižnici v 
Mariboru, šteje več kot 6000 knjig. Po zaslugi 
Domovinskega društva generala Rudolfa Ma-
istra je danes ta knjižnica razglašena za kul-
turni spomenik državnega pomena. Maistro-

va ljubezen do knjig lahko mlade tudi danes 
navdihuje, da bodo sami čim več brali in se 
izobraževali, saj morajo ljudje za pomembne 
odločitve in dejanja imeti poleg plemenitega 
in neustrašnega srca tudi veliko znanja.

Arih je povedal tudi, da bi bila Slovenija 
brez tistih delov slovenske Štajerske, Koroške 
in Prekmurja, ki jih je Maister s svojimi vo-
jaki priključil nacionalnemu ozemlju, za 30 
odstotkov manjša.

Na koncu je Arih učencem zastavil še nekaj 
nagradnih vprašanj o življenju in delu gene-
rala Maistra. Med tistimi, ki so pravilno od-
govorili, sta bili tudi učenki Alina Peklar in 
Ema Ploj, ki sta si s tem prislužili priložno-
stno nagrado – kapo domoljubnega društva 
generala Rudolfa Maistra.

Učence sta k ohranjanju in obujanju spomi-
nov na slavne dni pred sto leti pozvala tudi rav-
natelj Osnovne šole Cerkvenjak – Vitomarci 
mag. Mirko Žmavc in Darko Škerget, ravnatelj 
osnovne šole v Sveti Trojici, kjer bo razstava v 
čast generalu Maistru gostovala v kratkem.

Otvoritev razstave so popestrili z zares za-
nimivim in bogatim kulturnim programom, 
ki so ga pripravili učenke in učenci Osnovne 
šole borcev za severno mejo iz Maribora.

T. K.

Občina Lenart

33. Maistrove prireditve, obnovljena 
Štupičeva vila in muzejska zbirka »Maister 
po Maistru. Hiša spominjanja na Zavrhu.« 

V soboto, 24. novembra 2018, so se 
zgodile 33. Maistrove prireditve. V 
kulturnem domu Voličina je pod na-

slovom »O, jaz ne spim, le čakam čas in ča-
kam vas« potekal kulturni program, ki so ga 
ustvarili Silvo Safran, Jure Ivanušič, Darinka 
Čobec, Vokalna skupi-
na Srednje ekonomske 
šole Maribor, Andreja 
Lep, Boris Krabonja 
in David Klobasa. Go-
vornika na prireditvi 
sta bila lenarški župan 
mag. Janez Kramberger 
in Aleš Arih. Slovesnost 
se je nadaljevala v Za-
vrhu z otvoritvijo ob-
novljene Štupičeve vile 
in muzejske postavitve 
»Maister po Maistru. 
Hiša spominjanja na 
Zavrhu«.

V kulturnem pro-
gramu so nastopili Eva 
Kurnik, Blaž Pernat in 
Fantje na vasi, udele-
žence sta pozdravila 
predsednica Turistič-
nega društva Rudolf 
Maister Vojanov Zavrh 
Barbara Klemenšak in 
predsednik Zveze dru-
štev general Maister 
mag. Milan Lovrenčič. 
Muzejsko zbirko so 
odprli župan Kramber-
ger, Aleš Arih in Silvo 
Safran z besedami Ru-
dolfa Maistra. Obči-
na Lenart je leta 2016 
kupila Štupičevo vilo, 
jo obnovila, tako da je 
njen videz tak, kot je 
bil v času, ko je bil la-
stnik notar Štupica in 
je tam oddih preživljal 
Maister. Urejena je 
bila fasada, zamenja-
no stavbno pohištvo, 
obnovljena notranjost, 
zamenjani podi, tlako-
vane so bile zunanje 
površine, urejen dostop 
do vile, odstranjen je 
bil tudi del prizidka. 
Vrednost obnove Štupi-

čeve vile in ureditve muzejske zbirke »Maister 
po Maistru. Hiša spominjanja na Zavrhu« zna-
ša več kot pol milijona EUR, od tega je okoli 
200.000 EUR zagotovljenih iz projekta DE-
TOX v okviru čezmejnega sodelovanja Inter-
reg Slovenija - Hrvaška, preostala sredstva so 

iz proračuna Občine Lenart. 
Občina Lenart je v vili 
uredila novo muzejsko 
postavitev, poimenovano 
»Maister po Maistru. Hiša 
spominjanja na Zavrhu«. 
Zasnovo razstave so pri-
pravili prof. Aleš Arih, dr. 
Marjan Toš, dr. Maja Toš 
in dr. Igor Zemljič, pro-
storsko jo je zasnoval in 
pripravil načrt opreme Ma-
tjaž Bolčina, grafično jo je 
oblikovala Sara Badovinac. 
V letu 2018 se spominja-
mo številnih prelomnih 
zgodovinskih dogodkov, 
med drugim 100. obletnice 
konca prve svetovne vojne 
ter 100. obletnice razpa-
da habsburške monarhije. 
Prav v novembrskih dneh 
pa je minilo tudi 100 let od 
obrambe slovenske sever-
ne meje na Štajerskem, za 
katero je zaslužen general 
Rudolf Maister (1874-1934) 
s svojimi vojaki in sodelavci. 
Življenjska pot generala 
Maistra je povezana tudi z 
Zavrhom, ki ga je general v 
času po svoji upokojitvi rad 
obiskoval. V Štupičevi vili, 
kjer je na Zavrhu prebival, 
smo v jubilejnem letu 2018 
uredili stalno muzejsko 
postavitev. Gre za predsta-
vitev življenja in delovanja 
Rudolfa Maistra, njegovih 
sodobnikov in podporni-
kov ter prikaz širših druž-
beno-političnih razmer v 
19. in začetku 20. stoletja, 
ki so odločilno vplivale 
oziroma privedle do stra-
teških odločitev Maistra in 
Slovencev v letu 1918/19. 
Posebno mesto v spomin-
skem obeležju je name-
njeno času »po Maistru«, 
spoštovanju in »čaščenju« 
njegove osebnosti in voja-
ških zaslug. Pri tem smo 
izpostavili prav dogajanje 
v Zavrhu, kjer se že več kot 
30 let odvijajo spominske 
prireditve, posvečene Mai-
stru. Hkrati je Zavrh edini 
kraj v Sloveniji, kjer se je 
negoval spomin na prvega 
slovenskega generala skozi 
celotno obdobje po drugi 
svetovni vojni, torej tudi 
v časih, ko tovrstno javno 
spominjanje ni bilo popu-
larno, kaj šele zaželeno. Prav 
zato smo se v pričujoči po-
stavitvi spomnili na številne zaslužne do-
mačine in lokalna društva, ki so oziroma 
še zmeraj negujejo spomin na Maistra. 
Muzejska postavitev je sodobno oblikovana, z 
veliko fotografijami. Posebna zanimivost so mi-
zice, ki se odprejo kot knjige in ponujajo foto-
grafije in informacije o zgodovinskih obdobjih, 
dogodkih in osebnostih. V kulturnem domu 
so na ogled trije video posnetki, ki prikazujejo 
Maistrov govor v vojašnici 23. novembra 2018, 
ob prevzemu oblasti v Mariboru, prizor mobi-
lizacije borcev in Maistrov pogovor z završko 
Katrco. Video posnetke so pripravili Mišel 
Vugrinec, Sandi Kolarič in Bojan Maroševič. 
Otvoritev obnovljene vile in muzejske zbir-
ke Maister po Maistru je bila 24. novembra 
v okviru Maistrovih prireditev. Dogodek je 
bil odmeven in se ga je udeležilo veliko ljudi. 
Hiša spominjanja na Zavrhu v prenovljeni Štu-
pičevi vili je prostor, kjer se srečujeta nekoč in 
danes, kjer se spoznava lokalno in regionalno 
zgodovino, kjer se ohranja spomin in hkrati 
snuje prihodnost. Naj nam vsem služi kot pro-
stor za raziskovanja, individualna razmišljanja, 
razpravljanja, srečevanja in morebiti tudi nova 
spoznanja.

D. O.
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Po Zavrhu Zavrh - ali (tudi) zakaj se je na 
Zavrhu zgodil Maister?

Lenarški notar Fran (Franjo) Štupica je 
leta 1909 na Zavrhu v Slovenskih gori-
cah kupil starinsko, s slamo krito hišo in 

3 hektarje vinogradov. Leta 1922 je staro hišo 
porušil in na njenem mestu začel graditi veli-
ko večjo in že na daleč prepoznavno podežel-
sko zgradbo, ki jo je dokončal leta 1923. Do-
mačini so jo poimenovali »Štupičeva vila«. V 
tej zgradbi je bila tudi bogata vinska klet, na 
portalu katere je pisalo: »Kdor si prijatelj, po-
trkaj postoj, kupico vina izprazni z menoj«. 
V kleti so se radi zbirali notarjevi prijatelji, 
vila pa je postala tudi domovanje Štupičeve 
družine. Notar Štupica se je posvetil vino-
gradom in je postal poznan kot pridelovalec 
dobrega vina. Za urejenost tega uglednega 
domovanja na Zavrhu je posebej zaslužna 
notarjeva soproga Alma. Med domačini in 
Lenarčani je bila poznana kot zelo uglajena 
gospa z dolenjskim naglasom, žal nekoliko 
skopuška, a vedno prijazna ženska.

Na Zavrhu je bil gost lenarškega notarja 
Frana Štupice tudi slovenski general in pesnik 
Rudolf Maister - Vojanov. Štupica in Maister 
sta se spoznala na Dunaju, že iz mladih let pa 
sta se zelo dobro poznali njuni soprogi. Tako 

se je razvilo globoko in pristno družinsko in 
osebno prijateljstvo. General Rudolf Maister 
- Vojanov z družino je bil gost Frana Štupi-
ce na Zavrhu leta 1924, 1925 in 1929. Med 
zadnjim obiskom na Zavrhu leta 1929 je ge-
neral Maister poklonil gostiteljema Almi in 
Franu Štupici svojo pesniško zbirko »Kitica 
mojih« s posvetilom kot zahvalo za trikratno 
gostoljubnost v njuni vili na Zavrhu. V posve-
tilu z dne 5. 10. 1929 je zapisal: »Prijatelju go-
spodu notarju Francu Štupici in njegovi dobri 
gospej za spomin na trikratno bivanje v nju-
nem gostoljubnem domu v solnčnem Zavrhu«. 
Pri Štupici se je Maister dobro počutil, zelo 
sproščeno sta prijateljevala in uživala v dobri 
družbi, ob izbrani hrani in rujni kapljici. Ma-
ister se je po zadnjem obisku Zavrha Štupici 
prijazno zahvalil z dopisnico z dne 18. 10. 
1929. Na njej je med drugim zapisal: »Prav 
prisrčno se Vama zahvaljujemo za bogato in 
tako sladko trgatev. Joj, kakšno bo to vino? Prav 
tople pozdrave oz. poklone od nas vseh. Vdani 
vama gen. Maister.« Rudolf Maister je načrto-
val obisk na Zavrhu še za jesen leta 1934, a je 
žal prej umrl. Njegova smrt je pretresla tudi 
notarja Stupico in njegovo družino, ki je po 

generalovi smrti ohranile 
prijateljske stike in odnose 
z Maistrovimi. 

Kljub temu da je bil ge-
neral Maister na Zavrhu le 
trikrat, so domačini nanj 
ohranili nadvse spoštljiv 
spomin. Radi so se ga spo-
minjali kot markantnega, 
pokončnega moža s ko-
šatimi brki, ki je večkrat 
otožno zrl z balkona Štupi-
čeve vile in se zaskrbljeno 
razgledoval po okoliških 
krajih. Vedeli so že, da ga 
načenja zdravje. Nanj so 
se spomnili tudi po drugi 
svetovni vojni in o njem 
javno govorili. Tega jim pač 

Na Maistrovem stolpu na Zavrhu ponovno 
plapola slovenska zastava 

Jubileji so prelomni trenutki časa, v ka-
terem živimo in ustvarjamo. Še posebej 
smo ponosni na tiste jubileje, ki ohranjajo  

narodno identiteto. Maistrove prireditve na 
Zavrhu  prav gotovo sodijo med takšne. Pred 
triintridesetimi leti smo z njimi oblikovali 
novo podobo Rudolfa Maistra, vojaka, pe-
snika, ljubitelja knjig, pokončnega Slovenca 
in dobrega prijatelja notarja Franja Štupice in 
vseh Završanov. Oblikovali smo podobo člo-
veka, ki je postavil enega temeljnih kamnov 
slovenske države. Danes je njegov pomen 
priznano dejstvo, pred tridesetimi leti in več 
pa bi bila ta trditev za politiko nesprejemljiva  
zgodovinska manipulacija. Prepričan sem, da 
je vztrajnost pri iskanju zgodovinske resnice 
o generalu Rudolfu Maistru, tudi po zaslu-
gi Maistrovih prireditev   na Zavrhu, bogato 
poplačana, saj je danes cenjen  kot narodova 
svetinja, kot zaščitnik slovenskega naroda, 
kot eden  izmed znamenitih Slovencev. Težko 
je naštevati in opisovati  vse Maistrove prire-
ditve, ki so se zvrstile  v treh desetletjih. Ob-
čudujemo pa lahko domovinsko pokončnost 
Završanov, ki so pred vsemi instinktivno  za-
slutili zgodovinski  pomen človeka, ki je ob-
časno prihajal na Zavrh, in ga takoj razglasili 
za svojega generala. Samo tako lahko razu-
memo dejstvo, da so leta 1961 po Maistru po-
imenovali turistično društvo, 1963 razgledni 
stolp,  nato pa še spominsko sobo z dvema 
razstavama. Tudi Gojkovičev doprsni kip ge-
nerala Maistra pred kulturno dvorano je po-
menil dodano vrednost spoštljivemu odnosu 
domačinov do velikana slovenske zgodovine.

In zgodil se je   24. november 2018. Veli-
ka slovenska zastava na Maistrovem stolpu 
je naznanila 33. Maistrove prireditve, ki so 
Zavrhu »podarile« obnovljeno Štupičevo 

vilo z novo muzejsko postavitvijo Maister po 
Maistru. Občina Lenart in še posebej njen 
župan mag. Janez Kramberger sta uresničila 
dolgoletno željo častilcev Maistra, da Zavrh 
ponovno postane »Maistrovo svetišče«, kot se 
je v svojem nagovoru slikovito izrazil Milan 
Lovrenčič, predsednik Zveze društev general 
Maister. Z obnovo  in novo muzejsko postavi-
tvijo je postala Štupičeva vila spomeniško in 
arhitekturno vzorčen primer obnovljene po-
deželske vile, ki z novo vsebino postaja  Hiša 
spominjanja na zgodovinsko in družbeno 
politično dogajanje od leta 1848 do sloven-
ske osamosvojitve 1991. Poleg   Maistra so 
predstavljeni tudi   njegovi slovenskogoriški 
sodobniki in podporniki iz Lenarta. Vidno 
mesto v muzejski postavitvi je namenjeno 
vsem tistim, ki so na različne načine ustvar-
jali podobo Zavrha, Maistrovih prireditev in 
turistične privlačnosti kraja, ki je, žal, vse pre-
malo prepoznaven v slovenskem kulturnem 
prostoru.

Da se bo to v prihodnje spremenilo na 
boljše,  je zagotovila v svojem pozdravnem 
nagovoru Barbara Klemenšek, predsednica 
Turističnega društva Rudolf Maister Vojanov, 
ko je obljubila, da bodo člani društva  odgo-
vorno nadaljevali domoljubno poslanstvo 
Zavrha in s tem opravičili zaupanje Občine 
Lenart, ki jim je dala v varstvo in uporabo 
zgodovinski in turistični objekt, objekt šte-
vilnih možnosti. Ljudsko slavje, ki je bilo po-
dobno tistemu v letu 1963, ko so na Zavrhu 
postavili prvi leseni razgledni stolp, je zago-
tovilo, da Zavrh stopa v novo obdobje razvoja 
in to s pomočjo vseh, ki živijo v  tem idilič-
nem kraju Slovenskih goric.

 Prof. Aleš Arih

Občinski svet Občine Lenart:

Vol.
enota Ime in priimek, rojstni datum, prebivališče

Predlagatelj

1 Emilija ŠUMAN, roj. 3. 8. 1946, Ptujska c. 18. Lenart DeSUS
1 David MAGUŠA, roj. 23. 12. 1978, Ptujska 15, Lenart SLS
1 Mojca KRAMBERGER, roj. 14. 5. 1990, Spodnje Partinje 37, Lenart SLS
1 Tilen ŠTEFANEC, roj. 25. 7. 1988, Ribiška pot 42, Lenart SMC
1 Gorazd VOGLAR, roj. 3. 10. 1965, Gubčeva ul. 12, Lenart SD
1 Jožef KRAMBERGER, roj. 21. 11. 1960, Ul. Leona Štuklja 2, Lenart SDS
1 Urška MOŽINA, roj. 13. 9. 1979, Obrtna ul. 6, Lenart SDS
1 Maksimiljan ŠUMAN, roj. 30. 5. 1974, Radehova 51,  Lenart NSi
1 Gregor MURŠEC, roj. 13. 12. 1985, Jurovska c. 33, Lenart Lista proaktivnih
1 Ana ŽUGMAN, roj. 31. 7. 1991, Slomškova ul. 7, Lenart Lista proaktivnih
2 Srečko MALEK, roj. 13. 1. 1953, Zgornja Voličina 127, Voličina DeSUS
2 Franc ORNIK, roj. 16. 12. 1966, Sp. Voličina 112/a, Voličina SLS
2 Milko SLANIČ, roj. 13. 11. 1968, Selce 58, Voličina SDS
2 Darinka GREIFONER, roj. 20. 8. 1975, Sp. Voličina 99, Voličina SDS
2 Aleksander KRAJNC, roj. 1. 8. 1982, Zavrh 43/b, Voličina Lista proaktivnih

Nov vrh Občine Lenart

S konstitutivno sejo Občinskega sveta 
Občine Lenart, ki je bila v četrtek, 6. de-
cembra, je lenarška občina dobila novo 

vodstvo. Ob ponovnem mandatu župana 
mag. Janeza Krambergerja je bil oblikovan 
nov občinski svet. 

nihče ni mogel vzeti in tudi takratna lokalna 
politična oblast spominjanja na generala Ma-
istra ni preprečevala. Zato ne preseneča, da so 
leta 1961 ustanovili Turistično društvo in ga 
poimenovali po njem. Leta 1963 so zgradili 
tudi leseni razgledni stolp in ga prav tako po-
imenovali po Maistru. General, kakor so ga 
klicali najstarejši krajani Zavrha in Voličine, 
je bil enostavno njihov in njihov je ostal vse 
do današnjih dni. Zavrhu gre velika zahva-
la, da je spominjanje na Maistra, na njegove 
sodelavce in podpornike, predvsem pa na 
borce za severno mejo in slovenski Maribor, 

del javnega in zgodovinskega spomina. Zavrh 
ima v njem posebno mesto, tukajšnji ljudje pa 
si zaslužijo priznanje za častno in pokončno 
držo tudi v tistih časih, ko o Maistru ni bilo 
priporočljivo govoriti na glas. Oni so govorili 
glasno, pogumno in odločno, s preprostim, 
domačim jezikom in se Maistra vedno spo-
minjali javno. V tem je veličina Zavrha in to 
nam daje odgovor na vprašanje iz naslova, 
zakaj se je na Zavrhu zgodil Maister. Zato, ker 
je vedno bil in ostal med ljudmi, v njihovih 
srcih in spominu!

Dr. Marjan Toš
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Pionirji Maistrovega Zavrha
Začetki  Turističnega društva (TD), ki je 

postalo nosilec Maistrovega spominjanja na 
Zavrhu v Slovenskih goricah, segajo v leto 
1961. Najprej je bil ustanovljen iniciativ-
ni odbor, katerega člani so bili Ivan Fantič 
iz Zavrha, Ivan Kocbek iz Zavrha, Franc 
Krajnc iz Zavrha, Jožef Kocbek iz Zavrha, 
Janez Karo iz Sp. Voličine, Vlado Čuček iz 
Črmljenšaka, Jožef Dajčman iz Sp. Voliči-
ne, Franc Šilec iz Zg. Voličine, Franc Potrč iz 
Dolgih Njiv in Martin Čeh iz Zavrha. Pobu-
dniki so se 22. novembra 1961 leta zbrali pri 
Ivanu Fantiču in tam govorili o ustanovitvi 
društva. Sprejeli so celo nekaj sklepov, med 
njimi sklep o sklicu ustanovnega občnega 
zbora in pripravi osnutka društvenih pravil, 
sklep o poimenovanju društva po generalu  
Rudolfu Maistru, sklep o postavitvi razgle-
dnega stolpa ob zadružnem domu in sklep 
o odkritju generalove spominske plošče. Že 
čez dober mesec, natančneje 24. decembra 
1961, so sklicali ustanovni občni zbor nove-
ga društva. Potekal je v dvorani zadružnega 

doma na Zavrhu in na jem je sodelovalo 35 
»zainteresiranih članov«. Ustanovni zbor je 
začel predsednik krajevne SZDL Črmljenšak 
Ivan Fantič. O liku generala Maistra je govo-
ril Janez Karo iz Voličine in pri tem predla-
gal, da bi se novo turistično društvo poime-
novalo po njem. Njegov predlog so udeleženci 
ustanovnega občnega zbora podprli. Pri po-
budi se je Janez Karo skliceval na dejstvo, da 
je bil general Maister večkrat v Štupičevi vili 
pri prijatelju, lenarškem notarju Franju Štu-
pici (prim. Marjan Toš, 40 let Maistrovega  
razglednega stolpa na Zavrhu in negovanja 
zgodovinskega spomina na Rudolfa Maistra 
Vojanova v Slovenskih goricah, Časopis za 
zgodovino in narodopisje (ČZN), Letnik 74 
– Nova vrsta 39, 1-2 zvezek, Maribor, 2003; 
Marjan Toš, Maistrove spominske prireditve 
na Zavrhu 1985–2005, v: Maistrov Zavrh 
2005, Lenart 2005 in Anica Šuster, Turistič-
no društvo Rudolf Maister Vojanov Zavrh 
1961 – 2001, Zavrh 2002).

Dr. M. T. 

Nova razstava o Maistru na Zavrhu je pritegnila pozornost.  
Foto: Viktor Zemljič

Nova sestava lenarškega občinskega sveta z novim - starim županom Foto Tone



Z lokalnimi volitvami sta Krajevni skupnosti Lenart in Voličina dobili nova sveta KS.

Krajevna skupnost Lenart:
Zap. 
štev. Ime in priimek, rojstni datum, prebivališče Predlagatelj

1. Gorazd VOGLAR, roj. 3. 10. 1965, Gubčeva ulica 12, Lenart SD
2. Jožef KRAMBERGER, roj. 21. 11. 1960. Ul. Leona Štuklja 2, Lenart SDS
3. Gregor POLANEC, roj. 9. 5. 1986, Cmureška cesta 6a, Lenart SLS
4. Gregor MURŠEC, roj. 13. 12. 1985 Lista proaktivnih
5. Eva KRAMBERGER, roj. 26. 4. 1964, Ptujska c. 12, Lenart SLS
6. Janez KOMPERŠAK, roj. 23. 12. 1948, Prežihova ulica 29, Lenart SLS
7. Urška MOŽINA, roj. 13. 9. 1979, Obrtna ul. 6, Lenart SDS
8. Janez BRAČIČ, roj. 19. 11. 1992, Šetarova 1/b, Lenart Lista proaktivnih
9. mag. Helena DOLAJŠ, roj. 19. 10. 1967, Radehova 21, Lenart SLS

10. Petra KREPEK CAFNIK, roj. 12. 12. 1981, Vinička vas 13, Lenart SLS
11. Natalija HOJS roj. 16. 1. 1984, Sp. Partinje 3, Lenart SLS
12. Andreja BUNDERLA, roj. 20. 10. 1970, Sp. Žerjavci 41, Lenart SLS
13. Benjamin ROKAVEC, roj. 23. 3. 1986, Sp. Porčič 15, Lenart Lista proaktivnih
14. Marjan ŽNUDERL, roj. 20. 10. 1965, Zg. Žerjavci 65/a, Lenart SLS
15. Franc SCHÖNWETTER, roj. 2. 7. 1941, Zamarkova 15/a, Lenart SLS

Krajevna skupnost Voličina
Zap. 
štev.

Ime in priimek,
rojstni datum, prebivališče

Predlagatelj

1. Feliks KRANVOGEL, roj. 21. 3. 1991, Sp. Voličina 81, Voličina SLS
2. Silvo LEŠNIK, roj. 25. 10. 1966, Sp. Voličina 71/a, Volčina SDS
3. Feliks KOCBEK, roj. 10. 2. 1952, Zg. Voličina 28, Voličina SLS
4. Natalija POŠTRAK, roj. 9. 4. 1986, Zg. Voličina 101/a, Voličina Lista proaktivnih
5. Jože ROŽMARIN, roj. 4. 2. 1965, Zavrh 86/c, Voličina DeSUS
6. Milko SLANIČ, roj. 13. 11. 1968, Selce 58, Voličina SDS
7. Igor KMETIČ, roj. 13. 12. 1979, Selce 23/a, Voličina Lista proaktivnih
8. Zvonko ČUČEK, roj. 20. 2. 1959, Črmljenšak 38, Voličina SLS
9. Tina BRUNČIČ, roj. 27. 5. 1989, Nadbišec 16, Voličina Lista proaktivnih

10. Peter GOLOB, roj. 19. 6. 1976, Rogoznica 30, Voličina SLS

nje prebivalcev v dajanje pobud na področju 
razvoja turizma in oblikovanja turistične po-
nudbe in v podporo za razvoj oz. promocijo 
brezsezonske turistične ponudbe.

Ankete za obiskovalce so potekale v slo-
venskem, angleškem in nemškem jeziku. Z 
anketiranjem obiskovalcev kraja je Občina 
Lenart želela pridobiti osnovne informacije 
in mnenja o njihovem bivanju ter na podlagi 
tega pripraviti izhodišča za izboljšanje kako-
vosti lokalne ponudbe v kraju.  Destinacijo so 
obiskali ljudje iz najrazličnejših krajev Slove-
nije in sosednjih držav. Kot zanimivost, kraj 
je obiskal tudi turist iz Avstralije. V povprečju 
so kraj obiskali turisti, ki so od doma odda-
ljeni 290 km. Tisti, ki so v kraj pripotovali iz 
druge destinacije, so v povprečju potovali 130 
kilometrov. Večina anketirancev je v kraj pri-
potovala oziroma med bivanjem uporabljala 
prevoz z avtomobilom, taksijem ali javnim 
prevozom. Majhen del med njimi jih je v kraj 
pripotoval s kolesom oziroma peš. 27 % obi-
skovalcev je v kraj pripotovalo prvič. Ostali so 
v kraj prišli že večkrat. Anketiranci so občino 
kot destinacijo največkrat obiskali zaradi obi-
ska znamenitosti in obiska prijateljev oziroma 
sorodnikov, majhen delež tudi zaradi poslov-
nega obiska.  Njihove aktivnosti v destinaciji 
so neposredno povezane s ponudbo kulinari-
ke in znamenitostmi kraja in okolice. Besedi-
co Lenart v veliki večini povezujejo z lokalno 
ponudbo kulinarike, znamenitostmi, lokalni-
mi zgodbami ter tradicionalnimi aktivnostmi. 

Med bivanjem pri nas so najpogosteje posku-
sili lokalne dobrote: meso iz kible, različne 
klobase, gibanico, potico, kruh, kulinariko 
gostilne Šiker … Večina obiskovalcev je kraj 
obiskala v obliki enodnevnega izleta. Obisko-
valci v visokem deležu prepoznajo avtohtono 
etnološko turistično ponudbo. V zelo visokem 
deležu je snovna in nesnovna dediščina razlog 
za prihod turistov. Močna je prepoznavnost 
lokalne kulinarike. Nizek delež je opažen pri 
številu prenočitev v kraju ter znesku povpreč-
no zapravljenega denarja, kjer je še veliko 
prostora za izboljšanje kazalnika. Najbolj pre-
poznavni dogodek je sejem KOS ter dogodki 
na Zavrhu. LenArt kot turistični dogodek ni 
bil prepoznan med anketiranimi. Turisti tudi 
opazijo prizadevanja destinacije za razvoj traj-
nostnega turizma. V prihodnosti je potrebno 
vložiti napore v: prepoznavnost LenArta kot 
kulturnega turističnega produkta, zagotavlja-
nje podpore pri aktivnostih, ki spodbujajo 
večdnevno bivanje gostov, spodbujanje zago-
tovite večjega števila prenočitvenih kapacitet, 
spodbujanje razvoja kulinaričnih produktov, 
spodbujanje kolesarskega in pohodniškega tu-
rizma s ciljem povečevanja števila prihodov v 
destinacijo peš ali s kolesom.

Na koncu se zahvaljujemo vsem, ki so 
nam s svojim sodelovanjem pri anketiranju 
omogočili, da smo pridobili natančnejši  
vpogled v trajnost naše destinacije na po-
dročju turizma.

Občina Lenart

Iz anket o Zeleni shemi slovenskega turizma

Vzačetku letošnjega leta se je Občina 
Lenart  pridružila  37 turističnim de-
stinacijam, ki so vstopile v nacionalni 

program pospeševanja uvajanja trajnostnih 
poslovnih modelov v turizmu, imenovan Ze-
lena shema slovenskega turizma, katere la-
stnik je Slovenska turistična organizacija in 
se potegujejo za znak SLOVENIA GREEN 
DESTINATION. S podpisom Zelene politike 
slovenskega turizma na sejmu KOS 2018 smo 
tudi formalno sprejeli 10 trajnostnih načel, s 
katerimi se kot občina, ki želi dobro vplivati na 
okolje, zavezujemo k trajnostnemu delovanju 
in nenehnemu prizadevanju za izboljšave na 
vseh področjih delovanja, ne samo v turizmu.

V okviru aktivnosti, ki so potrebne za 
pridobitev znaka SLOVENIA GREEN DE-
STINATION, smo izvedli tudi anketiranje 
prebivalcev občine, turističnega gospodar-
stva in obiskovalcev. Anketiranje je potekalo 
od konca maja do konca oktobra 2018. Vse 
ankete so bile anonimne in so bile objavljene 
tudi na spletni strani Občine Lenart.

Iz rezultatov anket za turistično gospo-
darstvo je razvidno, da večina turističnega 
gospodarstva deluje na področju gostinstva, 
povprečno je v turizmu v destinaciji skoraj 
polovica oseb zaposlena s krajšim delovnim 
časom, okoli 14 % anketiranih podjetij zapo-
sluje pripravnike. Med drugimi osebami, ki 
delujejo v aktivnostih podjetja, so bili nave-
deni predvsem družinski člani in študentje. 
Vodilna delovna mesta, v razmerju 2:1, zase-
dajo ženske.  V destinaciji je na razpolago le 
26 ležišč, ki pa so tudi prilagojene posebnim 
potrebam invalidnih obiskovalcev ali obisko-
valcem z omejeno mobilnostjo. 33 % anketi-
rancev v svojo ponudbo vključuje 10 in 25 % 
delež hrane, blaga in pijače, ki izvira iz lokal-
nega okolja. 27 % jih vključuje pod 10 %, 22 
% pa med 25 in 50 %. Delež, višji od 50 % an-
ketiranih, vključuje 16 % ponudnikov. Rezul-
tati kažejo, da velja v prihodnje vložiti napore 
v: razvoj turističnih atrakcij in tematske do-
življajske ponudbe pri zasebnih ponudnikih, 
spodbujanje nastanka novih turističnih kapa-

citet, ozaveščanje turističnega gospodarstva o 
možnih ukrepih, povezanih s blaženjem pod-
nebnih sprememb in v spodbujanje vključe-
vanja in uporabe lokalnih pridelkov in izdel-
kov v gostinsko in drugo turistično ponudbo.

K anketiranju smo kot udeležence povabi-
li tudi prebivalce naše občine, ki so z ocena-
mi od 1 do 5 ocenjevali lasten odnos do turiz-
ma v destinaciji Občini Lenart. Ocenjevanje 
je potekalo na 5-stopenjski lestvici, v okviru 
katere je ocena 5 pomenila, da se udeleženci 
zelo strinjajo s trditvijo, ocena 1 pa, da so se 
udeleženci sploh ne strinjajo s trditvijo. Rezul-
tati kažejo, da imajo prebivalci Občine Lenart 
izredno pozitiven odnos do razvoja turizma v 
občini in močno podpirajo razvoj Lenarta kot 
turistične destinacije. Velika večina prepozna-
va pozitivne vplive turizma na lokalno identi-
teto, krepitev ekološke zavesti, kulturo in dedi-
ščino, koristi zase pa le slaba polovica. Veliko 
prostora je zaznati pri angažiranju občanov 
za sodelovanje pri aktivnostih strateškega na-
črtovanja. Občani izražajo tudi željo po večji 
ozaveščenosti o razvoju turizma v destinaciji. 
Rezultati ankete za prebivalce kažejo, da je v 
prihodnosti je potrebno vložiti napore v: kon-
tinuirano ozaveščanje prebivalcev o oblikova-
nju in napredku razvoja turizma, predstavitev 
strateškega načrta za razvoj turizma, angažira-
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Božično-novoletne 
prireditve na Trgu 
osvoboditve v Lenartu

Mesto je zažarelo v prazničnem sijaju lučk. Ko v hiškah  
zadiši   po kuhanem vinu, trg zaživi. Pride Božiček, prižge is-
krice v otroških očeh, pravljični liki navdušijo otroke in mlade 
po srcu, pesmi, glasba in ples za praznični advent, za veselje v 
duši, dobre želje in za prijetno druženje. Tako je bilo 7. in 8. 
decembra …

Foto: Maksimilijan Krautič in Žiga Strmšek

PETEK, 21. DECEMBER
BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM

Praznična ponudba raznih izdelkov in dobrot na stojnicah, od 16. do 21. ure.
Ponudba kuhanega vina in čaja v hišicah na trgu.
Organizator: Razvojna agencija Slovenske gorice

17.00, ODER NA TRGU OSVOBODITVE V LENARTU
KATKA IN POLŽKA, lutkovna predstava za otroke, obisk Božička
Nastopa: Lutkovna skupina Jaz in ti (pa on)

18.00, ODER NA TRGU OSVOBODITVE V 
LENARTU

ANSAMBEL ŠENK
ANSAMBEL NOROST
Organizator: Občina Lenart

SOBOTA, 22. DECEMBER
BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM 

Praznična ponudba raznih izdelkov in dobrot na stojnicah, od 16. do 21. ure.
Ponudba kuhanega vina in čaja v hišicah na trgu.
Organizator: Razvojna agencija Slovenske gorice

17.00, ODER NA TRGU OSVOBODITVE V LENARTU
IZGUBLJENA VEVERICA, predstava za otroke, prihod Božička
Nastopa: Gledališka skupina odrček, OŠ Podlehnik

18.00, ODER NA TRGU OSVOBODITVE V LENARTU
Zasebna glasbena šola muziklub
ALARO BAND, pop in rock

20.00, DOM KULTURE LENART
NAJ GRE VSE V Π ALI KAKO SEM SE NAUČIL 3141 
DECIMALK, gledališka predstava
IGRA: NIK ŠKRLEC
Organizator: Študentski klub Slovenskih goric

PONEDELJEK, 24. DECEMBER
18.00 IN 24.00, CERKEV SV. LENARTA

SVETI VEČER
Sveti maši, blagoslov jaslic, božičnici

23.30, CERKEV SV. RUPERTA
BOŽIČNICA IN POLNOČNICA 

TOREK, 25. DECEMBER
18.00, ŠPORTNA DVORANA LENART

BOŽIČNI KONCERT SLOVENSKOGORIŠKEGA PIHALNEGA ORKESTRA KD MOL LENART 
Z GOSTOMA EVO KURNIK IN Dušanom krnjakom
Ko se lenarški godbeniki razživijo, se prepustijo toku glasbe, takrat zazvenijo čudovite melodije in 
sozvočje glasbenih svetov, prevzame nas pozitivna energija.
Organizator: KD MOL Lenart

SREDA, 26. DECEMBER
8.00 IN 10.00, CERKEV SV. LENARTA

SVETA MAŠA IN BOŽIČNI NASTOP MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA OBRTNIK LENART IN 
BLAGOSLOV VINA

PETEK, 28. DECEMBER
10.00, PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE SLOV. GORICE (TRG 

OSVOBODITVE 6, LENART, »STARA POLICIJA«)
NOVOLETNO RAJANJE IN OBDARITEV OTROK
Organizator: DPM Slov. gorice Lenart

PONEDELJEK, 31. DECEMBER
22.00, TRG OSVOBODITVE V LENARTU

SILVESTROVANJE S SRČNIMI MUZIKANTI
Organizator: Občina Lenart
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Božično–novoletne prireditve v občini lenart

PROGRAM

PRIŽGIMO LUČKE!
Prižgimo lučke, ki bodo v igri barv in svetlobe ustvarile čaroben advent, božične in novoletne praznike. December bo iskriv in živopisan, poln prazničnega in za-

bavnega dogajanja. Čas, ko se zahvalimo za vse dobro. Želimo si, da bi nam bilo novo leto naklonjeno, naj nas obdari z lepim in dobrim. Vabimo vas na decembrske 
dogodke, ustvarili smo jih za vas, naj zaživijo z vami, saj ste tudi vi del njih. Še vedno velja, da je dobra volja najbolja, smeh je čudežno zdravilo, lepa beseda pa lepo 
mesto najde, ne le v decembru, ampak skozi vse leto. Prižgimo ogenj v sebi in v naših najbližjih. Želimo vam svetlo, srčno, srečno in prijazno 2019!

Lenart, v decembru 2018
 mag. Janez Kramberger, dr. vet. med, župan Občine Lenart



Občina Sveta Ana

Občina zazrta v prihodnost z investicijami
Pogovor z županom Sv. Ane Silvom Slačkom o projektih v prihodnjem in 
naslednjih letih
Občina je ob sprejetju proračuna 
svoj razvoj  v več kot 40 % usmerila 
v investicije. Občane najbrž morda 
več zanima o Domu za ostarele: 
kje bo lokacija, koliko kapacitet 
je predvidenih; tudi finančna 
plat investicije, kolikšen delež 
bo investirala občina, koliko 
Dom Danice Vogrinec Maribor?  
Kdaj predvidoma bo projektna 
dokumentacija z vsemi dovoljenji 
pripravljena in kakšna je časovnica 
izpeljave te investicije?

Silvo Slaček: »Zadnja leta ni bilo nobe-
nega razpisa za to socialnovarstveno po-
dročje, ker pa je to v družbi vedno večji 

problem, smo začeli v naši občini s pripravo 
dokumentacije, da se bomo lahko, takoj ko 
bo ponujena priložnost, prijavili na kakšen 
razpis. Upam, da v začetku 2019 uspemo 
pridobiti gradbeno dovoljenje z veljavnostjo 
5 let. Računamo na to, da bo država na tem 
področju najranljivejših pripadnikov pre-
bivalstva v naslednjih 
letih morala narediti 
premike v tej smeri. 
Da bi občina namenila 
lastna sredstva, zago-
tovo ne pride v poštev, 
saj je vrednost projekta 
ocenjena na več kot 5 
mio eur. Priprava pro-
jektne dokumentacije 
in vrednost zemljišča je 
zagotovo delež občine, 
če do realizacije pride.  
Predvidevamo pa tudi, 
da bo v prihodnosti 
možno pridobiti tudi 
kakšna t. i. evropska 
sredstva za to področje. 
Predvideva se gradnja doma s kapacitetami 
do 35 postelj, pismo o nameri je podpisano z 
Domom Danice Vogrinec; to pa zato, ker ima 
dom odločbo, da se mora s sedanje obstoje-
če lokacije razseliti na manjše enote. V svoji 
strategiji imajo zapisano, da se zmanjšajo ka-
pacitete in se ustvarijo manjše enote, tako na 
Sveti Ani, v Staršah, v Rušah, v Lovrencu na 
Pohorju … Dom sam ima pridobljeno kon-
cesijo za tolikšno število prebivalcev in gle-
de tega ni potrebno ničesar na novo urejati, 
med drugim koncesije kot občina sploh ne 
bi dobili. Lokacijsko bi bil dom predvidoma 
umeščen zraven šole v t. i. Ferkov breg, bolj-
še lokacije trenutno ni. Direktor je na ogledu 
terena nekako izrazil željo, da bi bil objekt na 
dosegu športnih objektov ter v bližini šole. 
Dostop bo za invalide ter starejše urejen po 
vseh predpisih in standardih. Tako bo v ne-
posredni bližini šole in športnih objektov 
povsem umestno izpeljati skupne projekte 
doma in šole in doseči čim boljšo medgene-
racijsko sodelovanje in povezanost.«
Medgeneracijski park je že 
prostorsko umeščen  na plato 
pod osnovno šolo. Že ime pove 
namembnost, lahko morda bolj 
podrobno opišete ta projekt, ki 
je nekako dokončanje prostorske 
izrabe zemljišča pod šolo? Torej, 
kaj bo ponudil ta park, koliko znaša 
investicija, časovnica ter morebitna 
pridobljena sredstva iz naslova 
razpisov ali sodelovanj?

Župan: »Projekti so zastavljeni tako, da bi 
prihajalo do čim pogostejših srečanj genera-
cij, tako je zamišljen t. i. park generacij pod 
osnovno šolo. S tem projektom smo se pri-
javili na LAS-ov razpis za pridobitev evrop-
skih sredstev za razvoj več vadbenih površin 
za več generacij. Tu bo umeščena ena pokrita 
nadstrešnica, ki bo namenjena razgibavanju 

na določenih napravah … Vrednost projek-
ta je okoli 95.000 evrov. Odločbo o sofinan-
ciranju za ta projekt smo že prejeli in bomo 
z njim pričeli spomladi 2019 in ga zaključili 
spomladi 2020. V zimskem času bo objavljen 
javni razpis, s katerim bomo izbrali izvajalca. 
Šolarji in otroci v vrtcu bodo s tem pridobili 
nove vadbene kapacitete.«
Večji gradbeni poseg v sam izgled 
kraja poteka v naselju Krivi Vrh. 
Zemljišče je predvideno za poslovni 
objekt. Imate morda že kakšno 
ponudbo za izgradnjo  poslovnega 
centra? Kolikšna je cena investicije 
na tej lokaciji?

»Projekt na Krivem Vrhu se izvaja skupaj z 
Direkcijo Republike Slovenije za ceste, ker je 
to v neposredni bližini državne ceste. Občina 
bo investitor pločnika v dolžini 400 m in do-
ločenega dela podpornih zidov ter infrastruk-
ture (elektro, optika …) projekt bi se moral 
zaključiti letos, a se bo po vsej verjetnosti za-
radi neugodnih vremenskih razmer ter števil-

nih sprememb, ko se je dokumentacija dopol-
njevala, zamaknil v naslednje leto. Zemljišče 
bi radi izkoristili za kakšno trgovino v našem 
kraju, saj je obstoječa brez parkirnih mest in 
premajhna. To bi si zelo želeli, saj so trgovci v 
zadnjih letih usmerjeni v večja mesta, majhni 
kraji pa so tako rekoč odrezani. Predvideva-
mo, da bi lahko bilo prostora za okoli 400 m2 
velik objekt in da bodo kakšni trgovci imeli 
interes za investicijo,« doda Slaček.
Težko pričakovana obnovljena cesta 
na Ščavnici bo letos predvidoma 
predana svojemu namenu. Lahko 
morda podrobneje opišete ta 
projekt? Investicijsko vrednost 
projekta; ste se soočali morda s 
kakšnimi težavami pri trasiranju te 
ceste, pri izgradnji razširjenega, prej 
zelo nevarnega mostu (pri Niklu)?

»Z Direkcijo RS za ceste smo se že pred 10 
leti začeli pogovarjati o tem projektu. Lansko 
leto smo uspeli podpisati dogovor o investici-
ji. Občina tukaj sodeluje z manjšim vložkom, 
pripravili smo vso potrebno dokumentaci-
jo. Z izvajalcem Pomgradom smo podpisali 
pogodbo o izvedbi del za dolžino 2350 m, 
ki obsega celotno rekonstrukcijo vozišča in 
izgradnjo kolesarske in pešpoti. Po celotni 
dolžini so položene cevi za optiko, da bo v 
bližnji prihodnosti omogočen priklop na op-
tično omrežje. S tem projektom smo dejan-
sko pridobili okoli 5 km urejenih kolesarskih 
poti po občini. Vrednost te investicije je bila 
cca 1,5 mio eur. Vmes so zgrajena tudi avto-
busna postajališča. Na tem mestu bi se rad 
zelo pohvalno izrazil do lastnikov obstoječih 
zemljišč, saj so dela vseskozi normalno pote-
kala, ni bilo nasprotovanj, kljub temu da se je 
cesta na račun kolesarske poti precej razširila. 
Prav tako je bil s strani izvajalcev korekten 
odnos do lastnikov, saj so na željo lastnikov 
uredili primerne dostope na cesto. Pomemb-
na pridobitev je tudi novi most pri kmetiji 

Nikl, ki je bil doslej ob viš-
jem vodostaju zelo nevaren 
in nepredvidljiv.

Trenutno se pripravlja 
dokumentacija od križišča 
Žice do Ajleca, in ko bo še 
to zgrajeno, bo velika pri-
dobitev za pešce, kolesarje 
in turizem nasploh. Delež 
občine pri celotni dogra-
ditvi te ceste ob Ščavnici 
ter v center Sv. Ane je okoli 
250.000 eur.

V projektu kolesarskih 
poti v celotnih Slovenskih 
goricah nas je vključenih 
15 občin in od tega si obe-
tamo 13 km novih kolesar-
skih poti. Upam, da nam 
uspe pripraviti vso doku-
mentacijo ter od lastnikov pridobiti ustrezna 
zemljišča do konca leta 2019, projekt pa mora 
biti predvidoma realiziran do konca 2022. 
Tako bi občina do tega zaključenega projekta 
lahko pridobila od 15 do 20 km kolesarskih 
poti, kar bo izrednega pomena za naš turizem 
in razvoj občine v tej smeri,« strne misli Silvo 
Slaček.
Morda strnete še 
v epilogu misli za 
vaš novi mandat 
županovanja. Imate 
morda v tem mandatu 
v načrtu še kakšne 
investicije; kako 
privabiti mlade 
družine v naše kraje, 
ipd.?

»V novem letu – spomla-
di –  se bo pričela izgradnja 
novega večstanovanjskega 
objekta z 12 stanovanji ob 
že obstoječem, saj bi radi 
v naš kraj privabili čim 

več mladih družin. V naselju Lokavec pa se 
bo občina še naprej ukvarjala s komunalno 
opremljenostjo 12–15 parcel za stanovanjsko 
naselje hiš. Pri Sv. Ani bomo izvedli še kakšno 
asfaltiranje vozišč, razsvetljavo …« je zaklju-
čil pogovor anovski župan Silvo Slaček.

SReBr

Pridobivanje znaka  Slovenia Green 
Destination

Občina Sveta Ana je v sklopu aktivnosti 
za pridobivanje znaka Slovenia Green 
Destination izvedla ankete med obi-

skovalci, prebivalci in turističnim gospodar-
stvom. 

Prebivalci Občine Sv. Ana v večini izkazu-
jejo močno pozitiven odnos do trajnostnega 
razvoja turizma v destinaciji. Nižje ocenjene 
so bile deležne predvsem trditve o zaznavi 
koristi za prebivalce, o možnostih vključeva-
nja v načrtovanje trajnostnega razvoja ter o 
dobri obveščenosti prebivalcev. Prebivalci ne 
čutijo, da bi se zaradi turizma krepila in obli-
kovala ekološka zavest lokalnega prebival-
stva. Prihodnje aktivnosti občine bodo tako 
usmerjene v okrepljeno obveščanje prebival-
cev o možnostih za sodelovanje pri načrto-
vanju trajnostnega turizma ter zagotavljanje 
obveščanja prebivalcev o izvedbi in statusih 
projektov vključenih v strateške dokumente. 

Obiskovalci Občine Sveta Ana so izposta-
vili, da destinacija predstavlja odlično točko 
za enodnevne izlete in je priljubljena tudi 
pri kolesarjih. Obiskovalci 
kraja prepoznavajo v veliki 
meri prizadevanje destina-
cije za trajnost. Z vzposta-
vitvijo čezmejnih produk-
tov ESCAPE / EtnoTour je 
destinacija že začela izvajati 
ukrepe, da turista zadrži 
dlje časa v destinaciji, prav 
tako pa, da ga spodbuja k 
obisku sosednjih krajev. V 
prihodnosti bo okreplje-
no sodelovanje z bližnjimi 
TIC-i, ki bodo ponujali 
kvalitetnejše informacije o 
turističnih aktivnostih ter 
promovirali novo zasnova-

ne turistične avanture v destinaciji. Kulinarika 
je eden izmed najpogostejših vzrokov za pri-
hod turistov v destinacijo, zato je pomembno, 
da se pospešijo tudi aktivnosti, povezane s ku-
linaričnim ustnim izročilom in s tem poveza-
no izdelavo turističnega produkta. Dobrodo-
šle bi bile tudi dodatne nočitvene kapacitete.

Ob anketiranju ponudnikov turističnih 
storitev in programov je občina naletela na 
slabši odziv, zato bodo ankete v pomladan-
skih mesecih  ponovne izvedene, o rezultatih 
ankete vas bomo obvestili.

Občinska uprava Občine Sveta Ana
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Dolina Ščavnice ob rekonstrukciji ceste ter nove kolesarske poti

Anovski božično-novoletni utrinek Foto: AR



Razvojno naravnan proračun

V Občini Sveta Trojica so še pred lo-
kalnimi volitvami člani starega ob-
činskega sveta v drugem branju 

sprejeli občinski proračun za leto 2019. 
Načrtovani prihodki znašajo nekaj več kot 
2.775.000 evrov, odhodki pa nekaj več kot 
2.724.000 evrov.

Na prihodkovni strani pričakujejo naj-
večji priliv v občinski proračun iz naslova 

dohodnine (1.338.000 evrov). Iz davkov na 
premoženje se bo v občinski proračun nate-
klo predvidoma nekaj več kot 119.000 evrov, 
medtem ko nedavčne prihodke načrtujejo v 
višini 631.000 evrov. Kapitalske prihodke na-
črtujejo v višini 361.000 evrov, transferne pa 
v višini 290.000 evrov. Med prihodki občin-
skega proračuna bo tudi preko 103.000 evrov 
sredstev iz državnega proračuna ter proraču-

na Evropske unije.
Na odhodkovni stra-

ni bo šlo veliko sred-
stev za investicije. Veli-
ko sredstev bo šlo tudi 
za transferje posame-
znikom in gospodinj-
stvom (preko 410.000 
evrov). Mednje sodijo 
darila ob rojstvu otro-
ka, regresiranje prevo-
zov v šolo, regresiranje 
oskrbe v domovih, 
subvencioniranje sta-
narin, plačilo razlike 
med ceno programov 
v vrtcih in plačili star-
šev, izplačila družin-
skim pomočnikom in 
še nekateri transferi. 
Za transferje neprido-
bitnim organizacijam in ustanovam pa je v 
občinskem proračunu na voljo blizu 67.000 
evrov. Precej veliko postavko v odhodkih 
predstavlja tudi tekoče vzdrževanje vsega, kar 
je v lasti občine.

Iz načrta razvojnih programov je razvidno, 
da bodo v Občini Sveta Trojica naslednje leto 
iz proračuna namenili za investicijsko vzdr-
ževanje in izboljšave ter energetsko preno-
vo poslovne stavbe na Trojiškem trgu okoli 
83.000 evrov, za investicije in opremo PGD 
Osek 7.000 evrov, za razvoj in prilagajanje 
podeželskih območij (Gibanje brez ovir in 
drugi projekti LAS) okoli 148.000 evrov, za 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest pre-
ko 290.000 evrov, za obnovo ceste in pločnika 
skozi Spodnjo Senarsko okoli 170.000 evrov, 
za kolesarske povezave na območju Sloven-
skih goric blizu 100.000 evrov, za na novo 
zgrajeno javno razsvetljavo 20.000 evrov, za 
prostorsko planiranje in stanovanjsko komu-
nalno dejavnost okoli 397.000 evrov, veliko 
sredstev pa bodo namenili tudi za razvojne 
programe na področju zdravstva, kulture in 
ohranjanja kulturne dediščine, izobraževanja 
ter športa.

Skratka, proračun Občine Sveta Trojica za 

naslednje leto je zelo investicijsko naravnan, 
kar je med drugim tudi posledica večjih prili-
vov v proračun zaradi povečane gospodarske 
rasti, ki jo v Sloveniji beležimo že tretje leto 
zapored. Vendar pa so bile po tem, ko so v 
Občini Sveta Trojica pripravili in sprejeli ob-
činski proračun, na državni ravni sprejete še 
nekatere pomembne odločitve, ki bodo vpli-
vale na prihodkovno in odhodkovno stran 
proračunov vseh občin v Sloveniji. Na eni 
strani gre za povišanje povprečnine, zara-
di česar se bodo nekoliko povečali prihodki 
vsem občinam v državi. V Občini Sveta Tro-
jica naj bi se prihodki iz tega naslova povečali 
za okoli 40.000 evrov. Po drugi strani pa bodo 
morale občine zaradi vladnega dogovora s 
sindikati javnega sektorja povečati sredstva 
za  plače javnim uslužbencem v vrtcu, ob-
činski upravi in še kje. Povečali se bodo tudi 
stroški v javnih zavodih (knjižnicah, zdra-
vstvenih zavodih itd.), katerih ustanoviteljice 
so občine. Glede na zakonske spremembe 
bodo morale občine več sredstev nameniti 
tudi za socialne transferje in podobno. Zato 
je tudi v Občini Sveta Trojica mogoče priča-
kovati, da bodo morali naslednje leto sprejeti 
rebalans občinskega proračuna.

T. K.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Potrjena jurovski župan in nov občinski svet
Na konstitutivni seji Občine Sv. Jurij 
v Slov. gor. slovesna prisega župana 
in potrditev novih članov občinskega 
sveta 

Šestega decembra 2018 je v prostorih Ob-
čine Sv. Jurij v Slov. gor. potekala kon-
stitutivna seja novega občinskega sveta 

Občine Sv. Jurij v Slov. gor za obdobje 2018–
2022, na kateri je vnovično slovesno prisego 
opravil župan Peter Škrlec in nagovoril ob-
činski svet in ostale prisotne. Prav tako so na 
seji  potrdili člane novega občinskega sveta.  

Novi člani 9-članskega občinskega sveta 
so: iz volilne enote št. 1 (Jurovski Dol, Malna) 
Alen Breznik, Miroslav Breznik in Aleksan-
dra Kranar, iz volilne enote št. 2 (Zg. Partinje, 
Varda) Peter Breznik, Dušan Ribič in Jožefa 
Kurnik, iz volilne enote 3 (Spodnji, Srednji in 
Zgornji Gasteraj) 
Robert Pavalec in 
Robert Zorjan in 
iz volilne enote št. 
4 (Žitence) Branko 
Lorbek. V občin-
skem svetu bodo 
tako 7 svetnikov in 
2 občinski svetnici. 
Prav predstavni-
cama nežnejše-
ga spola pripada 
»čast« najstarejše 
in najmlajše občin-
ske svetnice v tem 
mandatu. Najsta-
rejša občinska sve-

tnica bo tako 63-letna Jožefa Kurnik iz Varde, 
najmlajša svetnica Aleksandra Kranar iz Mal-
ne pa šteje 24 let. Sicer je povprečna starost 
vseh svetnikov in svetnic 44,5 let. 

Na konstitutivni seji je bilo podano tudi 
poročilo občinske volilne komisije.  Občin-
skih volitev se je izmed 1.737 volivcev udele-
žilo 791 volivcev (45,54 %), od tega je bilo 418 
volivcev moškega, 373 pa ženskega spola. Na 
volišče pa so se v večji meri odpravili starej-
ši občani kot mlajši. Tako se je volitev izmed 
vseh volivcev udeležilo 278 občanov, starej-
ših od 61 let (35 %) , v starostni skupini od 
46–60 let 225 volivcev (29 %), v starosti od 31  
do 45 let se je volitev udeležilo 160 občanov  
(20 %), v skupini od 18 do 30 let pa 128 volivcev  
(16 %).

Dejan Kramberger

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Oblikovan nov trojiški občinski svet in 
nastop novega župana

Konstitutivna seja novega Občinskega 
sveta Občine Sveta Trojica je bila v 
četrtek, 13. decembra. Za člane občin-

skega sveta so bili izvoljeni Smiljan Fekonja 
(Uroš Lešnik in skupina volivcev), Marjan 
Klobasa (NSI), Danijel Tušek (SD), Jasmi-
na Trojner Kraner (SDS), Branko Družovec 
(NSI), Branko Novak (SD), Marko Gungl 

(NSI), Kristjan Duh (NSI), Aleksander Div-
jak (NSI), Bojan Švarc (NSI) in Milan Anžel 
(NSI). Z delom je uradno pričel tudi novi 
župan David Klobasa (NSI). Zaradi konca 
redakcije pred dogodkom bomo o začetku 
mandata novega občinskega vodstva podrob-
neje poročali v prihodnji številki ON.

Uredništvo
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Božično-novoletne prireditve v Sveti 
Trojici v Slovenskih goricah

V soboto, 15. decembra 2018, ob 16. uri, Trojiški trg, odprtje Zimske pravljice, 
(bob steza čez »Trojiški breg«, praznične stojnice, razstava prazničnih lampijonov …).
Zimska pravljica bo odprta vsak dan od 16. do 21. ure
V nedeljo, 23. decembra 2018, ob 9. uri, samostanska klet, odprtje Razstave jaslic, ki bo 

na ogled vsak dan od 23. 12. 2018 do 2. 1. 2019 od 9. do 19. ure, razen na Silvestrovo, dne 31. 
12. 2018, ko bo razstava zaprta.

Ob 14.30 uri, samostanska klet, Srečanje jasličarjev - razstavljavcev z blagoslovitvijo 
jaslic, s kratkim kulturnim programom in podelitvijo zahval župana.

Ob 16. in 19.  uri, cerkev Sv. Trojice, Predbožični koncert, župnijski cerkveni zbor Sv. 
Jerneja iz Vojnika (cca 30 min), sledi dramska  uprizoritev predbožične zgodbe »Radeho-
vska božičnica«, posebej prirejene za cerkev Sv. Trojice, izvaja Kulturno društvo delavec iz 
Lenarta (predstava traja cca 35 min).

Opomba: predstava »Radehovska božičnica« je v dveh terminih na isti dan zaradi zahtev-
ne scenografije in kostumografije .

V sredo, 26. decembra 2018, ob 15.00 uri, cerkev Sv. Trojice, Božični koncert.  Izvaja 
Zbor medicinskih sester »LA VITA« v sodelovanju in organizaciji MPZ KD Sv. Frančišek iz 
Sv. Trojice.

V četrtek, 27. decembra 2018, ob 17.00 uri, samostanska klet, Janžev koncert v izvedbi 
in organizaciji krajanov Zg. Porčiča, glasbena gostja bo pevka ansambla bratov Avsenik Joži 
Kališnik.  

V petek, 28. decembra  2018, ob 19.00 uri, športna dvorana  Sv. Trojica, Pozdrav sosedu, 
razvedrilna prireditev s številnimi glasbenimi gosti in presenečenji v organizaciji Turistične-
ga društva Sv. Trojica.

V ponedeljek, 31. 12. 2018, Silvestrov večer od  23.00 ure, Trojiški trg. Trojiški vstop v 
novo leto (ponudba na prazničnih stojnicah, penina …).

Lanskoletni Pozdrav sosedu

Proračun Občine Sveta Trojica za leto 2019 je razvojno naravnan, saj je 
v njem veliko sredstev predvidenih za investicije.



Peter Škrlec še naprej jurovski župan
Župan Občine Sv. Jurij v Slov. 
gor. Peter Škrlec je bil na minulih 
lokalnih volitvah v Sloveniji že 
četrtič zapored potrjen za župana 
jurovske občine. Ob tej priložnosti 
smo z njim opravili pogovor o 
razvoju občine v minulem obdobju. 

Po prejetih čestitkah ob vnovičnih izvo-
litvi se župan Peter Škrlec zahvali vsem 
volivcem za zaupanje in uvodoma pred-

stavi vzroke za odločitev za ponovno kandidi-
ranje za župana: »Čeprav nisem zagovornik šti-
rih županskih mandatov, sem se po temeljitem 
premisleku odločil, da ponovno kandidiram. 
Menim, da je en županskih mandat premalo 
za uresničitev večjih projektov in resnejših ci-
ljev. Primernejša bi bila dva mandata, v kolikor 
bi mandat trajal 5 let, pa tudi trije mandati bi 
še bili sprejemljivi. Odločitev za 4. mandat, kar 
je sicer proti mojim načelom, je bila sprejeta 
predvsem s ciljem dokončati začete projekte in 
projekte, ki smo si jih skupaj z občinsko upravo 
začrtali in se bodo pričeli izvajati v prihodnjem 
letu in naslednjem krajšem obdobju. Prav tako 
pa so moji odločitvi botrovale dane obljube ob-
čanom in izražene želje ter vzpodbude večjega 
števila občanov, naj še enkrat kandidiram.« 

Za vami so trije mandati, odkar ste 
postali župan Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah. Kako gledate na razvoj 
občine v tem obdobju? 

»Z razvojem naše občine v prvih treh man-
datih sem zadovoljen, menim namreč, da 
smo naredili in realizirali projekte do mere, 
kolikor so dopuščale dane razmere in razpo-
ložljive finance. Vedno pa je tako, da bi se dalo 
storiti še kaj več, sploh če bi k skupnemu cilju 
za čim boljši razvoj občine pristopili tudi dru-
gi in bi bilo sodelovanje nekaterih občanov 
boljše. Predvsem v obdobju prvega mandata 
sem dobil občutek, da se nekateri niso najbolj 
sprijaznili s samostojno občino in da bi z bolj-
šim sodelovanjem naredili še kak korak več.«

»To obdobje je bilo ugodno predvsem 
za črpanja evropskih in državnih sredstev, 
vendar kot nova občina še nismo imeli pri-
pravljenih projektov in izdelane strategije ra-
zvoja občine, prav tako je bilo potrebno usta-
noviti občinsko upravo. Skratka, na začetku 
naše samostojne poti nas je čakal kup poro-
dnih težav, vendar smo kljub temu uspeli ve-
liko postoriti v investicijskem razvoju občine 
kakor tudi na ostalih področjih.« 

»Tako smo v tem obdobju uspeli dograditi 
nov vrtec in obnoviti osnovno šolo, energet-
sko sanirali šolsko telovadnico, obnovili no-
gometno šolsko igrišče z manjšimi tribunami 
in novo prevleko iz umetne mase. V centru 
Jurovskega Dola je nastala centralna čistilna 
naprava z vodi za fekalne in meteorne vode. 
Prav tako pa kot občina sofinanciramo obča-
nom male čistilne naprave. Med pomembnej-
šimi investicijami v tem obdobju je bila tudi 
obnova vodovoda in kanalizacijskih vodov v 
centru Jurovskega Dola ter ureditev  trškega 
jedra s Hajnčevo potjo in obnova kulturnega 
doma z avlo Alfreda Neuvirta.« 

Velik napredek je na področju cestne 
infrastrukture …

»Pomemben korak naprej smo naredili na 
področju cestne infrastrukture, saj smo v tem 
12-letnem obdobju rekonstruirali ali na novo 
asfaltirali cca 30 km občinskih cest ter ob tem 
uredili pločnike v Jurovskem Dolu, novo javno 
razsvetljavo v dolžini nekaj več kot 3 km in pri 
že obstoječi javni razsvetljavi zamenjali svetila 
z novimi, ekološko sprejemljivimi. Ob tem pa 
je potrebno poudariti tudi dobro sodelovanje 
z Direkcijo za ceste RS, ki je sanirala plazove 
in dele državne ceste, ki gre skozi našo občino. 

Poleg omenjenih projektov smo investirali 
tudi v rekonstrukcijo vodovoda v okviru pro-
jekta Celovita oskrba Severovzhodne Slove-
nije s pitno vodo, obnovili obzidje starega po-
kopališča, obnovili mrliško vežico na novem 
pokopališču in gasilcem pomagali pri nabavi 
dveh novih gasilskih vozil. Pomembna prido-
bitev zadnjega obdobja pa je tudi nov OPN 
(občinski prostorski načrt), ki bo omogočal 
nadaljnji razvoj naše občine.«  
V čem se je občina v tem času najbolj 
spremenila oz. kaj je po vaše največja 
pridobitev občine? 

»Vse pridobitve so pomembne in so precej 
spremenile podobo kraja, če se ozremo nekaj 
let nazaj. Ponosni smo na vse narejeno, dolo-
čenim je pomembnejša izvedba enega projek-
ta, drugim spet neka druga pridobitev. Zame 
osebno je ena izmed pomembnejših investicij 
ureditev trškega jedra.« 
Ali kdaj pomislite, v katero smer bi 
potekal razvoj občine, če se leta 2006 
ne bi odločili za samostojno pot in bi 
ostali del Občine Lenart? 

»Prepričan sem, da v kolikor bi ostali v sku-
pni občini, bi večina prej naštetih izvedenih 
projektov ostala nerealizirana. Tako da je bila 
odločitev za samostojno občino pravilna.« 
Kako ocenjujete leto, ki se izteka, 
v kolikšni meri ste zadovoljni z 
realizacijo načrtovanih projektov? 

»Z iztekajočim letom sem zadovoljen. Za-
vedam pa se, da je še veliko dela za postoriti in 
najbolj sem žalosten prav jaz, ko vidim, da za-
radi zelo omejenih finančnih sredstev nismo 
mogli ustreči vsem potrebam naših občanov. 
Verjamem v to, da če bomo enotni, potrpežlji-
vi in se pripravljeni pogovoriti, da je rešljiva 
marsikatera težava in tako lahko vsi skupaj 
naredimo nekaj za dobrobit vseh občanov.« 
V prihodnjem letu se višina 
povprečnine (glavarine) za občine 
povečuje s 536 € na 573,50 €. Kaj to 
pomeni za vašo občino? Za koliko se 
bo povečal proračun? 

»Za našo občino to pomeni cca 70.000 €; 
glede na vedno več nalog občine - (obvezni   
urbanist, varovanje osebnih podatkov…), 
višje cene storitev, povečevanje ekonomske 
cene vrtca (večji dohodki zaposlenih v vrt-
cu),  dražitev storitev domskega in instituci-
onalnega varstva, pomoč na domu CSD in 
drugi zakonsko določeni izdatki - nam dvig 
glavarine pomeni bore malo, tako da doda-
tnih naložb iz tega naslova ne bo.«  
Kakšno pa je vaše mnenje - se 
finančne razmere za manjše občine, 
kot je občina Sv. Jurij v Slov. goricah, 
izboljšujejo ali poslabšujejo? Pred 
leti je bilo namreč precej govora o 
prezadolženosti slovenski občin. 

»Naša občina ni prezadolžena, kar na splošno 
velja za večino malih občin za razliko od velikih 
občin. Glede zadolževanja so zakonske omeji-
tve, tako da ne vem, kako velikim občinam to 
uspeva. Povsem normalno je, če si občina naja-
me kredit, zelo pomembno pa je, za kakšen na-
men in v kakšnem obsegu si ga najame. V Ob-
čini Sv. Jurij v Slov. goricah imamo trenutno dva 
dolgoročna kredita, katera redno odplačujemo. 
Od tega se eden izteče že prihodnje leto, drugi, 
ki je bil vzet za čistilno napravo, pa leta 2022.«

Dejan Kramberger

Priznanja in plakete društva pedagogov

Tudi letos, že dvanaj-
sto leto zapovrstjo, 
smo 12. oktobra 

2018 ob svetovnem dnevu 
učiteljev na svečani akade-
miji v Benediktu podelili 
priznanja in plaketo najza-
služnejšim pedagogom na 
področju Slovenskih goric 
in dela Prlekije. Prejemni-
ki so bili pedagogi, ki so s 
svojim delom, trudom, za-
vzetostjo in inovativnostjo 
neizmerno bogatili šolski 
prostor.

Trdimo lahko, da le avto-
nomen učitelj ali vzgojitelj 
lahko v tem času promo-
vira svobodno podajanje 
učne snovi. Šola in učitelj 
sta odlična, če ob pravem 
času učencu postrežeta z iz-
kušnjami, ki se dobro skla-
dajo s predhodnimi misel-
nimi shemami (učenčevim 
predznanjem). Zato je treba 
posodobiti ne le sedanji iz-
obraževalni sistem, temveč 
tudi kulturo poučevanja. 
Ko je človeku dana možnost 
učiti se, je hkrati treba pre-
veriti, ali so človeku dane 
priložnosti za učenje. Šola 
prihodnosti razvija spodbu-
dno učno kulturo in ume-
tnost komuniciranja med 
različnimi dejavniki vzgoje 
in izobraževanja. Prav ta 
pa je za učenca in učitelja 
priložnost za učenje vsebin, 
takih, ki se jih ne da učiti 
kje drugje. V šoli ali vrtcu 
imajo ljudje priložnost za 
socializacijo in sprejemanje vrednot. Vsak naj 
si prizadeva s poučevanjem promovirati spo-
štovanje in svobodo, je zapisano že v Splošni 
deklaraciji o človekovih pravicah (1948). Uče-
nje v šoli ali vrtcu naj razvija otrokovo oseb-
nost, talent, mentalne in fizične sposobnosti, 
celoten otrokov potencial in še mnogokaj. Šola 
naj bo vzorec za življenje v svobodni družbi v 
duhu medsebojnega razumevanja, miru, tole-
rance in prijateljstva.

Že v preteklosti šole nikoli niso bile povsem 
zaprte in izolirane od okolja, so pa nekatere 
imele več in bogatejše vezi z okoljem, razvijale 
so različne načine sodelovanja in imele od tega 
različne koristi. In tako je tudi danes, čeprav v 
zadnjih letih postaja sodelovanje šol z okoljem 
v slovenskem in širšem evropskem prostoru 
neizpodbitna zahteva. Šole se vedno bolj od-
pirajo, kar se kaže v različnih oblikah sodelo-
vanja s starši; pričakovanje skupnosti in orga-
nizacij, s katerimi šole vzpostavljajo različne, 
tudi nove oblike sodelovanja, kot so skupni 
projekti in uvajanje različnih inovacij v šole ter 
ustvarjanje inovativnih učnih okolij za naše 
učence. Ravno zato postaja sodelovanje vsa-
kodnevna nuja. Šole zaradi transparentnosti 
delovanja odpirajo svoja vrata najširši javno-
sti. Pravzaprav postaja sodelovanje z okoljem 
osnova »preživetja« šol, ki hkrati pomeni nove 
možnosti in izzive. In prav teh načel in pri-
stopov se držimo učitelji, saj je to pravzaprav 
ena in edina možnost sinergičnega delovanja 
v posameznem šolskem okolju. Sleherna šola 
je tako odprt sistem, saj predstavlja del širšega 
zunanjega okolja in notranje organiziranosti. 
Temu seveda sledimo učitelji. Dokazano je, da 
kreativnost slehernemu človeku ponuja najve-
čjo možno izbiro svobode. Učenec z učiteljem 
oblikuje pričakovane rezultate učenja kot sme-
rokaz otroku v procesu učenja. Bolj kot so iz-
boljšave v šolstvu ali predšolski vzgoji uresni-
čene, uspešnejše in plodnejše je sodelovanje 
posameznika s skupino trajnejše in bogatejše. 
In prav to je odlika letošnjih nagrajencev. 

Sprejet Pravilnik o priznanjih društva peda-
gogov omogoča, da so posamezniki ali insti-
tucije lahko prejemniki priznanj I. ali II. sto-
pnje ali najvišjega priznanja za življenjsko delo 
področju vzgoje in izobraževanja – plakete dr. 
Antona Trstenjaka.

Letošnji prejemniki:
I. stopnja: Brane Lazič - OŠ Voličina, Alen-

ka Dominik - OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, 
Darja Stražišnik - OŠ  Benedikt, Smiljan Ba-
čani - OŠ Benedikt,  Petra Cafnik Novak - OŠ 
Benedikt, Miroslava Vučko - Vrtec Manka 
Golarja Gornja Radgona, enota Črešnjevci, 
Vanja Fišinger - Vrtec Manka Golarja Gornja 
Radgona,  Darko Štrafela - OŠ Cerkvenjak – 
Vitomarci in Barbara Pristovnik - OŠ Sv. Ana 

II. stopnja:
Marija Senekovič - OŠ  J. Hudalesa  Jurovski 

Dol, Mojca Rebernak - OŠ Lenart, Marija Bez-
jak - Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, 
Angelca Peklar - OŠ Cerkvenjak – Vitomarci 
in Nina Ličen Goričan - OŠ Sv. Trojica

Plaketa: Vito Dundek - OŠ Gornja Radgona 
in OŠ dr. A. Trstenjaka Negova

Slavnostni govorniki na prireditvi so bili: 
benediški župan Milan Gumzar, predsednik 
Domovinskega društva general Maister iz Ma-
ribora in nekdanji učitelj prof. Aleš Arih ter 
predsednik dP mag. Mirko Žmavc. S svojimi 
umetniškimi nastopi sta nas presenetili izvr-
stni kitaristki in glasovi študentskega vokalne-
ga kvinteta. 

Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem, 
ki so podobo šolstva in predšolske vzgoje 
krojili v preteklosti in hvala vsem, ki so s svo-
jim delom, trudom in premišljenimi ravnanji 
pomagali, da je naš napredek lahko vidnejši 
in trajnejši. Kot je bilo zapisano v eni izmed 
obrazložitev prejemnice priznanja, je čas edi-
na oblika energije, ki ni obnovljiva. Za vse teče 
enako in izgubljenega časa ne moremo zavr-
teti nazaj. Lahko pa se le česa spomnimo in 
rečemo, to je bilo pa narejeno dobro, koristno 
in povrhu še z ljubeznijo.

Na nas učiteljih je torej, da v svetu materi-
alnih predsodkov, kibernetičnih in umetnih 
inteligenc gradimo drugačno osebnostno 
avtoriteto; to je znanje, ki mora postajati vse 
večja vrednota. Šole, vrtci, vzgojitelji in učitelji 
smo tisti, ki bomo obstajali, ne glede na čas in 
prostor, vsaj dokler se bo človek sposoben za-
vedati, da sta vzgoja in znanje temeljni vrlini 
za preživetje. Prav vsem nagrajencem iskrene 
čestitke za njihove izjemne uspehe.

mag. Mirko Žmavc, spec., prof., predsednik 
društva pedagogov dr. Anton Trstenjak
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Komemoracija pri spominskem obeležju 
Eli Kristl Tanji

Četrtega decembra 2018 so učenci 
OŠ Korena pripravili krajši kulturni 
program ob komemoraciji pri spo-

minskem obeležju nekdanji učiteljici na OŠ 
Korena in OŠ Voličina Eli Kristl Tanji, ki je 
kot aktivistka NOB izgubila življenje v času 
2. svetovne vojne. Spominsko slovesnost so 
s himno začeli učenci mladinskega pevskega 

zbora OŠ Korena pod mentorstvom Primoža 
Krambergerja. Najprej je zbrane  nagovoril 
predsednik Združenja borcev za vrednote 
NOB Lenart Alojz Bezjak in podelil prizna-
nja ravnatelju Darku Reberniku, profesorju 
Dejanu Krambergerju in Osnovni šoli Ko-
rena. Profesor zgodovine in geografije Dejan 
Kramberger je v osrednjem govoru  poudaril, 
da če ne bi bilo generala Maistra in njegovih 

vojakov, ki so nas osvobodili izpod Avstrije, 
ne bi moglo biti uporništva med drugo sve-
tovno vojno in izborjene svobode izpod fa-
šizma. Tudi ne bi bila mogoča osamosvojitev 
Slovenije. Po slavnostnem govoru so učenci 
8. razreda pod mentorstvom prof. Darinke 
Mulaosmanovič z deklamacijami pesmi iz 
vojnega obdobja nekaj več kot 100 prisotnih 

spomnili na čas vojne mo-
rije in na tiste, ki so svoja 
življenja žrtvovali za svo-
bodo. Učenec 7. razreda 
Tilen Mulec pa je zapel 
pesem Počiva jezero v tiho-
ti. Program je povezovala 
Zala Grajfoner. 

Spominska slovesnost je 
potekala v Zg. Voličini pri 
spomeniku, kjer so nem-
ški vojaki pred 74 leti (4. 
12. 1944) v zasedi pričakali 
slovenskogoriške aktiviste 
NOB in smrtno ranili Elo 
Kristl Tanjo. V stanovanju 
Ele Kristl Tanje, ki je bilo 
v takratni korenški šoli, so 

oktobra 1943 ustanovili odbor narodnoosvo-
bodilnega gibanja proti okupatorju za Slo-
venske gorice. OŠ Korena pa je v obdobju po 
2. svetovni vojni nosila ime po tragični juna-
kinji 2. svetovne vojne. Elo so sprva pokopali 
na pokopališču v Voličini, oktobra 1946 pa so 
njene posmrtne ostanke prenesli v družinsko 
grobnico v Zg. Koreni.

Alojz Bezjak

svetega Lenarta. Ob jurjevem žegnanju so pri-
pravili in izvedli srečelov s skoraj 900 dobitki. 
S pridobljenim denarjem so sofinancirali 
izvedbo oratorija v župniji, socialno šibkim 
družinam pa pomagali pri nakupu šolskih 
potrebščin, plačilu šole v naravi,  nakupu drv 
za kurjavo in zamrzovalnika. Čeprav se na 
prvi pogled zdi, da se finančna in materialna 
situacija v državi in tudi na na-
šem območju izboljšuje, je po-
trebno poudariti, da so tudi na 
našem območju posamezniki, 
ki še živijo v socialni stiski ali 
so se znašli v težki  življenjski 
ali zdravstveni situaciji, vendar 
se ne želijo javno izpostavljati. 

Obiskovalce koncerta ter vse 
ljudi v stiski sta nagovorila žu-
pnik in dekan pri Svetem Juriju 
v Slov. goricah Janko Görgner in 
župan občine Peter Škrlec. Do-
brodelno prireditev je s svojim 
obiskom počastil generalni taj-

nik nadškofijske Karitas Maribor Darko Bračun.
Župnijska Karitas Sveti Jurij v Slovenskih 

goricah se zahvaljuje vsem, ki dokazujete,  da 
sta v življenju najbolj pomembna ljubezen in 
ljubeč odnos in da še verjamete v srečen ko-
nec vsake zgodbe.

Vida Ornik, foto: Maksimiljan Krautič

Miklavžev koncert s Stanetom Vidmarjem 
v SVZ Hrastovec

V SVZ Hrasto-
vec so v okviru 
projekta »Veseli 

december 2018« stano-
valcem pripravili veliko 
zanimivih dogodkov 
in nastopov različnih 
glasbenih gostov. Eden 
osrednjih dogodkov se 
je dogajal v sredo, 5. 
12. 2018, v viteški dvo-
rani gradu Hrastovec 
– Miklavžev koncert s 
Stanetom Vidmarjem, 
v sklopu katerega se je 
snemala tudi oddaja 
»Ujemi sanje«. Da je 
bilo zanimanje za ta 
koncert zelo veliko, pove podatek, da se je v 
viteški dvorani gradu Hrastovec zbralo okrog 
110 stanovalcev iz skoraj vseh bivalnih enot 
in dislociranih bivalnih enot SVZ Hrastovec. 
Stane Vidmar je v enournem koncertu vsem 
zbranim predstavil svojo zgodbo in zapel ne-
kaj svojih najlepših pesmi, ki so vsem segle 
globoko do srca. Zelo prešerno vzdušje so 
popestrili še nekateri stanovalci, ki so skupaj 

s Stanetom Vidmarjem zapeli na odru, spet 
drugi pa so zaplesali. 

Na koncu koncerta se je Stane Vidmar 
vsem zahvalil za takšno prijetno vzdušje, ne-
katerim podelil CD zgoščenko ter se rokoval 
z njimi, saj je skoraj vsak stanovalec želel priti 
do njega in se mu zahvaliti za te nepozabne 
trenutke.

SVZ Hrastovec

Kuharski tečaj anovskih gospodinj

V Društvu kmečkih 
žena in deklet Sv. Ana 
smo ponovno izvedle 

kuharski tečaj za svoje člani-
ce.   Tokrat so bile na dnev-
nem meniju jedi iz riža. Tako 
smo pripravile fižolovo rižoto, 
korenčkove polpete, limonino 
rižoto, ocvrte riževe krogli-
ce, piščančje meso z rižem, 
riževo solato z ribo, rižoto s 
slanino in rižoto z lososom. 
Strokovni mentor je bil   go-
spod Sergej   iz gostilne Ribič 
s Ptuja.

V. Kapl

Dobrodelni koncert v Jurovskem Dolu

V petek, 23. 11. 2018, je župnijska Ka-
ritas Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
pripravila tradicionalni dobrodelni 

koncert z naslovom Tudi z malo lahko nare-
dimo veliko. Cvetove v dobrodelni šopek so 
prispevali ansambli Zadetek, Norost in Juro-
vski gadi, skupine Pika na i, Vox Angelica in 
Iskrice, Anita Kralj ter otroški pevski zbor z 
mentorico Metko Caf in otroci skupine Sonč-
ki z vzgojiteljicama Majdo in Sonjo iz vrtca 
pri Osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski 
Dol. Pravega dobrodelnega šopka pa seveda 
ne bi mogli oblikovati brez vseh obiskovalcev 
dobrodelnega koncerta, ki so na široko odprli 
svoja srca in dlani za družine v stiski ter tako 

omogočili, da bo župnijska Karitas Sveti Jurij 
še naprej uspešno izvajala vse zastavljene pro-
jekte, predvsem pa sledila temeljnemu cilju 
Karitas: pomagati in dati upanja sočloveku 
v stiski. 

Sodelavci župnijske Karitas Sveti Jurij so v 
letu, ki se počasi izteka, izvajali projekte, ki 
dokazujejo, da tudi z malo lahko naredimo 
veliko. Tako so v tem letu v pomladnem, po-
letnem  in jesenskem času pripravili in razvo-
zili živila, to je hrano  iz sklada za evropsko 
pomoč najbolj ogroženim posameznikom. 
Pred veliko  nočjo so pripravili srečanje in 
pogostitev starejših občanov v domači župni-
ji ter obiskali naše občane, ki bivajo v Domu 

32. Glas slovenskih goric

Kulturno društvo Sveta Ana že 32 let 
prireja glasbeno prireditev, na kateri 
se predstavijo po duši tako mlajši kot 

starejši amaterski pevci.
Vsako leto poteka prireditev pod budnim 

očesom strokovne žirije iz vrst glasbenikov, 
odloča pa tudi publika, ki izbere izvajalca 
mlajše in starejše kategorije po izboru občin-
stva. Seveda pa je pogoj nastopa slovenska 
pesem.

Letos je strokovna žirija  v sestavi Vanje Fe-
konja, ki je svoje glasbene začetke tudi začela 
na odru Glasa slovenskih goric, sedaj odlične 
pevke in glasbene pedagoginje, Jasmine Jan-
žek, ki je profesorica razrednega pouka na OŠ 
Sladki Vrh ter pomočnica ravnateljice, ter Ja-
neza Kopšeta, ki je član orkestra in 1. troben-

ta  SNG Maribor ter vodja  Pihalnega orkestra 
Občine Šentilj  Paloma  Sladki Vrh. Tako je 
po natančnih kriterijih le-ta  1. mesto stro-
kovne žirije podelila Eli Štumberger, ki se je 
predstavila s pesmijo Ne bodi kot drugi (Dit-
ka), 2. mesto je pripadlo Niki Vnučec Hlupič, 
ki se je predstavila z istoimenovano pesmijo, 
3. mesto pa je zasedla Neža Šijanec s pesmijo 
Če je življenje sreča (Majda Petan). V starejši 
kategoriji je 1. mesto pripadlo dekletom, ki 
so si nadele ime Iskrice in so odpele Neishi-
no pesem Vrhovi, 2. mesto je zasedla Karina 
Lorenčič s pesmijo Dan ljubezni (Pepel in 
kri), 3. mesto pa je z odlično pesmijo Ti boš 
vedno prvi (Helena Blagne)  osvojila Mateja 
Kop. Občinstvo pa je je s 1. mestom v mlajši 
kategoriji nagradilo Nežo Šijanec, v starejši 

kategoriji pa dekleta z ime-
nom Iskrice. Prireditev sta 
povezovala domača kultur-
nika Mojca Simonič in Ma-
tija Šenveter, nastopajoče je 
spremljal band iz vrst kul-
turnikov KD Sveta Ana v 
sestavi Žana in Aleša Rola 
ter Urbana in Simona Raj-
terja. Za humorni vložek 
s skečem pa so poskrbeli 
kulturniki z Darinko Šnaj-
der na čelu.

SReBr

Koncert  Moč glasbe nas združuje znova 
upravičil svoje ime

V soboto, 24. novembra, se je v Špor-
tni dvorani Lenart ponovno odvijal 
tradicionalni koncertno-televizijski 

projekt »Moč glasbe nas združuje«. Športna 
dvorana je bila, kot vedno, tudi tokrat polna, 
vzdušje v njej pa fenomenalno. Producent, 
scenarist in urednik Denis Poštrak z odlično 
ekipo vedno znova dokazuje, da so njihove 
prireditve na visokem nivoju, ki vedno znova 
preseneča z glasbenimi gosti.

Koncertno snemanje je začel eden najpo-

pularnejših sloven-
skih pevcev zabavne 
glasbe vseh časov 
ter ga z Belimi vr-
tnicami, ki so letele 
med publiko, tudi 
zaključil. Govorimo seveda o Aleksandru 
Ježu, ki je se vrnil na oder po 15 letih odmora 
ter praznoval 40. obletnico glasbene kariere. 
S svojimi hiti je navdušil tudi večni romantik 
Alen Nižetić, ki se je pripeljal iz Splita. Svojo 
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novo božično pesem je 
premierno predstavila 
Stela Tavželj, z Oliver-
jevimi pesmimi pa so 
navdušili domači Il 
Divji in Alen Vogrinec 
Vesel. Alfi Nipič je z 
nami praznoval 55 let 
glasbene kariere ter po 
dolgem času zapel z 
Jako Šraufcigerjem. Po 
15 letih je ponovno na-
stopil legendarni Međi-
murec Toni Šafarić, 
fantastična Tanja Ribič 
pa je prvič nastopila 
v Lenartu. Publiko so 
navduševali še Manca 
Špik, Marjan Zgonc, 
Tri tenora in prvi slo-
venski ansambel, ki 
deluje od leta 1952, 
Beneški fantje. Priredi-
tev je povezoval Vinko 
Šimek, ki je tudi zapel.

Glasbenike je tudi 
tokrat spremljal VIS 
Trans iz Lenarta, manj-
kalo pa ni niti plesalcev. 
Tudi tokrat je sodelo-
vala folklorna skupina 
iz Sv. Trojice ter hip- 
hop plesalci in plesalci 
standardnih ter latin-
sko-ameriških plesov iz 
Plesne šole Samba.

V sklopu prireditve so zbirali tudi 
star papir za leto in pol starega Vida, ki 
ima cerebralno paralizo, in s skupnimi 
močmi se je zbralo 4 tone papirja, kar 
je veliko več, kot je bilo pričakovano. 
Hvala vsem dobrim ljudem.

D. P.

Lep kulturni večer s prireditvijo Adventni  
navdih v Benediktu

V Benediktu  ima 
kulturno življenje 
dolgoletno tradi-

cijo. Tu so že pred drugo 
svetovno vojno igrali zna-
menite ljudske igre, kot 
je Miklova Zala, katero 
so igrali tudi na prostem 
ob cerkvi Sv. Treh Kraljev. 
Tudi danes v tem kraju de-
luje več kulturnih društev, 
ki vključujejo  tiste, ki ima-
jo radi ljubiteljsko kulturno 
delovanje. Benedikt pa ima 
tudi lep kulturni dom,  kjer 
se odvija večina prireditev.

Tokrat smo sledili priredi-
tvi, ki se je odvijala v četrtek,  
29. novembra 2018, v  Pen-
zionu Petelin v Benediktu, 
ki ga vodi Andreja Petelin. V 
velikem  gostinskem prosto-
ru, ki so ga napolnili številni 
obiskovalci, ki so posedli 
ob  gostinskih mizah, se je 
odvijala prireditev Adventni 
navdih, ki jo je pripravilo 
Kulturno etnografsko dru-
štvo Vrelec iz Benedikta. 
Po zamisli podpredsednice 
društva in voditeljice prire-
ditve Saške Lovrenčič se je 
gostinki prostor »preimeno-
val« v  dnevno sobo, v kateri 
so obiskovalci prisluhnili  
kulturnemu programu številnih nastopajočih. 
Po pozdravu in nagovoru voditeljice je najprej 
nastopila Skupina ljudskih pevcev Vrelec, ki 
deluje v okviru društva. V »dnevno sobo« je 
voditeljica vabila  goste in nastopajoče. Med 
prvimi je spregovoril tedaj še  aktualni župan  
Milan Gumzar, ki je v svojem kratkem nagovo-
ru, med drugim, pohvalil društvo, ki s svojim 
delovanjem ohranja ljudske in kmečke roko-
delce in druge običaje ter ob nastopih izven 
občine promovira Občino Benedikt. Sledili so 
nastopi ljudskih pesnikov Mimike Rajter, Ma-
rine Koren, Tanje in Zlatka Bela, Manice Sušec, 
Danice Elbl in Majde Sraka, ki so se predstavili 
s svojimi pesmimi, ter Mažoretk iz Benedikta. 

V svet ljudske pesmi pa so vse prisotne pope-
ljali pevci ljudskih pesmi Žitni klas iz Benedik-
ta. Kot gostujoča  je nastopila skupila ljudskih 
pevk, ki delujejo v okviru DU Lenart. Priredi-
tev so popestrili z razstavo ročnih in drugih del, 
v kateri so se na razstavnih mizah predstavili 
posamezni izdelovalci in ustvarjalci umetnin 
ter kulinaričnih izdelkov. Razstava je potekala v 
veliki gostinski dvorani, zanjo pa je bilo veliko 
zanimanja. Prireditev, ki je bila tokrat kot Sa-
škina ideja že drugič v gostinskih prostorih, je v 
celoti uspela, saj so obiskovalci »dnevno sobo« 
napolnili do zadnjega kotička.

Ludvik KrambergerAdvent pri Sveti Ani in v Rožengruntu

Tudi letos je na našem vencu zasvetila 
lučka na prvo adventno nedeljo. Že 
dvanajstič smo ga  pripravili. Leta 2006 

je bil prvi. Takrat smo prevzeli tudi zeleno luč 
iz Stradna v Avstriji. To  pomeni, da imamo 
lučke na vencu v zeleni barvi. Tudi cerkev je 
do Božičnega dne osvetljena  v zeleni barvi. 
Pri pripravi sodelujemo že vsa leta in poskrbi-
mo, da so vsako leto okraski aranžirani v dru-
gačni barvi. Zato poskrbita, tako sta tudi letos, 
Majda Vrbnjak in Majda Pomberg. Seveda pa 
je potrebno poskrbeti, da je venec obložen 
z zelenjem. Tako so letos  sodelovali Darko 
Štumberger, Drago Ruhitel, Darinka Šnajder 
in Franček Ruhitel. Adventni  venec so pričeli 

pred 12  leti izdelovati pod pokroviteljstvom 
šole. Takrat so še sodelovale  tudi učiteljice 
Irena Rola-Bek, Marija Župec, Julijana Mer-
klin in še nekateri starši. Letos pa je   prevzela 
župnija. Župnik, gospod Tonček, je velikodu-
šno sprejel in potrdil takšno  odločitev. 

Franc Ruhitel, foto: Milan Rajter

Ob adventnem vencu pred cerkvijo sv. 
Ane v občinskem središču, ki ga obli-
kujejo delavci ŽPS ter delavci šole,  

ima vsako leto prav poseben vpliv na celotno 
dogajanje v kraju in naznanja prihod božiča 
in novega leta tudi adventni venec v Rožen-
gruntu. Tega oblikujejo člani KORK Lokavec. 

SReBr   

Benediške 
praznične luči z 
otroki

V nedeljo so s pomočjo otrok za-
svetile praznične luči v središču 
Benedikta. Zasvetila je prva 

svečka na velikem adventnem venčku 
ter lučke na novoletni jelki, ki sta po-
stavljena v središču občine. Za okrasitev 
venčka in smreke so poskrbeli otroci. 

Za vse otroke je bilo pripravljeno slad-
ko presenečenje, različne družabne igre 
in delavnice ter pobarvanke na temo 
Praznični december.  Skupaj z otroki 
smo ustvarjali, se igrali in skupaj vstopili 
v čarobni december.

V odličnem vzdušju smo v velikem 
številu zakorakali v adventni čas, v čas, 
ki ga namenimo drug drugemu. Na pra-
znično okrašenih stojnicah so poskrbe-
li za jedačo in pijačo, na prodaj je bila 
ponudba izbranih izdelkov, na stojnici 
Podarim knjigo sta potekala izmenjava 
in zbiranje knjig. 

Po kratkem   programu pev-
cev in pevk je sledil blagoslov 
venca, ki ga je opravil župnik iz  
Župnije svetega Benedikta Marjan Rola.

Pestro dogajanje pa se je nadaljevalo z 
otroki, z njihovim petjem in z njihovimi 
čarobnimi prsti, s katerimi je Benedikt 
zasvetil v prazničnih lučkah.

Irena Kitak, foto: Igor Barton
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Pevska skupina ljudskih pevk Vrelec

S pesmimi se je predstavila pesnica Danica Elbl.

Alen Nizetić in Denis Poštrak Tanja Ribič

Alfi Nipič in 
Vinko Šimek
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Mislimo dobre misli,
govorimo dobre besede,

uresničujmo dobra dejanja.

V novem letu vam želimo visoke cilje,
 zanimive izkušnje in izjemne dosežke.

Vesele praznike in srečno 2019!

Silvo Slaček, župan Občine Sveta Ana s sodelavci

Fo
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Spoštovane občanke, 
spoštovani občani Občine 

Benedikt,
drage bralke in bralci 

Ovtarjevih novic!
 

Spet se božič nam najavlja, 
blizu je Silvestra čas. 

Novo leto že pozdravlja tebe, 
mene in vse nas.

 
Mirne in blagoslovljene 

božične praznike ter 
zadovoljno leto 2019 vam 

želim!
 

Vaš župan
mag. Milan Repič



Teden otroka na OŠ Lenart

Teden otroka je za nas 
na naši šoli poseben 
teden, saj posebno 

pozornost posvetimo na-
šim učencem, tako mlajšim 
kot starejšim. 

V letošnjem letu je bila 
tema tedna otroka pomen 
kvalitetnega preživljanja 
prostega časa. Dandanes 
veliko otrok preživi svoj 
prosti čas pred ekrani in s 
telefonom v roki. Pomemb-
no je, da mlade ozavešča-
mo, da naj več svojega časa 
preživijo v naravi, z žogo, 
s plezanjem po drevesih, z 
raziskovanjem in medse-
bojnim druženjem. Enako 
velja za vso družino.

Na naši šoli obeležimo 
teden otroka z različnimi 
dejavnostmi, kot so: med-
generacijsko druženje, kjer 
učenci višjih razredov obi-
ščejo učence nižjih razre-
dov, berejo pravljice in se 
igrajo, prvošolce sprejme-
mo v skupnost učencev šole, medrazredne 
prijateljske igre, tekma v odbojki med učitelji 
in učenci, izdelava jesenske dekoracije v od-
delkih podaljšanega bivanja in še in še. 

Vsako leto v tednu otroka poteka tradici-
onalni kros na Poleni, v katerem se pomeri-
jo učenci od 1. do 9. razreda.  Srečanja so se 
letos udeležili tudi starši, ki so se lahko prav 

tako pomerili v tekaški disciplini. Da pa bi 
bilo druženje še bolj zabavno in sproščeno, 
smo povabili medse tudi glasbeno skupino 
Proti toči, proti poledici. Druženje med učite-
lji, starši in učenci je potekalo zelo sproščeno, 
prijetno in zabavno.  

Leonida Rokavec, foto: Srečko Kebrič

Študentski klub Slovenskih goric ob 
15-letnici delovanja

Študentski klub Slovenskih goric išče 
nove člane za delovanje v upravnem od-
boru in dijaški sekciji! 

Vabimo vse dijake in študente, ki imajo 
status rednega, izrednega ali podiplomskega 
študenta ali dijaka v študijskem/šolskem letu 
2018/19 in so državljani Republike Slovenije 
s stalnim prebivališčem na območju Upravne 
enote Lenart ter si želijo novih izkušenj, znanj 
in prijateljstev, da se nam pridružijo. 

Delovanje v upravnem odboru Študentske-
ga kluba Slovenskih goric zajema široko pale-
to dejavnosti. Skozi pripravo dogodkov se 
naučiš projektnega organiziranja, birokraci-
je, poslovne komunikacije, oglaševanja in 
mnogih drugih mehkih znanj in veščin, ki jih 
težko pridobiš drugje. 

Torej, če si želiš novih izzivov, te zanima 
delovanje v študentskem klubu ali pa si želiš 
le popestriti dogajanje v lokalnem okolju, 
nam to sporoči na info@sksg.org. 

Študentski klub Slovenski goric je v tednu 
od 15. 12 do 22. 12.2018 v sklopu 15. obletni-
ce delovanja organiziral dogodke, na katere 
ste bili in ste še vljudno vabljeni.

16. občni zbor je bil v soboto, 15. 12. 2018, 
ob 18.30 v okrepčevalnici pri Ančki v Ju-
rovskem Dolu.   Potekale so volitve za nove 
predstavnike ŠKSG. Uuradnem delu sta sle-
dila večerja in druženje ob glasbi.

Za najmlajše smo pripravili pravljično uri-
co, ki se je odvijala v Knjižnici Lenart 19. 12 
ob 16.uri, izvajal jo je član ŠKSG Tilen Rajter. 
Otroci so ob glasbi in pripovedovanju spo-
znali miška Matička in njegovo radodarnost. 

ŠKSG je 20. 12. 2018 ob 18.uri v izobra-

ževalni dvorani 
Centra slovenskih 
goric v Lenartu 
organiziral pre-
davanje na temo 
spletna varnost. 
Pogovarjali smo 
se o uporabi raz-
ličnih spletnih aplikacij, algoritmih ter pasteh, 
ki se skrivajo za njimi. Z dogodka smo odšli 
polni znanja o zagotavljanju komunikacijske 
zasebnosti in varnosti. Vse to nam je predsta-
vil Domen Savić iz zavoda Državljan D. 

20. decembra smo v kavarni Askari organi-
zirali koncert Adija Smolarja.

Zadnji dogodek, ki ga organiziramo v 
sklopu 15. obletnice delovanja Študentske-
ga kluba Slovenskih goric, bo v soboto, 22. 
12. 2018. Ob 20. uri se bo začela predstava 
z naslovom »Naj gre vse v π ali kako sem se 
naučil 3141 decimalk«, ki je večkrat nagrajeni 
avtorski projekt dramskega igralca in voditel-
ja oddaje Male sive celice Nika Škrleca. Nik 
je tudi državni prvak v recitiranju števila π (s 
3141 decimalkami), kar je tudi njegova skri-
ta strast. Gre za prvo predstavo, ki na oder 
postavlja mnemotehniko palače spomina, 
način pomnjenja decimalk števila π. Nik v 
predstavi odigra domišljijski svet, ki se skriva 
za njegovimi številkami, ter poskuša združiti 
svet matematike, števil, domišljije in gledal-
išča v dinamično in igrivo celoto domišljij- 
skega absurdnega sveta, v katerem je vse 
mogoče. Vstopnine ni.

Veselimo se vaše družbe.
ŠKSG

Povabimo besedo na Osnovni šoli Benedikt

V mesecu oktobru, v tednu otroka, je 
na naši šoli potekal tehniški dan Mi 
med seboj. Prvošolci so bili sprejeti v 

šolsko skupnost učencev. Dobili so tudi svoje 
starejše brate ali sestre, to so učenci 9. razre-
da. Devetošolci se z njimi družijo v odmorih, 
pri podaljšanem bivanju, skupaj obiskujejo 
knjižnico, se z njimi igrajo in podobno.

Ta dan smo jim popestrili tako, da smo 

na naši šoli gostili knjižničarko, pravljičarko 
ter mladinsko pisateljico Vesno Radovano-
vič. Srečanje s pravljičarko je potekalo v so-
delovanju z Društvom slovenskih pisateljev 

v okviru programa Povabimo besedo, ki ga 
financira Javna agencija za knjigo Republike 
Slovenije. Organizirano je bilo za učence od 
1. do 3. razreda. 

Pravljičarka se je najprej predstavila, pove-
dala, da pripoveduje pravljice tako otrokom 
kot tudi odraslim ter da so pravljice name-
njene vsem, ne glede na starost. 
Dobro je, če katero pravljico 
slišijo tudi večkrat, saj jo bodo 
potem znali tudi sami pripo-
vedovati drugim.  Najprej jim 
je predstavila svoje pravljice za 
otroke, nato jim je pripovedo-
vala svoje pravljice o petelinč-
ku. Učenci so izredno uživali 
ter sodelovali, saj so petelinčku 
pomagali kikirikati. 

Prvošolci so prejeli tudi sli-
kanico pisateljice Anje Štefan 
Kotiček na koncu sveta, ki jo je 
podarilo Društvo Bralne znač-
ke – ZPMS s pomočjo Javne 

agencije  za knjigo Republike Slovenije  in 
sponzorjev, ki so označeni na knjigi. Knjigo 
jim je podelila naša gostja, gospa Vesna Rado-
vanovič, ter jih navdušila za branje. Učence je 
spodbudila k branju svojih slikanic ter drugih 
knjig. Druženje s pravljičarko je bilo prijetno. 

Mihaela Ruhitel, knjižničarka

Podružnica Lokavec zelo uspešno 
pristopila k projektu za zdrave zobe

Podružnična šola Lokavec obsega vrtec, 
ki ga obiskuje 13 otrok, učence prve tri-
ade, ki jo obiskuje 9 otrok, ter učence 

druge triade, ki jo obiskuje 6 otrok. Letos so 
se s pomočjo vzgojiteljic in učiteljic z veliko 
vnemo lotili pravcatega projekta, katerega 
cilj je pomembna skrb za zdrave zobe ob 
zdravi prehrani, ki ga vodi Ksenija Škerbot, 
medicinska sestra,  koordinatorica projekta 
ZD Lenart. Otroci so imeli delavnice v so-
delovanju s starši, ki so bili 
opozorjeni na določene 
probleme in anomalije, ki 
se pri otrocih lahko poja-
vljajo. Prav tako jih me-
dicinska sestra nenapove-
dano obiskuje in preverja 
higieno zob in otroci so ob 
vztrajni vzpodbudi vzgo-
jiteljic in učiteljic zadevo 
vzeli zelo resno. Tako so v 
vrtcu otroci pridno začeli 
opuščati dude in steklenič-
ke in jih prinašati Zobomi-
ški, ki v svoji zobji hišici spi 
in čaka na darove otrok, ki 

so moteči za zdrav razvoj zob in dlesni. Otro-
ci skupine Bonbončki po različnih zgodbicah 
spoznavajo njim znane živali in jim podarijo 
svojo »razvado«, medtem ko osnovnošolci 
zelo pridno zbirajo pluse in srčke. Rezultati 
so izredno razveseljivi in kar se da vzpodbu-
dni ter v ponos otrokom, staršem in celotne-
mu timu podružnične šole Lokavec v sodelo-
vanju z ZD Lenart.

SreBr 

Čas praznikov je pred vrati -  božični bazar 
na OŠ Benedikt

Prav vsi, mlajši in sta-
rejši, z veseljem pri-
čakujemo čarobni 

čas božično-novoletnih 
praznikov. To je še lepše, 
če se na ta čas pripravljamo 
skupaj, tako doma v druži-
ni kot v šoli. 

Tudi na OŠ Benedikt 
smo se na ta čas pripravljali 
že od konca novembra. 

Najprej smo izvedli prav 
zanimiv tehniški dan v so-
boto, 24. 11. 2018, ko smo 
združili prijetno s kori-
stnim. Nadomeščali smo 
namreč pouka prost po-
nedeljek, 24. 12., in dan preživeli v prijetnem 
ustvarjalnem in že kar božično-novoletnem 
duhu. Prav vsi učenci od 1. do 9. razreda so 
s svojimi učitelji ustvarjali božično-novole-
tne izdelke, ki smo jih ponudili na božičnem 
bazarju. Prav tako pa smo čas namenili tudi 
druženju, izdelovanju okraskov za učilnice, 
avle in jedilnico šole, s katerimi si bomo po-
lepšali čas pred novoletnimi prazniki. 

V torek, 27. 11. 2018, pa je bilo na naši šoli 
že prav praznično vzdušje. Razstavili smo 
pripravljene izdelke in v veselem vzdušju 
pričakali starše in ostale obiskovalce naše-
ga božičnega bazarja. V kratkem uvodnem 
kulturnem programu smo prisluhnili našim 

učencem, ki so se izkazali s svojim glasbenim 
talentom, nato pa so se lahko obiskovalci 
sprehodili med razstavljenimi izdelki in si iz-
brane odnesli na svoje domove.

Izdelki otrok so neprecenljivi, prostovoljni 
prispevek zanje pa bo pripomogel k izvedbi 
številnih dejavnosti na šoli in v vrtcu, katere 
sofinanciramo iz šolskega sklada. Zato naj ob 
tem velja zahvala vsem, ki ste na kakršen koli 
način pomagali tako pri pripravi kot pri iz-
vedbi božičnega bazarja. Seveda se zahvalju-
jemo vsem obiskovalcem, ki ste s svojim pri-
spevkom podprli delovanje šolskega sklada.

Vesna Breznik, prof.
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S Klopnega vrha na Pesek s PD Lenart

Planinsko društvo Lenart želi otrokom 
približati lepote, zanimivosti in zakoni-
tosti narave, preizkušati in razvijati tele-

sne sposobnosti posameznikov ter vplivati na 
pozitivne medsebojne odnose med otroki. V 
ta namen mladinski odsek društva organizira 
planinske pohode in ture, ki so posebej name-
njeni osnovnošolcem. V letošnjem šolskem 
letu so se otrokom iz OŠ Lenart, Voličina in 
Apače pridružili tudi učenci iz OŠ Cerkve-

njak–Vitomarci. Skupaj smo 
se podali s koče na Klopnem 
vrhu do doma na Pesku. 
Kljub hladnejšemu vremenu 
nam je bilo lepo. Otroci so 
preizkusili svojo vzdržljivost 
in vztrajnost. Veseli nas, da 
se število otrok v planinskih krožkih na šolah 
povečuje. Veseli nas tudi, da mentorji na OŠ 
z veseljem sodelujejo, kljub temu da so njiho-

ve ure, določene za krožek, 
porabljene že na prvi turi.

Ob koncu leta bi vas po-
vabili, da se nam pridružite 
v društvu in skupaj z nami 
spoznavate lepote Sloveni-
je. Društvena pisarna je od-
prta vsak četrtek od 18. ure 
do 19. ure, kako se imamo 
na naših turah, pa si lahko 
pogledate na naši spletni 
strani PD Lenart. V pripra-
vi je plan tur in pohodov za 
leto 2019 in bo kmalu obja-
vljen na spletni strani.

UO PD Lenart

Kurilna sezona prinaša tudi onesnažen zrak 

Onesnažen zrak je v razvitem svetu 
najpomembnejši okoljski problem. 
Prispeva namreč k nastanku števil-

nih bolezni in skrajšuje življenjsko dobo ljudi. 
Zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdrav-
je (NIJZ) izpostavljamo, da je zrak v času ku-
rilne sezone pri nas velikokrat onesnažen, še 
posebej so problematični  delci (PM). Gre za 
mešanico trdnih in tekočih snovi, razpršenih 
v zraku. Njihova glavna sestavina je ogljik, na 
katerega so vezane različne škodljive snovi, kot 
so npr. strupene kovine, organske spojine. 

Delci so različnih velikosti: od saj, ki jih 
vidimo s prostim očesom, do najmanjših 
ultrafinih nanodelcev. Od velikosti delcev je 
odvisno, kako globoko v dihala prodrejo in 
kakšne posledice povzročajo. Najmanjši delci 
prodrejo najgloblje do pljuč in gredo naprej 
v kri. Manjši so, dlje v telo prodrejo in bolj 
so škodljivi.
Kaj povzročajo v našemu telesu?

• Osnova njihovega škodljivega delovanja 
je povzročanje vnetja. Z vdihavanjem 
pridejo v naša pljuča in povzročajo dra-
ženje, poškodbe tkiva in vnetje.  Naj-
manjši delci iz pljuč vstopajo v kri in 
se s krvjo odplavijo v različne organe: 

v srce, jetra, ledvice, možgane ... ter tudi 
tam povzročajo vnetja in različne ško-
dljive kronične učinke.

• Najpomembnejši so vplivi na srce in oži-
lje ter na dihala: povzročajo vnetja dihal-
nih poti, pospešujejo nastanek astme.

• Pri dolgotrajnem delovanju povzročajo 
spremembe v krvi in na ožilju, ki imajo 
lahko za posledico povečano nevarnost 
za nastanek krvnih strdkov in infarkta. 

• Delci so tudi rakotvorni. Onesnažen 
zrak, ki je posledica gorenja fosilnih go-
riv (nafta, premog, les, naftni derivati), 
sodi namreč v prvo skupino rakotvor-
nih snovi, ki dokazano povzročajo raka.

• V zadnjem času povezujejo delce tudi z 
nekaterimi nevrološkimi boleznimi ter 
s sladkorno boleznijo. Škodljivo vpliva-
jo praktično na celo telo.

Kdo je najbolj ogrožen?
• bolniki z obstoječimi srčno-žilnimi in 

pljučnimi boleznimi
• starejši ljudje, majhni otroci
• sladkorni bolniki
• zdravi odrasli, ki so intenzivno fizično 

aktivni na prostem - zaradi poklica, 
športa (dihajo globlje, hitreje)

Kako ravnati v času povišanih ravni delcev PM10 v zraku?
Svetujemo, da prebivalci ravnajo po pripo-

ročilih, ki so  objavljeni na spletni strani NIJZ 
na naslednji povezavi:

(http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/
uploaded/pm_priporocila_za_prebivalce_je-
sen_2018.pdf)

Ob povišanih koncentracijah priporočamo 
zmanjšanje fizičnih aktivnosti, zlasti na pro-
stem in še posebej pri osebah, ki imajo že od 
prej težave z dihali, srcem in ožiljem oziroma 
zaznavajo težave. Še posebej smo na to pozor-
ni v obdobjih, ko so vrednosti  delcev več dni 
skupaj močno presežene. 

Zato je priporočljivo spremljati podatke o 
onesnaženosti zraka v Sloveniji, ki jih na svoji 
spletni strani redno objavlja Agencija Repu-

blike Slovenije za okolje (ARSO) na naslednji 
povezavi: (http://www.arso.gov.si/zrak/kako-
vost%20zraka/podatki/amp/) 

Skupaj z ARSO smo na NIJZ pripravili tudi 
stopenjske napovedi onesnaženosti zraka z 
delci in priporočila za ravnanje v obliki barv-
ne lestvice. Različnim stopnjam onesnaženo-
sti zraka (od nizke, zmerne, visoke do zelo 
visoke), ki so označene z zeleno, rumeno, 
oranžno in rdečo barvo, so priloženi ustrezni 
zdravstveni nasveti.

Hkrati z napovedjo prekomerne onesna-
ženosti zraka podaja ARSO tudi osnovna 
priporočila za ukrepanje (priporočila glede 
kurjenja in pravilne priprave drv, zmanjšanja 
ogrevanja, uporabe javnega prevoza ...). 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za zdravstveno ekologijo, člani strokovne skupine za Zrak

Pričenja se projekt Ovtar pod kozolcem
Novost na Klopotčevi učni poti

Štajerski inovacijski center 
Maribor, Zavod za razi-
skovanje, izobraževanje 

in svetovanje - Poslovna enota 
Slovenske gorice, Občina Cer-
kvenjak in Društvo za razvoj 
podeželja Ovtar Slovenskih go-
ric so 12. decembra 2018 v Avli 
Vlada Tušaka v Cerkvenjaku v 
okviru »kick-off« konference 
predstavili projekt Ovtar pod kozolcem, ki bo 
Klopotčevo učno in sprehajalno pot med rim-
skimi gomilami v Andrencih in etnografsko 
muzejsko zbirko popestril z novo točko.  

Dvojni kozolec (toplar) v Andrencih kot 
nova atraktivna točka bo uporaben objekt, 
kjer se bo obiskovalec izobrazil o kulturni de-
diščini in uporabnosti propadajočih lesenih 
kmečkih objektov. Objekt, vezan na etnični 
prostor Slovencev, bo predstavljal tehniško 
zanimivost ob Klopotčevi učno-sprehajalni 
poti z visoko dodano vrednostjo. Poseben in 
izviren prostor je namenjen promociji Ovtar-
jeve ponudbe, hkrati pa nudi številne možno-
sti za ustvarjanje novih zelenih delovnih mest. 

V okviru projekta bodo potekale še nasle-

dnje aktivnosti: 
• izvedba 3 kreativnih delavnic z glino,
• izvedba 3 gibalnih delavnic v naravi: 

ples, nordijska hoja, tek,
• izvedba 2 izobraževalnih delavnic na 

temo razvoja slovenskogoriške arhitek-
ture in tehniške dediščine,

• razvoj trajnostne učilnice v naravi z 
aktiviranjem lokalnih društev, posame-
znikov in drugih institucij z namenom 
izboljšanja kakovosti življenja prebival-
cev območja LAS OVTAR in obiskoval-
cev,

• izdelava in predstavitev Priročnika za 
izdelavo kozolca,

• postavitev 12 info tabel za obiskovalce,

• izdelava 3 promocijskih spotov in 3 re-
portaž za spletno stran Občine Cerkve-
njak, TIC in FB,

• izdelava in objava 1 predstavitvenega 
filma o naravnih in kulturno - turistič-
nih potencialih na območju LAS Ovtar,

• potekalo bo učenje iz dobrih praks v 
okviru strokovne ekskurzije, 

• promocija in trženje Ovtarjeve ponud-
be na avtohtonem prizorišču pod ko-
zolcem,

• izdelava edinstvenega spominka »Ovtar 
pod kozolcem«,

• izvedba dogodkov na temo zdrave hra-
ne z degustacijami na 
domačem vrtu in s pri-
kazom kmečkih opra-
vil: 
 - pridelava in predela-

va jagodičevja, lešni-
kov, sivke,

 - košnja in spravilo 
posušene trave na 
kozolec,

 - pletenje košar iz na-
ravnega materiala 
pod kozolcem.

Partnerji so na tiskovni 
konferenci posebej izposta-

vili željo, da se pri kozolcu razvijajo uspešne 
zgodbe medgeneracijskega in medsektorskega 
sodelovanja, podkrepljene z izobraževanjem, 
promocijo in razvojem širšega območja LAS 
Ovtar. Projekt, vreden 50.591,97 EUR, je so-
financiran iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP) v okviru izbora 
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lo-
kalnega razvoja na območjih občin, ki so po-
vezane v lokalno akcijsko skupino – LAS Ov-
tar Slovenskih goric. Vrednost sofinanciranja 
znaša 23.680,46 EUR.

Mag. Sara Berglez Zajec, Lea Robič Mohar 
in dr. Matej Požarnik

OVTARJEVE NOVICE

ŠT. 11 | 21. DECEMBER 201816 | 

ZNANJE ZA RAZVOJ / Z NARAVO  ZA NARAVO

Ob zelo povečanih vrednostih delcev v zraku so najbolj prizadeti akutni bolniki. Kratko-
ročno so najbolj ogroženi tisti, ki trpijo zaradi že obstoječih dihalnih in srčno-žilnih bolezni, 
saj se lahko njihova osnovna bolezen hitro poslabša.

Za boljši zrak smo odgovorni vsi; država, pa tudi vsak posameznik, ki z odgovornim 
ravnanjem lahko veliko naredi: uporaba javnega prometa, dobra izolacija stavb, ogrevanje 
s centralnim daljinskim sistemom, vzdrževane in dobro delujoče peči z dobrim izgoreva-
njem, ogrevanje na plin, toplotne črpalke ...

 Če uporabljamo les, pa le kakovostna, čista in pravilno posušena drva ali druge oblike 
pravilno pripravljene lesne mase.  

Kurjenje onesnaženega, lakiranega, barvanega odpadnega lesa, smeti, tekstila, plastike 
je silno škodljivo. S tem povzročamo sproščanje strupenih snovi skozi dimnik, ki jih nepo-
sredno vdihavamo vsi, mi sami in naši otroci. 

Vabilo Izobraževalnega Centra
Vabimo vas na predavanje Sonaravno vrtnarjenje brez prekopavanja tal. Na predava-

nju bomo spoznali praktične napotke, kako ustvariti rodovitna vrtna tla brez prekopavanja 
z uporabo zastirk iz organskih materialov. Boljše poznavanje delovanja tal spremeni naš 
odnos in delo na vrtu. Svoje znanje bosta z nami delila Tjaša Štruc in Robert Špiler – Vrt 
Obilja. Predavanje bo v petek, 25. 1. 2019, ob 10. uri v Mali dvorani v Centru Slovenskih 
goric, Trg osvoboditve 9, Lenart (nasproti cerkve).

Študijski krožek Lahkih nog na okrog
Vabimo vas na 4. pohod, ki bo v pe-

tek, 4. 1. 2019. Zberemo se ob 9. uri 
pred stavbo Izobraževalnega centra, 
Nikova 9, Lenart. Oblačila in obutev 
naj bodo primerna vremenu.  

Za več informacij smo dosegljivi na 
tel. št. 02 720 78 88.

Pri Izobraževalnem centru Vam v 
prihajajočem letu želimo, da bi z zna-
njem premagovali ovire, se uspešno 
spoprijemali z novimi izzivi ter doži-
veli veliko lepih trenutkov.

Izobraževalni center, Alenka Špes

Razvojna agencija Slovenske gorice

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

3. pohod



Čebelji pridelki so odlično darilo 

Jesen je čas priprav 
na zimo, ko na-
polnimo zaloge in 

brezskrbno pričakamo 
zimo. Ob tem pa tudi 
že razmišljamo, kako 
bomo obdarovali naj-
dražje, znance, saj se 
prazniki približujejo 
zelo hitro, in še preden 
se bomo dobro zavedli, 
bodo tu. Pa smo spet 
v dvomu, kaj podari-
ti najdražjim ter kako 
jim izkazati pozornost 
in hvaležnost. 

Čebelji pridelki so 
vsekakor izbira, s kate-
ro ne morete zgrešiti. Slovenski med s široko 
paleto okusov lahko razveseli še tako zahtev-
nega uporabnika in hkrati ponuja možnost, 
da prav vsakega obdarjenca razveselimo z 
drugim okusom. Čudovito je spoznavati 
paleto različnih okusov slovenskega medu 
in najti najljubšega. Med, označen z eno od 
shem kakovosti, kaže na posebnost ali višjo 
kakovost proizvoda. V Sloveniji na področju 
medu poznamo tri zaščite geografskega po-
imenovanja, priznane na evropski ravni, in 
sicer slovenski med z zaščiteno geografsko 
označbo, kočevski gozdni med in kraški med, 
ki nosita zaščiteno označbo porekla. Nekate-
ri čebelarji pa se vključujejo tudi v ekološko 
pridelavo medu. 

Tudi za marsikoga še neodkriti čebelji pri-
delki, kot so cvetni prah, matični mleček, 
propolis, medica, medeni liker, peneča me-
dica, postajajo vedno bolj prepoznavni in 
zanimivi za kupce. Zlasti kadar potrebujemo 
izdatnejše blagodejne učinke, ki jih bomo 
znali poiskati in najti pri slovenskih čebelar-
jih. Sveče iz čebeljega voska pa bodo z mehko 
rumeno svetlobo in prijetnim vonjem v nas 

zbudile nostalgijo po starih časih, ko so ljudje 
bistveno drugače preživljali večere kot danes. 

Čebelji pridelki so tesno povezani s tradici-
jo čebelarstva na Slovenskem in so primerni 
tudi kot protokolarno darilo, tako znotraj kot 
zunaj naših meja. Širjenje pomena slovenske-
ga čebelarstva in predstavitev zunaj meja pa 
povečuje našo prepoznavnost v tujini. Pene-
ča medica, ki so jo razvili slovenski čebelarji 
in je edinstvena, narejena izključno iz medu 
in vode po klasičnem postopku z vrenjem v 
steklenicah. Nanjo so čebelarji še posebej po-
nosni in je primerna za posebne priložnosti. 
Tudi pobuda Čebelarske zveze Slovenije za 
svetovni dan čebel in letošnje prvo praznova-
nje nas postavlja prav na svetovni oder doga-
janja in prepoznavnosti. 

Širok spekter čebeljih pridelkov boste do-
bili v primernih darilnih embalažah in jih s 
pridom uporabili za obdarovanje ob najra-
zličnejših priložnostih, še zlasti, ko želite iz 
rok dati le najboljše. Čebelji pridelki so darilo 
čebel in narave – podarite košček narave.

Nataša Klemenčič Štrukelj, svetovalka za 
ekonomiko pri ČZS JSSČ

Zakaj je med boljši od sladkorja?
Sestava in lastnosti medu

Med je povsem naravno živilo. Vse-
buje okrog 200 različnih snovi. La-
stnosti in kakovost medu so odvisni 

od izvora nektarja, zrelosti medu, klimatskih 
pogojev, sezone, sestave tal, načina in pogojev 
pridelave in shranjevanja kot tudi od čebelar-
ske prakse. Nekatere sestavine so posledica 
zorenja medu, nekatere dodajo čebele, izvor 
nekaterih pa so rastline. Med istega botanič-
nega porekla se razlikuje zaradi klimatskih 
razlik in različnega geografskega porekla. Že 
majhne spremembe v količini naštetih organ-
skih in rudninskih snovi spremenijo barvo, 
vonj in okus. Od tod potem toliko različnih 
vrst medu od svetlega do temnega z vsemi nji-
hovimi značilnostmi. Od slovenskih medov 
imajo najvišjo antioksidativno učinkovitost 
hojevi medovi, sledijo smrekovi, gozdni, ko-
stanjevi, cvetlični, lipovi in nazadnje akacijevi.

Vrste medu so dobile imena po rastlinah, 
na katerih čebele nabirajo medičino oz. 
mano. V Sloveniji so to predvsem akacija, 
lipa, smreka, hrast, kostanj, hoja, oljna ogr-
ščica, ajda … In od tod tudi toliko različnih 
vrst medu: akacijev, lipov, smrekov, kostanjev, 
hojev, regratov …  
Uporaba medu

Med se večinoma uporablja kot nepredela-
no živilo, uporablja pa se tudi v živilsko pre-
delovalni industriji kot sladilo. Uporabljajo 
ga tudi zaradi okusa in viskoznosti, predvsem 
pri proizvodih, ki temeljijo na žitaricah.   

Zaradi enkratne sestave se prebava medu pri 
človeku razlikuje od prebave drugih vrst slad-
korjev. Med vsebuje predvsem enostavne slad-
korje, ki jih naše telo lahko direktno izkoristi. 
Če ga primerjamo z belim sladkorjem, ima 
med manjši vpliv na količino glukoze v krvi, in 
to predvsem zaradi visoke vsebnosti fruktoze. 

Raznolikost medu lahko s pridom izkori-
stimo pri pripravi raznovrstnih jedi in napit-
kov. Za vsak okus lahko kaj najdemo. Upo-
rabimo ga lahko za zajtrk, malico, večerjo pa 
tudi pri pripravi kosila je uporaben. Z me-
dom lahko nadomestimo sladkor, ki ga upo-
rabljamo v naši prehrani, ali ga uporabimo 
kot dodatek glavnim jedem. Sladkanje čaja z 
medom je stara navada, z njim pa lahko slad-
kamo tudi kavo, šabeso, ledeni čaj, 
smutije, limonado, mlečni riž, razne 
kaše, sladoled, sadne solate … Poleg 
tega da si med zjutraj namažemo na 
kruh, ga lahko dodamo tudi v ko-
smiče, si pripravimo skutni namaz 
z medom ali namaz z medom in 
kakavom, kislo smetano z medom,  
dodamo ga lahko v jogurt ali si pri-
pravimo palačinke z medom. Poda 
se pri pripravi piščančjih, divjačin-
skih in azijskih jedeh. Tudi omake, 
prelivi, marinade in zelenjava dobijo 
z dodatkom medu posebno aromo. 

Nepogrešljiv je seveda pri pripravi slaščic. 
Uporabimo lahko recepte za navadni sladkor, 
pri tem pa moramo upoštevati, da je slajši kot 
navadni sladkor in da vsebuje več vode, zato 
vzamemo malo manj medu, kot je predpisa-
nega sladkorja, količino tekočine v receptu 
zmanjšamo za ¼ teže dodanega sladkorja. 
Pečemo pri malo nižji temperaturi, da pre-
prečimo prekomerno porjavitev peciva. Med 
veže nase vlago, zato ostane pecivo z medom 
dalj časa sveže in zmanjšuje drobljenje peciva.

Pri pripravi jedi iz medu je potrebno upo-
števati tudi njegovo aromo. V splošnem je za 
svetlejše vrste medu značilna mila, nežna aro-
ma, temnejše vrste pa imajo močnejšo aro-
mo. Zato bomo za slajenje nežnih jedi, kjer 
ne želimo, da prevladuje okus medu, upora-
bili nežen akacijev med, v golaž bomo dodali 
temen gozdni med, medenemu pecivu pa bo 
odlično aromo dal kostanjev med. Medu pri 
peki in kuhi ne uporabljamo zaradi njegovih 
zdravilnih lastnosti, ampak predvsem zaradi 
njegove arome. Če je le možno, ga dodamo 
na koncu kuhanja, da ohranimo več sestavin. 

Razlika med belim sladkorjem in medom 
je več kot očitna. V belem sladkorju je le di-
saharid saharoza, ki se razkroji v glukozo 
in fruktozo in nič drugega. V medu so tudi 
sladkorji, pa še druge snovi, skoraj vse, kar 
vsebuje in potrebuje človeško telo, zato ima 
med posebne lastnosti, ne samo sladkost. 
In ne nazadnje: pri proizvodnji sladkorja se 
uporabljajo različne kemikalije, v naspro-
tnem primeru pa je med popolnoma naraven 
proizvod čebel, ki mu ničesar ne dodajamo 
niti ne odvzemamo, ne vsebuje nobenih kon-
zervansov, vsebuje pa antioksidante in deluje 
protimikrobno. Naša novoletna zaobljuba bi 
lahko bila bolj zdrav način življenja - v vsak-
danji prehrani zamenjamo med za sladkor. 

Za začetek lahko pripravimo preprost 
osvežilni in krepčilen napitek limonado z 
medom. Iztisnemo sok polovice limone, do-
damo kozarec tople vode in žlico medu ter 
dobro premešamo. Napitek bo še izdatnejši, 
če ga bomo uživali na tešče.

Čebelarska zveza Slovenije,  
Javna svetovalna služba v čebelarstvu

 Andreja Kandolf Borovšak, foto: arhiv ČZS

Andrej Kapl – 90  let 

Občan Občine Sveta Ana gospod An-
drej Kapl iz Dražen Vrha 56 je 25. 
novembra 2018 praznoval 90 let. V 

Kaplovi družini, kjer so bili trije otroci, je An-
drej v svojih rosnih letih pomagal očetu pri 
izdelavi čevljev. Zato še danes rad pokaže so-
krajanom in tudi turistom, ki si radi ogledajo 
Kaplovo domačijo, kako se iz-
delujejo čevlji, in pove kakšno 
zanimivo zgodbo. Prav tako je 
bil aktiven član Etnografske 
skupine na Sveti Ani. 

Z ženo Marijo sta pridno 
delala na kmetiji in si ustvarila 
družino, rodila sta se jima dva 
sinova, Janko in Viktor. Ob 
lepo urejeni kmetiji pa je še 
služboval pri Cestnem podje-
tju Maribor in tam delal vse do 
upokojitve. 

Na jesen življenja ga raz-
veseljujejo trije vnuki in trije 
pravnuki. Rojstni dan je pra-
znoval v krogu svoje druži-

ne. Ob njegovem jubileju so ga obiskali tudi 
predstavniki RK Sv. Ana in župan Silvo Sla-
ček, ki ga je z obiskom zelo razveselil. Ob iz-
ročitvi simboličnega darila in cvetja mu je za-
želel še obilo srečnih in predvsem zdravih let.

AR
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Oreh (Juglans regia L.)

Oreh, to mo-
gočno drevo, 
s i m b o l i z i r a 

trdnost in močno vo-
ljo. Obojega so kmečki 
ljudje morali imeti v 
izobilju, zato ni čudno, 
da je včasih kraljeval na 
vsakem kmečkem dvo-
rišču. V gosti senci pod 
orehom je stala miza s 
klopjo, kamor so se do-
mači, utrujeni od trdega dela, umikali pred 
sončno pripeko na opoldanski počitek. Se-
veda pa je poskrbel s svojimi plodovi tudi za 
praznično potico, odganjal s svojim vonjem 
mrčes, gostil ptice in ne nazadnje dajal zelo 
cenjen les. Oreh zraste v višino do 25 me-
trov. Pri sajenju mu moramo najti takšno 
mesto, da ne bo ogrožal hiše ali motil so-
sedov. Rad ima globoko propustno zemljo 
z mnogo humusa in lego, ki ga varuje pred 
pomladno pozebo. Paziti moramo tudi na 
pravilno izbiro rastlinskih sosedov, saj nje-
gove korenine izločajo juglon, ki ne ustreza 
jablani, ribezu, borovnicam. Tudi potonika 
se ne počuti dobro v njegovi družbi. Dobro 
se razume z višnjo, robido, kivijem, kaki-
jem, kutino in vinsko trto. Dober prostor 
pa bodo v njegovi senci našle ciklame in 
hoste. Ko poženejo pernati listi, so rdeče 
barve, šele pozneje dobijo zeleno barvo. 
Moški cvetovi so viseče mačice, ženski pa 
drobni klaski, oboji cvetijo v maju. Plodovi 
dozorijo konec septembra in v začetku ok-
tobra. V zdravilne namene nabiramo: liste 
v juniju, zelene plodove v juniju in juliju ter 
zrele orehe jeseni. Liste na hitro posušimo 
pri temperaturi do 40 stopinj, pazimo, da ne 
počrnijo, saj takšni niso uporabni. Iz njih 
pripravljamo čaj kot poparek iz 10 g suhih 
zdrobljenih listov in litra vrele vode. Pokrito 
pustimo stati dobrih 15 minut, precedimo 

in pijemo 3 skodelice 
na dan. Ašič priporoča, 
da ga pijemo za čiščenje 
krvi, pri slabih živcih, 
povišanem sladkorju, 
zlatenici, belem toku, 
pri driski in infekcijah 
prebavil ter grgramo 
pri vnetem grlu. Zu-
nanje ga uporabljamo 
pri oteklih bezgavkah, 
gnojnih izpuščajih, ra-

nah, ekcemih, aknah, razjedah, prekomer-
nem  potenju rok in nog, ozeblinah, za ma-
siranje lasišča pri izpadanju las in prhljaju. 
Za notranjo rabo se držimo priporočenih 
količin, da ne pride do slabosti in bruha-
nja. Lahko pa uporabimo tudi sveže zmeč-
kane liste, ki jih položimo na gnojne rane 
ali prsi, takrat ko doječe matere odstavljajo 
otroka od dojenja. Tinkturo pripravimo iz 
20 g suhih listov, ki jih namočimo v 100 ml 
dobrega domačega žganja. Uporabimo jo 
pri driski, 10 do 15 kapljic 2 do 3-krat na 
dan, razredčeno z vodo. Prav pride tudi za 
izboljšanje imunskega sistema in poživitev 
krvnega obtoka. Dodajamo jo tudi pri izde-
lavi mazil, mila in gela pri težavah s kožo. 
Iz 25 zelenih orehov, ki jih operemo v mrzli 
vodi, osušimo, zrežemo na rezine, pripravi-
mo orehovo žganje tako, da narezane ore-
hove rezine namočimo v 1 l žganja, doda-
mo pol grama ingverja v prahu, pol grama 
cimeta ter 1 gram klinčkov. Pokrit kozarec 
postavimo na toplo en mesec, dodamo če-
trt litra prevrete, ohlajene, oslajene vode po 
okusu. Pokrito naj stoji še 3 tedne na soncu 
ali na toplem, odcedimo. V ljudskem zdra-
vilstvu velja takšno žganje za univerzalno 
zdravilo pri vseh vrstah želodčnih težav. O 
uporabi orehovih jedrc in orehovega olja pa 
v naslednji številki.

Marija Čuček



Zahvalna Ambroževa maša pri Sveti Ani

Člani Čebelarskega društva Sveta Ana 
so se skupaj z vsemi ljubitelji čebelar-
stva in čebel zbrali v farni cerkvi Sve-

te Ane v nedeljo, 9. 12.,  ob 10. uri ter tako 
počastili zavetnika čebel in čebelarjev svetega 
Ambroža. O pomenu čebel in čebelarjenja je 
po evangelijskem razmišljanju strnil nekaj 

preudarnih misli farni župnik Anton Fras. 
Hkrati se je v imenu vseh župljanov zahvalil 
čebelarjem za njihov trud in skrb, ki ga na-
menjajo tem neprecenljivim drobnim bitjem. 
Predsednik ČD Sveta Ana Jože Kolarič je tudi 
prevzel knjižno darilo. Po maši so bili vsi va-
bljeni na kratko druženje pred cerkvijo, kjer 

so lahko pokušali medene 
dobrote in se ogreli ob to-
plih napitkih. Tudi medu 
ni zmanjkalo. Na tem me-
stu velja povabilo vsem, 
mlajšim in tudi tistim mlaj-
šim po srcu, ki ste morda 
začutili željo po pridružitvi 
k ČD Sveta Ana. Vsakega 
bomo zelo veseli!

Naj medi!
Karmen Kaučič

Ludvik kramberger pred 50-letnico 
novinarskega ustvarjanja

Kdo v osrednjih Slovenskih goricah in 
Prlekiji še ni videl ali slišal za Ludvika 
Krambergerja – za šegavega in rado-

živega moža z visokim čelom in vedno na-
smejanim obrazom, ki je za različne medije 
po vsej Sloveniji napisal že na tisoče reportaž, 
intervjujev, poročil in različnih zgodb iz ži-
vljenja ljudi na gričevnatem svetu med Dra-
vo in Muro? Zato je lepo in prav, da bralcem 
predstavimo tudi njegovo zgodbo, kakor mu 
jo je pač več kot osem desetletij oblikovalo ži-
vljenje med ljudmi, ki jih ima rad.

Njegova zgodba je zgodba o trdem in tež-
kem življenju v mladosti, o prizadevnem delu 
in skrbi za boljše življenje svoje družine in 
širše skupnosti v srednjih letih ter o polnem 
in ustvarjalnem življenju v zrelih letih. Naj-
bolj pomembno pa je, da je Ludvik Kram-
berger, ki mu življenje ni bilo nikoli z roži-
cami postlano, danes, kot sam pravi, srečen 
človek. »Nikoli v življenju še nisem bil tako 
srečen, kot sem trenutno,« pravi Ludvik, ki je 
v dvainosemdesetem letu še vedno na vrhun-
cu ustvarjalnosti, saj še vedno vsakodnevno 
piše za številne slovenske medije, poleg tega 
pa mu zdravje tako dobro služi, da se zlah-
ka postavi na glavo. To vsako leto tudi stori 
sredi travnika na tradicionalni košnji trave v 
Cerkvenjaku.

Ludvik se je rodil 19. avgusta leta 1937 kot 
deveti otrok v družini z enajstimi otroki. Oče, 
ki se je za kolarja izšolal v Mariboru, kjer se 
je z Maksom Furjanom preizkusil tudi kot 
gledališki igralec v Mariborskem gledališču, 
je bil zelo široko razgledan in bister človek, 
saj je obvladal več kot dvajset poklicev. V Že-
njaku, od koder izhaja Krambergerjev rod, je 
že pred drugo svetovno vojno zgradil letalo. 
»Oče, ki se je v domače kraje vrnil zaradi no-
stalgije, je bil viničar, podložen kmetu. Bolelo 
ga je, kadar je bil siromak od kmeta zaniče-
van. Takšnih kmetov, ki do viničarjev niso 
bili spoštljivi, in teh ni bilo malo, ni maral, 
zato je bil vesel, ko so uvedli zemljiško re-
formo. Rad je rekel: 'Boljše je skozi eno svoje 
okno gledati kot skozi pet viničarskih',« se 
spominja Ludvik.

Ludvik pripada generaciji, ki ji spomini še 
segajo v drugo svetovno vojno. »Spomnim se, 
kako so ob napadu Nemcev na tedanjo Ju-
goslavijo letala zatemnila nebo, ko smo šli k 
maši. Prav tako se spomnim, kako so po naši 
dolini prišli nemški vojaki. Med vojno pa jih 
nismo veliko videvali, pa tudi partizanov ne. 
Zanje sploh nismo vedeli, da obstajajo. Vedeli 
smo samo za skrivače. K nam sta samo enkrat 
prišla dva nemška vojaka, ki sta si zaželela 
pražena jajca ...«

Ludvik je dve leti hodil v nemško osnov-
no šolo. V šolo je šel s šestimi leti, tako da je 
lahko vsak dan hodil v šolo z leto dni starej-
šim bratom Ivanom, kasnejšim kandidatom 
za prvega predsednika Republike Slovenije, s 
katerim sta si bila v življenju že prej, še zla-
sti pa odtlej, še posebej blizu. Čeprav je bil 
dober učenec, je Ludvik šolanje končal po 
šestih razredih. Zadnja dva razreda osnovne 
šole je naredil šele, ko je odšel v Maribor, kjer 
se je izučil za kovača. Delati je začel v tedanji 
Tovarni Boris Kidrič, kjer so izdelovali tirna 
vozila. Čeprav je težko delal, se je vpisal še na 
srednjo tehniško šolo, na kateri si je pridobil 
naziv diplomiranega strojnega tehnika.

»V Mariboru sem živel od leta 1956 do 
1967 z enoletno prekinitvijo. Leto dni sem 
namreč preživel v Nemčiji, kjer nisem vihtel 
kovaškega kladiva, temveč sem delal z metlo 
in lopato ter zaslužil petkrat več kot v Slove-
niji,« se spominja Ludvik. V enem letu je pri-
hranil toliko, da si je v Kunovi kupil staro hišo 
z 1,85 hektara zemlje. Tam si je z ženo Marijo, 
ki izhaja iz želarske družine z enajstimi otroki 
in ki je »služila« pri kmetih od svojega četr-
tega leta naprej, ustvaril družino. Prav tako si 
je v Kunovi uredil kovaško delavnico, v kateri 
je imel pet let kovaško obrt. Ker je bilo dela 
premalo, pa tudi zdravje mu je ponagajalo, 
se je nato zaposlil v Elradu na manj težaškem 
delovnem mestu.

Zaradi operacije na hrbtenici je Ludvik 

prodal posest v Kunovi in si z ženo uredil nov 
dom v Gornji Radgoni. Rodila sta se jima dva 
otroka: Valentin in Metka. Danes imata tri 
vnukinje: Iris, Uno in Emmo. 

Ko je zaradi zdravstvenih težav odložil tež-
ko kovaško kladivo, je Ludvik poprijel za pero. 
Izkazalo se je, da ima podobno kot njegov oče 
več talentov, med drugimi tudi za pisanje ozi-
roma za dopisniško in novinarsko delo.

»Pisati sem začel, seveda ob svojem rednem 
delu, bolj kot ne po sili razmer – ker nisem 
mogel več opravljati kovaškega dela, križem 
rok pa tudi nisem mogel biti,« smeje pojasnju-
je Ludvik. »Najprej sem začel pisati za tovar-
niško glasilo Elrada, k čemur me je spodbujal 
njegov urednik Andrej Coklin. Prvi članek mi 
je objavil leta 1969. Sčasoma sem začel pisati 
tudi za glasila Mure, Radenske in Avtoradgo-
ne. Včasih sem za svoje prispevke dobil celo 
honorar. Za časopise za širšo javnost pa sem 
začel pisati leta 1971. Sprva sem pisal prispev-
ke v pisma bralcev, kasneje pa so mi jih začeli 
objavljati na dopisniških in drugih straneh. 
Vsebino svojih prispevkov sem zajemal iz ži-
vljenja v naših krajih, zato nisem imel z obja-

vo člankov nikoli problemov.«
Ludvik je svoje prispevke objavljal v Dnev-

niku, Večeru, Dolenjskem listu, Kranjskem 
glasu, Štajerskem tedniku, Primorskem 
dnevniku, Celjskem tedniku, Obrtniku, De-
lavcu v obrti, TV 15, lenarških Domačih 
novicah, Ovtarjevih novicah, cerkvenjaškem 
Zrnju in še v nekaterih drugih časopisih. Za 
mnoge piše še vedno. »Objavljal sem skoraj 
v vseh časopisih, razen v Komunistu, ker se 
na politiko ne spoznam,« se rad pošali. Veli-
ko člankov je, kot sam pravi, napisal za »božji 
lon«, včasih pa je za objavljeno prejel tudi pla-
čilo. S honorarji si je pomagal pri gradnji hiše. 
»Honorar, četudi skromen, pa človeka vleče, 
zato sem začel pisati redno. Velikokrat sem 
pisal tudi po naročilu urednikov,« pravi.

Ludvik Kramberger, ki je že vrsto let upo-
kojenec, opravlja nepoklicno dopisniško in 
novinarsko delo že petdeset let. V tem času 
si je ustvaril renome pri urednikih ter ugled 
med bralci. Zato uredniki občasno pri njem 
še vedno naročajo članke o dogodkih iz osre-
dnjih Slovenskih goric in Prlekije, še bolj po-
gosto pa ga kličejo bralci in ga prosijo, naj kaj 
napiše o njihovih težavah, prizadevanjih ali 
različnih aktivnostih. »Zaradi tega, ker me 
ljudje prosijo in spodbujajo, vztrajam in še 
vedno pišem,« pravi.

V skoraj petdesetih letih je Ludvik Kram-
berger ustvaril vsega spoštovanja vreden 
novinarski opus, ki obsega več tisoč poročil, 
reportaž, intervjujev, kritik in zgodb iz vsa-
kodnevnega življenja ljudi. Njegovo bogastvo 
je v tem, da Ludvik ni pisal o politiki in go-
spodarstvu nasploh, temveč o konkretnem 
življenju ljudi, o problemih, ki jih pestijo, pa o 
njihovih navadah in običajih ter različnih sre-
čanjih in skupnih aktivnostih. Ravno zaradi 
tega, ker je vsebino člankov zajemal in zaje-
ma iz življenja, bo njegov opus tudi dragocen 
vir informacij za etnografe, zgodovinarje in 
druge strokovnjake, ki proučujejo našo prete-
klost. Zgodbe iz življenja konkretnih ljudi, ki 

Zlata poroka zakoncev Zögling

V soboto, 24. novembra 2018, sta v kro-
gu domačih in prijateljev praznovala 
50 let zakona Anton in Antonija Zö-

gling. Poročno slavje sta opravila v cerkvi sve-
tega Benedikta kakor tudi pred 50 leti. Mašo 
je daroval župnik Marjan Rola, somaševala sta 
zlatomašnik Ivan Zajnkovič in dr. Ožinger.

Anton Zögling se je rodil 25. 1. 1942 v Tr-

steniku v Sl. goricah. Ima eno sestro in štiri 
brate, od tega sta dva pokojna. Osnovno šolo 
je obiskoval v Benediktu, srednjo strojno šolo 
v Mariboru. Po končani šoli se je zaposlil v 
Mariborski livarni Maribor, kjer je delal do 
upokojitve. 

Antonija Zögling, rojena Tretnjak, je ro-
jena 20. 4. 1950 v Benediktu. Ima dva brata. 

Osnovno šolo je obiskovala v 
Benediktu. Po končani osnov-
ni šoli je ostala doma na kme-
tiji staršev. 

Poročila sta se 23. 11. 1968 
v Benediktu. Med tem časom 
sta živela na domačiji pri Tre-
tnjakovih, po petih letih sta se 
z družino preselila v nov dom, 
ki sta si ga ustvarila v Lokavcih. 
V zakonu sta se jima rodila si-
nova Milan in Marjan, ki sta ju 
razveselila z vnuki Saro, Kajo, 
Sebastjanom in Nejcem. 

Kaja Zögling

Srečanje sošolcev letnikov 1946/47

Triindvajsetega septembra 2018 smo se 
pri Sveti Trojici v Slov. goricah zbrali 
sošolci in sošolke, ki smo osnovno šolo 

zaključili leta 1962. Na srečanje smo povabili 
tudi učiteljici Adelo Neuvirt in Manjo Šor-
li, ki pa se zaradi zadržanosti srečanja nista 
mogli udeležiti. Pobudo za srečanje sošolcev 
je podal Ivan Rašl iz Gočove, ki sicer živi v 
Nemčiji. Zaradi njegove oddaljenosti sva na-
daljnjo organizacijo prevzela Justina Družo-
vec   Škerget in Peter Leopold. Na srečanje se 
je prijavilo 25 sošolcev. Na žalost jih je že 12 
preminilo. 

V velikem pričakovanju smo se zbrali pred 

osnovno šolo v Sveti Trojici, kje nas je sprejel 
ravnatelj Darko Škerget. Seznanil nas je z ra-
zvojem šole od leta 1962 do danes. Nato smo 
si ogledali celotno zgradbo šole, vključno s 
prostori vrtca. Bili smo prijetno presenečeni, 
da je šola tako lepo vzdrževana in odlično 
opremljena. V jedilnici šole sta nas pričakal 
napitek in sladica. Po ogledu šole smo se na-
potili v Hišo kulinarike Gočovski dvorec, kjer 
je čas ob prisrčnem klepetu kar prehitro mi-
nil. Za zabavo je poskrbel Janez Perko s har-
moniko, kar je polepšalo naše druženje. 

Na čase obiska osnovne šole nas veže mno-
go lepih spominov, ki počasi tonejo v pozabo, 

vendar jih želimo ohraniti.
Ker čas hitro beži in ne-

katerih podatkov o sošol-
cih nimamo urejenih, smo 
se dogovorili, da srečanje 
ponovimo naslednje leto, 
do takrat pa dopolnimo 
manjkajoče podatke osta-
lih sošolcev. 

Ob veselih zvokih har-
monike in prijetnem obu-
janju spominov je čas kar 
prehitro minil, zato smo se 
polni lepih spominov razšli 
v pozni večerni uri. 

Peter Leopold
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Ludvik Kramberger, ki še danes polni različne 
časopise s prispevki iz osrednjih Slovenskih 
goric in Prlekije, je svoje prve članke začel 
objavljati davnega 1969. leta.



3. december 2018 – Knjižnica Lenart – dan 
odprtih vrat – Zgodbe nas učijo 

Kot vsako leto je tudi letošnji dan slovenske 
kulture minil v duhu odprtih vrat in posebnih 
aktivnosti. Tudi v naši knjižnici. V času odpr-
tosti smo obiskovalcem ponudili priložnost, 
da vrnejo gradivo brez plačila opominov in 
drugih »kazni«.

Ob 18. uri pa je ob zaključevanju 
predstavljanja dediščine potekal kle-
pet z naslovom Zgodbe nas učijo. 
Gostje na prvem klepetu so bili Bra-
ne Murko, dr. Marjan Toš in Helena 
Meke. To so bili tudi informatorji, 
ki so največkrat podali odgovore na 
zastavljene uganke v Ovtarjevih no-
vicah, kjer objavljamo fotografije iz 
našega arhiva že od septembra 2016 
in odziv ljudi je še vedno velik. Tako 

se je pojavila ideja in potreba po dodatnih 
srečanjih s »pričevalci« in drugimi, ki še kaj 
vedo o dogodkih, saj je dediščino minulih 
desetletij, navad in načina življenja ljudi po-
trebno prenašati na mlajše, da bodo iz bogate 
slovenske zakladnice kulture, arhitekture in 

Cankar v Slovenskih goricah
V torek, 11. 12. 2018, ob 16-ih sta v kulturnem domu Sveta 

Trojica potekala druženje in pogovor o tem, kako je Cankar pre-
življal čas, ko se je mudil v Sveti Trojici pri prijatelju Kraigherju. 
Kod je hodil, kaj je počel, s kom se je še družil in še kaj je dodatno 
osvetlil Tone Partljič, ki je tudi sicer dober poznavalec in odličen 
sogovornik, ko je govora o tem, kaj se je svoj čas dogajalo v Slo-
venskih goricah. Svoj delež praznovanju 100-letnice Cankarjeve 
smrti pa je dodal Aleš Šteger, ki je podrobneje osvetlil Cankarja 
v slovenskem literarnem in založniškem prostoru. Poleg branja 
Cankarjevih pisem iz Slovenskih goric je Nina Polanec dodala 
razmišljanja o »Lepi Vidi«, ki jo je Cankar napisal med bivanjem 
pri Kraigherju, Zdenka Krautič pa o knjižni produkciji Cankarja. 
O kulturni poti, ki se dotika Cankarjevega bivanja v našem kraju, 
in širitvi njene trojiške »transverzale« na območje Občine Bene-
dikt  sta razmišljala Marija Šauperl in Drago Lipič.

Uredništvo

drugih strok znali zdravo in umirjeno nada-
ljevati svoje življenje in skrb za planet.

Izkazalo se je, da je bila ideja dobra. Obisk 
je pokazal, da je potrebno tovrstna srečanja na-
daljevati in da ni pomemben samo pogovor na 
določeno temo, ampak tudi srečanja ljudi, nji-
hova medsebojna povezanost in podoživljanje 
skupnega, ki je bilo dobro. Na drugi strani pa je 
še veliko tem, ki so se s temi 
objavami delno odstrle in 
kličejo po obdelavi ter do-
datnem raziskovanju.

Pogovor je tekel o po-
membnih stavbah, trgu 
Lenart, zgodovini Sloven-
skih goric skozi osrednje 
središče – mesto Lenart. 
Brane in Lenka sta delila 
svoje spomine na Lenart iz 
svojih otroških in kasnejših 
let ter jih primerjala s seda-
njim življenjem, Marjan pa 
se je razgovoril o zgodovini 
Lenarta, kar je prisotne po-
sebej pritegnilo, saj je izha-

jal iz nekaterih dogodkov, o katerih morda še 
niso slišali.

Klepet se je zaključil s prijetnim druženjem 
in izmenjavo idej za prihodnje klepete. Hva-
la vsem, ki ste prispevali, da je prvo srečanje 
uspelo!

Marija Šauperl

jih je popisal Ludvik, bodo po vsej verjetnosti 
v strokovni literaturi ostale žive še dolgo po 
tem, ko naših generacij ne bo več.

Kljub bogatemu opusu Ludvik Kramber-
ger še vedno vsak dan sede za računalnik in 

ustvarja. Še vedno je prisoten na domala vseh 
prireditvah in dogodkih, kjer se zbirajo ljudje 
in kjer se zgodi kaj novega. Zato lahko izpod 
njegovega peresa pričakujemo še veliko zani-
mivih člankov. Še naprej tudi v našem časopisu.

Tomaž Kšela
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Vabilo

V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v januarju.

Večer hospica z naslovom

»Ali se sploh zavedamo, kako zelo smo lačni ljubezni?«

bo v torek, 8. januarja 2019, ob 17. uri na  
sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.

Z nami bo Simona Babič – Pisarka Simona.

S Pisarko Simono se bomo v objemu ljubezni sprehodili, daleč od vsakdanjih pogle-
dov, v vse možne smeri našega obstajanja in si ob tem zastavljali vsa možna vprašanja. 
Zakaj nam ljubezen ne služi, kot si zasluži? Česa vse se v imenu ljubezni bojimo? Kdaj 
z ljubeznijo barantamo ali pa zanjo prosjačimo? Zakaj nas prepričanja o ljubezni du-
šijo? Ali se sploh zavedamo, kako zelo smo lačni ljubezni?

Pa da slišimo, kaj ima povedati Ljubezen sama izza oči običajnega pogleda.

Prijazno vabljeni!

Z Ivanom sta bila več kot brata
Ludvika Krambergerja je zelo prizadela tudi tragična smrt brata Ivana, ki je kandidiral 

za prvega predsednika Republike Slovenije. »Čeprav je bil leto dni starejši, sva začela sku-
paj hoditi v šolo. Vseskozi sva bila zelo povezana. Bila sva si več kot brata,« pravi.

Ludvik je Ivanu pomagal tudi v predvolilni kampanji za predsednika države, čeprav z njim 
ni v vsem soglašal, pač pa je kot novinar vedno sledil svojemu lastnemu prepričanju. To je, 
kot pravi, bratu tudi jasno in odkrito povedal, kar pa ni skalilo njunih dobrih odnosov.

Božični koncert Slovenskogoriškega 
pihalnega orkestra MOL Lenart

Ko zadiši po snegu in božičnih piškotih, 
ko se prižgejo lučke in je moč čutiti veselje 
v zraku, zazvenijo tudi melodije pihalnega 
orkestra MOL. Že tre-
tje leto zapored, bodo    
25. 12. 2018 ob 18. uri v 
Športni dvorani Lenart 
popestrili božični večer s 
čudovitimi melodijami. 
Zazvenele bodo božič-
ne klasike, zaživela bo 
filmska glasba in vsak 
bo lahko našel nekaj za 
svoj okus. Posebno noto 
k čudoviti prireditvi bo-
sta letos dodala pevka 

Eva Kurnik in Dušan Krnjak na angleškem 
rogu. Vstop na prireditev je prost, vljudno 
vabljeni!

V Benediktu prisluhnite ljudskim pesmim
Ljudske pesmi- 

srečanje skupin 
pevcev ljudskih pe-
smi in godcev ljud-
skih viž iz območja 
upravne enote Le-
nart - bo v petek, 18. 
januarja 2019, ob 
18. uri v Domu kul-
ture v Benediktu. 
Strokovno bo sre-
čanje spremljal Kle-
men Banjanovič. 
Srečanje bo izvedel 
JSKD Lenart v sodelovanju s KD Benedikt 
in Občino Benedikt. 

Srečanje se je preimenovalo v revijo po-

ustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije - 
NAPEV.

Breda Slavinec, foto: arhiv sklada

     
Rdeči križ Slovenije

Območno združenje Lenart

Zahvala ob koncu 2018
Ob koncu leta 2018 izrekamo iskreno zahvalo vsem prostovoljkam in prostovoljcem 

Rdečega križa, krvodajalkam in krvodajalcem, donatorjem, okoliškim občinskim upravam 
ter drugim humanitarnim društvom za opravljeno prostovoljno delo, za darovano drago-
ceno telesno tekočino - kri, sodelovanje ter pomoč pri sofinanciranju različnih projektov, ki 
se in se bodo izvajali. Z vašo pomočjo osrečujemo prav vsakega, ko je to potrebno.

Vsem želimo lepe in mirne praznike, v prihajajočem letu 2019 pa zdravja, zadovoljstva, 
osebne sreče ter veliko uspehov. 

RKS Območno združenje  Lenart

Območni odbor Maribor
Ker so bile v času dogodka Ovtarjeve novice že v postavitvi v tiskarni, 

bomo o simpoziju o Cankarju podrobneje poročali v prihodnji številki.

Pevci Društva upokojencev Cerkvenjak



KNjigolAndiJa
K fotografiji iz prejšnje številke, vprašanju 

o sabljah, smo dobili odgovor človeka, ki je 
tako in drugače zelo blizu Maistrovemu Za-
vrhu, njegovi na novo postavljeni zbirki, v 
kateri sta tudi posneti sablji. Odgovor je po-
sredoval Stanko Kranvogel: »Obe sablji, ki sta 
bili na fotografiji zadnje številke Ovtarjevih 
novic,  sta bili del muzejske zbirke v Maistro-
vi spominski sobi v Štupičevi vili na Zavrhu.

Ozka sablja je iz obdobja Avstroogrske,  
njen lastik je bil Maistrov borec Franc Holdi-

nar iz Selc, njegov sin Alojz jo je ob otvoritvi 
prve Maistrove spominske sobe velikodušno 
dal na ogled. Danes je del muzejske zbirke v 
Hiši spominjanja na Zavrhu. 

Zmotno je prepričanje, da je sablja Ma-
istrova, njegova sablja je v Muzeju novejše 
zgodovine v Mariboru in je prelomljena na 
dva dela. Maister jo je leta 1918, ko je bil raz-
vezan vojaške zaprisege s strani takratnega 
cesarja Karla, prelomil in s tem tudi zaključil 
avstroogrsko obdobje.

Druga sablja; širša, je ve-
liko starejša in je iz obdobja 
Napoleona. Žal ni znano, 
kdo je njen lastnik.«

Nova naloga ni iz »starih 
časov«. Ali pa tudi! Pa obu-
dimo spomin: v katero leto 
pa bi uvrstili zanimivo de-
javnost, v katerem prostoru 
se odvija, se kdo prepozna 
(četudi je danes morda že 
mamica ali odrasli …

Odgovore posredujte na: 
marija.sauperl@lenart.sik.
si  (051 338 144)

Marija Šauperl

Pesmi Evrovizije in Oliverja pri Sv. Ani
Potovanje po Evropi, no-

stalgija po starih časih, uži-
vanje duše ob pesmih Oli-
verja in toplina, ki jo lahko 
v srcu pred prazniki izzove 
samo Avsenikova pesem. 
Tako bi lahko povzeli kon-
cert Cerkveno prosvetnega 
pevskega zbora KD Sv. Ana 
pod vodstvom Natalije 
Šijanec, ki je z naslovom 
Pesmi Evrovizije in Oli-
verja potekal v petek, 30. 
11. 2018, v KTC Sv. Ana. 
Anovški zbor je tokrat v 
goste povabil tudi Zbor sv. 
Marjete iz Selnice ob Dravi 
pod vodstvom Barbare Lešnik, s katerim smo 
skupaj zapeli tudi eno izmed najlepših zma-
govalk Evrovizije in sporočilno bogato pesem 
- Malo miru. Pevci smo med svojimi poslu-
šalci z veseljem pozdravili tudi duhovnika iz 
Selnice ob Dravi, domačina, Urbaničevega 
Pepeka, ki je letos praznoval 70. rojstni dan, 
zato smo mu zapeli njegovo najljubšo pesem 

Oh happy day. Da veselja in smeha res ni 
manjkalo, so poskrbele tudi Anovške Sestre, 
ki so se predstavile s pesmijo Samo ljubezen. 

Na Sveti Ani lepa pesem večkrat zveni. 
Pevci bomo zelo veseli, če se bo naši zvesti 
publiki pridružil še kdo, ki z nami deli ljube-
zen do glasbe.

Lucija Trojner, foto: Milan Rajter

Za slovenskogoriškim umetnikom 
Lorenom je ustvarjalno plodno leto

Slovenskogoriški slikar, kipar, umetniški 
fotograf Ivo Lorenčič Loren je bil skozi vse 
leto na ustvarjalnem področju zelo aktiven. 
Sodeloval je na področju slikarstva, umetni-
ške fotografije, pa tudi kiparil je. Sodeloval ter 
ustvarjal je na tradicionalnem pustnem med-
narodnem ex-temporu na Ptuju. Sledila so 
srečanja, kot je srečanje likovnikov in litera-
tov Malek 18. Nastala likovna dela so bila na 
ogled v Beli dvorani gradu v Ormožu. Sledile 
so še razstave in ex-tempori mednarodnega 
pomena: Lendava, Gora Oljka, Šentjur, Griže,  
Dobrovnik in Apače. 
Tudi na regijski razsta-
vi Ptuj, Ormož, Lenart 
in Slovenska Bistrica se 
je Lorenčič predstavljal 
s svojimi umetniškimi 
deli. Z umetniškimi 
fotografijami in sliko 
na platnu pa se je Ivo 
predstavil na ex-tem-
poru Eko Drava18  v 
Narodnem domu Ma-
ribor.

Na območju JSKD 
Lenart pa sta sledili še 
Anina paleta na Sv. Ani 
in razstava  ex-tempore 
v Sveti Trojici v Sloven-

skih goricah. Naj omenimo še studenec v kro-
žišču v Lenartu, kjer stoji primerjava starega 
vodnjaka. Ob njem je nameščeno kamnito 
korito, ki ga je volontersko izklesal ter podaril 
kipar Ivo Lorenčič Loren. Ustvarjalec pa je ob 
20-letnici aktivnega delovanja Javnega sklada 
za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, 
Območne izpostave Lenart, prejel  za dolgo-
letno uspešno ter plodno delo na področju 
kulture in ustvarjalnosti zasluženo priznanje.

D. Rožman, foto: F. Matko Ficko

Folklorna skupina Sv. Ana na letni 
predstavi v Lenartu

V Lenartu so 1. decembra precej plesali, in 
sicer je FS Sv. Ana na odrskih deskah kultur-
nega doma pod mentorstvom Bojana Glaserja 
izvedla večer folklornih plesov skupaj z gosti 
iz Varaždina (Centar tradicijske kulture Vara-
ždin), ki so pod umetniškim  vodstvom Kre-
šimirja Plantaka Večerina ter z vodjem glas-
benikov – Tiborjem Bunom odplesali Plese 
starega Splita ter Plese iz Baranje. Gorenjska 

folklorna skupina Bled pa 
se je predstavila pod vod-
stvom predsednika Andre-
ja Begoviča in z umetni-
ško vodjo Marušo Stres z 
gorenjskimi plesi v spletu 
Požugana ter Roža na vrtu 
– gorenjski plesi iz začetka 
20. stoletja. Anovčani so se 
predstavili s plesi slovenske 
Istre, z belokranjskimi ple-
si ter z mozaikom mazurk. 
Občina gostiteljica se je iz-
redno izkazala do nastopa-
jočih, saj so z odlično pri-
pravljeno dvorano ter vso 
pripadajočo infrastrukturo 
prispevali k vrhunskim 

predstavam vseh treh folklornih skupin, ki so 
se razšle v prijateljskem vzdušju in z izredno 
lepimi vtisi o osrednji slovenskogoriški obči-
ni, za kar so folkloristi KD Sv. Ana še posebej 
hvaležni županu mag. Janezu Krambergerju 
za gostoljubnost, Darji Ornik za vso organi-
zacijo ter pomoč in vsem, ki so pripomogli k 
vrhunski predstavi folklornikov.

SReBr

Cecilijina priznanja pri Sveti Ani
V Sloveniji je petje izredno razvito, v pri-

merjavi z bistveno večjimi državami imamo v 
Sloveniji največ zborov, vokalnih skupin … na 
prebivalca. Tudi po kvaliteti Slovenci bistveno 
izstopamo, petje je pač del naše identitete in še 

kako prav je, da jo primerno ohranjamo. Tudi v 
Občini Sv. Ana ni nič drugače. Nekako s kultur-
nim delovanjem v kraju deluje tudi zbor, saj se 
je najprej ustanovil za potrebe cerkvenega pe-
tja pred davnimi 90 leti. Zbor deluje še danes, 

skoraj 20 let v sklopu Kul-
turnega društva, in šteje 40 
članov, mladinski del zbora 
20 članov, otroški zbor pa 
15. Zborovsko petje že več 
kot 30 let vodi Natalija Šija-
nec. Ko goduje sv. Cecilija, 
je  v navadi, da se vsako leto 
spomnijo pevcev, ki slavijo 
okroglo obletnico zboro-
vskega prepevanja. Tako sta 
letos slavila sopranistka Mi-
haela Rola za 10 let ter basist 
Robert Ornik za 30 let petja. 
Obema slavljencema iskre-
no čestitamo.

SReBr
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Kupon velja do 31. 12. 2018.  Prej nas pokličite za prost termin. 
Tel: 02/72 90 280;  www.foto-tone.si

PODARITE SVOJIM NAJDRAŽJIM NAJLEPŠE DARILO:

koledar s FOTOGRAFIJO vaših otrok.  
30 % popust 

pri fotografiranju za koledar v našem studiu.

20€ 14€
S tem kuponom vam nudimo

Želimo vam prijeten Božič ter srečno in uspešno 2019!

Ivo Lorenčič Loren v Dobrovniku



General Maister med slovenskogoriškimi 
ljudmi

Jože Hudales (1937–1997; od leta 1965 do 
upokojitve zaposlen na OŠ Jurovski Dol, kipar, 
slikar in pisatelj, izvrsten poznavalec delovanja 
Rudolfa Maistra) je v biografskem romanu 
General Maister (Obzorja 1981) opisal tudi 
srečanja generala s slovenskogoriškimi ljudmi. 
V Maistrovem letu je Antonija Hudales za 
Ovtarjeve novice pripravila izbor iz poglavja 
Kmetje v travi.

Jože Hudales:  General Maister
Odlomki iz poglavja Kmetje v travi
Prek goric se je razlivalo leseno potrkava-

nje klopotca, izzvalo je mir in pronicalo v ste-
ne jesenskega pričakovanja.

Po završki okolici je postopal osamljen vo-
jak. Bil je general Rudolf Maister, med spre-
hajanjem je čakal na svojo družino. Doma v 
Mariboru so se dogovorili, da bodo obiskali 
trgatev v Slovenskih goricah. V naravi je sti-
kal za odgovorom, kaj se je bilo zgodilo in 
kakšen je bil njegov delež pri osvoboditvi 
severne meje. Narava naj bi mu povrnila za-
upanje vase.

Nedaleč ob poti so kmetje kosili travo. Slo-
žno so vihteli kose in široko zajemali bilke. 
Kosili so kakor vojščaki, ki so se spopadli z 
zmajem vremenom. Na robu travnika so po-
sedale ženske, pripravljale so malico. Otročaji 
so se podili okrog njih in se obmetavali s šopi 
porezane trave.

General se jim je približal. Pozabil je na 
svojo uniformo, pokončno držo, menil je, 
da se ga košnja tiče prav toliko kot kmetov. 
Moški v travi so se zravnali. Starejši so sneli 
klobuke, jih položili na prsi in se lahno pri-
klonili. General jim je odzdravil z vojaškim 
pozdravom in nadaljeval pot.

Družine in avtomobila ni bilo na spregled. 
Stopil je med debla. Med njimi se je klo-

potec potajil, se umaknil v okvir dneva. Nato 
se je oglašal na robu zelenila. Vinograd, doti-
kal se je gozda, je žarel v ojačani, poudarjeni 
svetlobi, debla so ga ščitila za svojimi hrbti. 
Ohlajene sence so vojaka zvabile v zaupni 
svet stoletnih, na zemljo prisesanih življenj: 
ukoreninjena drevesa so molčala, postajala so 
kot vsakdanji, s krošnjami okrašeni podpor-
niki sinjega neba.

Najraje bi se pogovoril z mogočnim hra-
stom.

Če ne bi bilo sovraštev, bojev, odvečnega 
trpljenja zaradi nesloge med ljudmi, bi ga 
vzljubil kot brata. Razbral bi njegovo zgodbo, 
povedalo bi mu jo šelestavo listje.

Iz dalje se je oglasil avto. Zavrhu se je pri-
bliževal kot napovedan tujec. General je po-
spešil korak proti oblaku prahu za ovinkom. 

Fanta na zadnjem sedežu sta ga opazila in 
mu pomahala. Potnikom se je razprostrl raz-
gled po bližnji in daljni okolici. 

»Kje je tvoja počitniška soba, oče?«
»Soba z balkonom, nad nami.«
»Gremo tja notri?«
»Kam sicer, nato na trgatev, tako smo se 

domenili.«

Generala Maistra so domačini pogostili z 
lansko kapljico, ohranili so jo posebej zanj.

»Ste zadovoljni z bero?«
»Kaj bi ne bili, gospod general!«
»… trta je rodila v svobodi, gospod.«
»Zato je tudi grozdje slajše«, so rekli neka-

teri kmetje,
»zato je tudi prav, da mu nazdravimo in mu 

zapojemo.«
Bralci so zapeli pesem o dekletu. General 

Rudolf Maister jim je prisluhnil. Izbrani gla-
sovi so blažili njegovo izpolnjeno pričakova-
nje, delo in življenje je lahko tako preprosto 
in čisto, ponudili so mu prgišče opojne oto-
žnosti.

O mraku, ko je vstopil v sobo, v njej je še 
vedno razločeval ženin obisk in njuno naklo-
njenost, mu je v ušesih zvenelo pošvrkavanje 
kos po travi, zelenilu, dojel je svojo prisotnost 
v njem.

Izbrala Antonija Hudales   

bilo zelo razočarano, to ni to, kar si je želelo in 
ves čas sanjalo ter molilo, da bi postalo. Dru-
go drevo je postalo mali ribiški čoln. Končale 
so se njegove sanje o močni in mogočni lad-
ji, ki bo prevažala kralje. Tretje drevo je bilo 
narezano in stesano, zložili ter zapustili so ga 
tam nekje v mraku.

Leta so minevala, drevesa so pozabila na 
svoje sanje. Nekega dne proti večeru prispeta 
do jasli v hlevu neznan moški in ženska v vi-
soki nosečnosti. Kar hitro zatem, ko prispeta, 
je rodila zdravega in krepkega fantiča ter ga 
položila v jasli, narejene iz prvega drevesa. 
Moški je želel narediti zibelko za dojenčka, 
vendar bodo v teh razmerah te jasli morale 
zadovoljiti njune želje. Drevo je občutilo po-
membnost tega dogodka, vedoč, da v njej leži 
najpomembnejši zaklad vseh časov, rodil se je 
Jezus.

Precej let kasneje skupina moških vstopi v 
ribiški čoln, narejen iz drugega drevesa. Eden 
od njih je bil zelo utrujen, zato kar hitro zaspi. 
Ko tako plujejo po vodi, nastane mogočna 
nevihta in drevo ugotovi, da ni dovolj moč-
no, da bi zavarovalo ljudi na njem. V tej silni 
nevihti in stiski se mož, ki je bil v globokem 
spancu, prebudi, vstane ter reče »Mir« in ne-
vihta se umiri. Šele takrat drevo spozna, da je 
prevažalo kralja vseh kraljev na čolnu.

Končno nekdo po dolgih letih pride in 
vzame les tretjega drevesa ter ga na hitro ob-
dela in zbije skupaj. Nošeno je po ulicah in 
prašnih poteh, vendar ni razumelo, zakaj se 
ljudje, ki stojijo ob tej poti, norčujejo iz člo-
veka, ki ga prenaša. Ko prispejo do prostora 
na vrhu griča, moškega pribijejo na njegov 
les ter ga dvignejo v zrak, da v mukah poča-

si izdihne in umre na vrhu hriba. Nato pride 
nedelja, in ko sonce zaide, drevo spozna, da 
je dovolj močno in mogočno, da stoji na vrhu 
hriba in da je blizu Gospodu Bogu, saj je bil 
Jezus križan na njem, in od tega dne je posta-
lo najpomembnejše drevo na svetu.

Vsako drevo je dobilo to, kar je želelo, ven-
dar ne na takšen način, kot si je zamislilo, 
želelo in sanjalo. Tako kot teh treh dreves je 
življenska pot vseh živih bitij že vnaprej začr-
tana in usojena na tej in oni strani.

Res neznana in čudna so človeku pota Go-
spodova.

Danijel Ferlinc-Danny

20 imenitnih izjav Marka Twaina

Samuel L. Clemens (ne Jackson) ali bolj znan pod nom de plume Mark Twain je bil ame-
riški pisatelj in humorist. Najbolj je znan po Dogodivščinah Huckleberryja Finna in Do-
godivščinah Toma Sawyerja. Zelo je bil spoštovan, prijateljeval je s predsedniki, umetniki, 

poslovneži in evropsko modro krvjo. In najbolj je spoštovan zaradi svoje nabrite satire. Bil je 
protiimperialist, pacifist, antirasist, podpiral pa je tudi emancipacijo. Torej zlahka naš junak. 
In njegove izjave le potrjujejo njegovo nabritost in inteligenco.

1. Zgodovina se ne ponavlja, se pa rima.
2. Če bi volitve kaj pomagale, bi jih prepovedali.
3. Če ne berete časopisov, ste neobveščeni. Če jih berete, ste narobe obveščeni.
4. Ne bojim se smrti. Mrtev sem bil milijarde let, preden sem se rodil, in čutil nisem nobe-

nih neprijetnosti.
5. Včasih se sprašujem, če nam vladajo pametni ljudje, ki se hecajo, ali imbecili, ki mislijo 

resno.
6. Recimo, da ste idiot, in recimo, da ste član Kongresa. A zdaj se že ponavljam.
7. Niso vedeli, da je nemogoče, zato so pač to izvedli.
8. Človek, ki ne bere, nima nobene prednosti pred tistim, ki ne zna brati.
9. Ne pustite, da se vaše šolanje vmešava v vašo izobrazbo.
10. Ne motijo me tisti deli Svetega Pisma, ki jih ne razumem, ampak tisti, ki jih.
11. Obleka naredi človeka. Goli ljudje imajo malo ali pa nič vpliva na družbo.
12. Izogibajte se ljudi, ki zaničujejo vaše želje. To počnejo majhni ljudje. Resnično  

 veliki ljudje vam dajo občutek, da lahko veliki postanete tudi vi.
13. Ko se znajdete v večini, je čas za spremembe. 
14. Najprej poiščite dejstva. Potem jih lahko pačite, kolikor vas je volja. 
15. Klasika je tisto, kar vsi hvalijo, a je nihče ni prebral. 
16. Amerika je narod brez izrazitega razreda kriminalcev, z možno izjemo Kongresa. 
17. Pazite, ko berete knjige o zdravju. Že tiskarska napaka vas lahko ubije. 
18. Nekateri častijo čin, nekateri junake, nekateri moč, spet drugi Boga in zaradi teh   
19. idealov se nikakor ne morejo združiti – a vsi častijo denar. 
20. Kogarkoli lahko naučim, kako lahko dosežejo, karkoli hočejo. Težava je v tem, da 
21. nihče ne ve, kaj hoče. 
22. Lepo je, da so odkrili Ameriko. Še lepše bi bilo, če bi jo zgrešili.

Sneto s spleta! 
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BOŽIČNO BRANJE

Pota Gospodova

V gozdu na hribu so nekoč rastla tri 
drobcena in nežna drevesca. Razmi-
šljala so o svoji prihodnosti in odra-

ščala v upanju in sanjah, kaj bi želela postati, 
ko odrastejo. Končno le prekine to tišino in 
zasanjanost prvo drevesce ter spregovori:

 »Nekega dne, o tem zadnje čase res precej 
razmišljam in sanjam, si želim, da iz mene 
nastane najlepša lesena skrinja za najdrago-
cenejše zaklade. Če se mi izpolnijo te želje in 
sanje, bom najsrečnejše drevo, ker vem, da 
bom okrašena z najlepšo rezbarijo in bo vsak 
lahko občudoval mojo lepoto.«

Drugo drevesce jo začudeno pogleda in 
pove svoje sanje in želje, ki jih je prav tako 
zadrževala v sebi in sanjala o svoji veliki želji, 
zato je sedaj končno o tem spregovorila na 
glas:

»Nekega dne bom postala močna in mo-
gočna ladja. Prevažala bom kralje in kraljice 
preko širnih voda in plula do konca sveta. 
Vsak se bo počutil varno na meni zaradi 
moči mojega trupa.«

Končno se ojunači ter negotovo in plaho 
spregovori o svojih željah in sanjah tretje dre-
vesce. Bilo je najmanjše in najbolj drobceno:

»Jaz bi pa želela zrasti v najvišje in najmo-
gočnejše drevo v gozdu. Ljudje me bodo vi-
deli in opazovali na vrhu hriba, gledali bodo 
moje veje in mislili na nebesa in Boga, tako 

bodo občutili mojo bližino in veličino. Jaz 
bom najpomembnejše drevo za vse čase in 
ljudje se me bodo večno spominjali.«

Po nekaj dolgih letih molitev in prošenj, 
da bi se uresničile njihove sanje in da sanje 
postanejo resničnost, pristopijo do njih trije 
drvarji. Do prvega stebla pristopi prvi drvar, 
ga ogleduje in reče:

»To drevo izgleda močno in zdravo, mi-
slim, da bi ga lahko prodal tesarju« in ga zač-
ne sekati. 

Drevo je vedelo, da bo iz njega tesar naredil 
najlepšo skrinjo za najdragocenejši zaklad.

Pri drugem drevesu se ustavi drugi drvar, si 
ga ogleduje in reče:

»To drevo izgleda zelo zdravo, močno in 
ravno, to bi z lahkoto prodal ladjedelnici.«

Drugo drevo je skoraj poskočilo od sreče 
ob teh besedah. Vedelo je, da je na dobri poti, 
da postane močna in mogočna ladja.

Ko pristopi tretji drvar k tretjemu drevesu, 
se le-to ustraši, ker če ga bo drvar posekal, se 
njegove sanje ne bodo uresničile. Drvar si ga 
ogleduje, hodi okoli njega in končno reče:

»Meni je vseeno, kakšno je drevo, ne potre-
bujem nič posebnega od svojega drevesa zato 
bom posekal kar tole,« in poseka tretje drevo.

Ko prispe prvo drevo do tesarja, le-ta nare-
di iz njega jasli za hranjenje živine. Postavijo 
jih v hlev in napolnijo z senom. Prvo drevo je 
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ROKOBORBA

Dobaj 2. na mednarodnem turnirju
V Varaždinu je bil v soboto, 1.decembra, močan 

mednarodni turnir v rokoborbi grško-rimski slog za 
člane. Tekmovali so klubi iz Srbije, Italije, BIH, Ma-
džarske, Hrvaške in Slovenije.

Naš tekmovalec Metod Dobaj je izgubil v finalu z 
domačinom in v kat. 77 kg in zasedel odlično 2. mesto.

Tomi Jagarinec

FUTSAL

1. SFL - Maribor premočan za Benedikt
V 10. krogu 1. SFL so se igralci KMN Be-
nedikt avtodeli Džauš v gosteh pomerili z 
vodilno ekipo letošnjega prvenstva, z ekipo 
FutureNet Maribor. Mlada ekipa Benedik-
ta se je favoriziranim Mariborčanom dobro 
upirala  polovico prvega polčasa. Po vodstvu 
Maribora 1:0 v 11. minuti srečanja je minu-
to kasneje rezultat izenačil Rok Kramberger. 
Nato so Mariborčani na krilih reprezentanta 
Mateja Fiderška, ki je do konca polčasa zadel 

4-krat, pobegnili na 5:1. V nadaljevanju so 
Mariborčani zadeli še 4-krat in tekmo kon-
čali z zmago 9:1.
Lestvica 1. SFL po 10. krogu: 1. FutureNet 
Maribor (28), 2. Dobovec Pivovarna Kozel 
(27), 3. FC Litija (24), 4. Siliko Mkeršmanc 
(14), 5. FSK Stripy (13), 6. KMN Bronx Škofi-
je (12), 7. KMN Oplast Kobarid (10), 8. KMN 
Sevnica (9), 9. FC Ivančna gorica (4), 10. 
KMN Benedikt avtodeli Džauš (1)

ŽFL – Državno prvenstvo v futsalu za ženske -Slovenske gorice v zadnji 
minuti do zmage v Vrhniki, ŽNK Cerkvenjak ob točko
Igralke Slovenskih goric so v zadnjih minutah 
srečanja 9. kroga ŽFL pripravile na gostova-
nju v Vrhniki proti ekipi Siliko preobrat in 
tekmo iz zaostanka 4:1 obrnile v svojo korist 
in zmago 5:4. Zmagoviti gol je 5 sekund pred 
koncem srečanja in s tretjim na tekmi zadela 
Tanja Vrabel. 
Blizu uspeha so bile tudi igralke ŽNK Cer-
kvenjak, ki so na gostovanju v Celju ob pol-

času vodile 2:0. Žal se je ob prvem zadetku 
poškodovala Mateja Arnuš, tako da je v nada-
ljevanju ekipa Cerkvenjaka igrala brez menja-
ve, saj je na tekmo prišlo zgolj 6 igralk. 
Lestvica ŽFL po 9. Krogu: 1. KMN Sloven-
ske gorice (21), 2. ŽNK Celje (14), 3. ŽNK 
Vrhnika (12), 4. Siliko Vrhnika (4), 5. ŽNK 
Cerkvenjak (1).

Tekmovanje mladih - Državno prvenstvo do 19 let in 17 let – Benedikt in 
Slovenske gorice tik pod vrhom
V 8. krogu državnega prvenstva do 19 let so 
nogometaši KMN Benedikt avtodeli Džauš 
zabeležili pomembno zmago  in se z 18-imi 

točkami na 2. mestu izenačili z ekipo Future-
Net Maribor. V gosteh so ugnali NK Imeno 
z rezultatom 1:2. Oba gola za benediško eki-

V letu 2019 se skupaj zapeljimo v lepšo prihodnost!
www.saubermacher.si

po je dal Rok Klingsbichl. Za prvouvrščenim 
Meteorplastom zaostajajo Benedičani 6 točk. 
Prav tako so tik pod vrhom državnega prven-
stva do 17 let igralci Slovenskih goric, ki so v 
minulem krogu v domači dvorani v Voličini 

premagali FC Ptuj z rezultatom 10:5. Najbolj-
ši strelec dosedanjega dela prvenstva je igra-
lec KMN Slovenske gorice Aljaž Goznik, ki je 
do sedaj zadel 16-krat. 

Državno prvenstvo do 15 in 13 let – uspešni tudi ekipi Slovenskih goric do 
13 in 15 let ter ekipa Svete Trojice U13.  
V zgornjem delu lestvice sta tudi ekipi KMN 
Slovenske gorice do 13 in 15 let. Po zadnji 
zmagi 10:6 na FC Ptuj se je ekipa iz Voličine 
prebila na 3. mesto vzhodnega dela prven-
stva. Njihovi mlajši klubski prijatelji  so na 
zadnjem turnirju državnega prvenstva do 13 
let v dveh tekmah zabeležili poraz proti Ma-
riboru 1:2 in zmago nad Litijo 6:0. Po osmih 
odigranih tekmah in 14-ih osvojenih točkah 

zasedajo Slovenske gorice trenutno 4. mesto. 
Mesto pred njimi zaseda ekipa KMN Sv. Tro-
jica, ki v zadnjih dveh tekmah sicer zabeležila 
dva poraza proti Meteorplastu (0:4) in Do-
bovcu (2:5), a so mladi Trojičani na prejšnjih 
šestih tekmah osvojili kar 5 zmag in remi, 
tako da s 15-imi osvojenimi točkami zasedajo 
trenutno 3 mesto. 

Medobčinska liga Lenart - Na polovici prvenstva medobčinske futsal lige 
Lenart na vrhu ŠD Pernica 
Lestvica MFL Lenart po 14. krogih: 1. ŠD 
Pernica (39), 2. ŠD Velka (33), 3. ZGD. Slik 
Goričan (31), 4. ŠD Selce (30), 5. M Trgovi-
na Lormanje (30), 6. KMN Vitomarci (24), 7. 
KMN Sv. Trojica (19), 8. FC Trojica (18), 9. 

ŠD Žerjavci (16), 10. KMN Gost. pri Antonu 
(16), 11. ŠD Jablance (15), 12. Agrolist (13), 
13. Old Boys (12), 14. KMN Sv. Trojica-mladi 
(0), 15. NK Gočova (-3)

Dejan Kramberger
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Ženski ekipi KMN Slovenske gorice in ŽNK Cerkvenjak



KARATE

Lenarški karateisti uspešni na mednarodnem turnirju in državnem prvenstvu 
V soboto, 3. 11. 2018, je v Sportski dvora-

ni Borik v Banja Luki domači karate klub KK 
Energija organiziral že 6. mednarodni karate 
turnir, ki je privabil preko 900 tekmovalcev 
iz 97 klubov iz 11. držav, ki so skupaj opravili 
okoli 1200 nastopov. Tekmovanja so se ude-
ležili tudi tekmovalci lenarške karate šole, ki 
so tokrat tekmovali za Karate zvezo Maribor. 
Najbolje se je odrezal Vid Zarič, ki je v 
kategoriji mlajših kadetov osvojil bron. 
Izkazalo se je, da je bil banjaluški turnir 
odlična popotnica za mladinsko državno 
prvenstvo, ki se je odvilo tri tedne kasne-
je, v soboto, 24. 11. 2018. Matični Karate 
klub Kovinar Maribor je kot tehnični iz-
vajalec organizatorja Karate zveze Slove-
nije (KZS) v večnamenski športni dvora-
ni v Hočah pripravil Državno prvenstvo 
2018 v katah in borbah za posameznike v 
starostnih kategorijah do 21 let. Letošnja 
novost je bila, da so bili finalni boji izve-
deni spektakularno pod reflektorji, celo-
tno tekmovanje pa prvič v zgodovini KZS 
prenašano v živo preko spleta. 

Državnega prvenstva, na katerega se je 
bilo potrebno kvalificirati preko treh po-
kalnih tekem, se je udeležilo 434 tekmo-
valcev iz 49 klubov, ki so skupno opravili 
489 posamičnih nastopov. Domačini ma-
tičnega Kovinarja smo se lahko veselili 
treh (3) naslovov prvaka, od tega je en 
osvojen naslov pripadel tudi Lenarčanu 
Vidu Zariču. Predstavniki lenarške kara-
te šole so bili: Matija Sedonja, Vid Zarič, 
Luka Rola, Gal Bauman, Luka Štandeker, 
Nino Ornik in Luka Lenart. Skupaj so 
Lenartčani osvojili kar 3 lovorike: 1. me-
sto – Vid Zarič (borbe ml. kadeti -50 kg);  
3. mesto – Matija Sedonja (borbe malčki 
-30 kg) in Vid Zarič (kate ml. kadeti).  Ma-
tični Karate klub Kovinar Maribor in Ka-
rate zveza Slovenije sta se potrudila, da je 
bila izvedba tekmovanja na najvišjem mo-
gočem nivoju, in verjamemo, da je spek-
takel pod žarometi še dodatno dvignil ve-
ljavo in renome karateja kot nove športne 
discipline že na prihodnjih Olimpijskih 
igrah v Tokiu. Posnetek tekmovanja si lah-
ko še zmeraj ogledate na povezavi: https://
livestream.com/TeleHo/events/8465717 
(finalni nastop Vida Zariča si lahko ogle-

date na časovnici posnetka: 5:32:30).
Vsem iskrene čestitke za dosežene uspehe, 

največja zahvala pa gre vsem, ki so nas podpi-
rali, nam pomagali in stali ob strani, ter seve-
da velikemu številu tekmovalcev, trenerjem, 
staršem in ljubiteljem karateja, brez katerih 
državno prvenstvo ne bi bilo uspešno!

Borut Močnik, sekretar kluba
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Radovednost
»Gospod zdravnik, oprostite, da sem 'vdrl' 
v ordinacijo. Mi lahko poveste, kakšni so 
moji izvidi, saj umiram od radovednosti,« 
je dejal pacient po tem, ko je nenapove-
dan vstopil v ordinacijo.
»Ne umirate samo od radovednosti …« je 
pomenljivo odvrnil zdravnik.

Sreča
»Katero fakulteto si končal?« je babica 
vprašala vnuka.
»Tehnološko,« je odvrnil vnuk.
»Ali sedaj kje delaš?«
»Tehnološki višek sem.«
»No, še sreča, da si v svoji stroki.«

Izguba glasu
K zdravniku je privihral možakar srednjih 
let in ves zadihan vprašal: »Gospod dok-
tor, ženi se je vnelo grlo in je izgubila 
glas. Kaj naj naredim?«
»Človek božji, veselite se!«

Zvestoba
»Lojze je zelo stanoviten in zvest 
človek,« je en sosed dejal drugemu.
»Ali ni že tretjič poročen?«
»Seveda, vendar ima še vedno isto ljubico.«

Zimske gume
»Vaše zimske gume so že malce zlizane,« 
je policist opozoril voznika.
»Tudi vaša uniforma je že malce zli-
zana. In kaj bova storila sedaj? Naj eden 
drugemu nabijava na nos, kdo od naju je 
večji revež,« je odvrnil voznik.

Prepir
Dva električarja sta čepela in se prepirala, 
kdo bo iz nekaj metrov oddaljene trans-
formatorske omarice prinesel kabel. Ko 
je prišla mimo babica, jo je prvi zaprosil: 
»Babica, bi mi prosim podali tisti kabel, 

ki leži na transformatorju.«
»Seveda,« je dejala babica in prinesla 
kabel.
»Si videl, da je bila to nula in ne faza, 
kakor si trdil ti,« je zmagoslavno dejal 
drugi električar.

Slaba ocena
»Pepček, kdaj boš popravil slabo oceno iz 
zemljepisa?« je ata vprašal Pepčka.
»Ne vem še. Zadnje čase težko pridem do 
redovalnice.«

Iznajdljiv sosed
»Kje najraje seksaš?« je možakar 
povprašal svojega soseda v bloku.
»Na hodniku,« je odvrnil sosed.
»Zakaj?«
»Če mi ne gre dobro, lahko brez zadrege 
vzkliknem 'Nekdo gre!' in se umaknem.«

Težka izbira
»Ko sem bil majhen, sem rešil življenje 
zlati ribici. Na izbiro mi je dala dve 
stvari: ali želim imeti odličen spomin ali 
zelo dolgo ono stvar.«
»Težka izbira. In kako si se odločil.«
»Ne spomnim se več.«

Pomoč
»Pepček, ti atek kaj pomaga pri domačih 
nalogah?«
»Ne več. Tista enka, ki ste mi jo dali 
prejšnji teden, ga je čisto zlomila.«

Pomembna odločitev
»Včeraj sem bral, kako je mastna 
hrana nevarna za zdravje. Tako sem se 
prestrašil, da mi je srce skoraj padlo 
v hlače. Zato sem sprejel pomembno 
odločitev.«
»Boš nehal uživati mastno hrano?«
»To ne. Nehal bom brati zdravniške 
nasvete.«

»Peter, kaj tako vneto pišeš v svojo belež-
ko?« je šivilja Marica pred dnevi pri malici 
povprašala rezkarja Petra.

»Uh, ne govori,« se je prijel za glavo Peter. 
»Sestavljam rebalans proračuna za letošnje 
leto.«

»O, presneto, nisem vedela, da si bil na lo-
kalnih volitvah izvoljen za občinskega funk-
cionarja,« je presenečeno vzkliknila Marica.

»Saj nisem občinski funkcionar,« je kot iz 
topa odvrnil Peter.

»Ali si dobil kakšno funkcijo v vladi?« je 
nejeverno vprašala Marica.

»Tudi ne,« je dejal Peter
»Ja, zakaj pa potem pravzaprav pripra-

vljaš rebalans proračuna,« je bila presene-
čena Marica.

»Marica, ti pa si zares hecna. Ali misliš, 
da je pred koncem leta zmanjkalo denarja 
samo občini in državi?« je dejal Peter. »Tudi 
moj družinski proračun se je izpraznil, zato 
ga moram nujno rebalansirati,« je pojasnil 
Peter.

»Oprosti, tega ne razumem čisto dobro,« 
se je v pogovor vključil mizar Tone.

»Dragi Tone, tu ni kaj razumeti. Naš dru-
žinski proračun se je izpraznil, ker sta moja 
žena in hčerka vse leto neodgovorno trošili 
in nakupovali. Brez rebalansa bi družinski 
proračun ob koncu leta izkazoval izgubo,« 
je pojasnil Peter.

»Za kaj pa sta žena in hčerka tako neod-

govorno potrošili denar?« je postal radove-
den Tone.

»Žena je dala preveč za najin dopust, za 
popravilo avtomobila in za beljenje spalni-
ce, da o prevelikih izdatkih za hrano niti ne 
govorim. Hčerka pa nima nobene mere pri 
nakupovanju pralnih praškov, čistil in koz-
metike,« je dejal Peter.

»Peter, ali si tudi ti kaj kriv za primanjkljaj 
v družinskem proračunu?« se je pozanimala 
Marica.

»Pravzaprav v bistvu tako rekoč dejansko 
ne. Cigarete in tu pa tam kakšen špricar 
niso tako velik strošek, da bi lahko ogrozil 
proračun,« je strokovno pojasnil Peter in se 
ponovno zatopil v svojo beležko.

»Peter, kako pa boš sedaj rebalansiral 
družinski proračun?« sta previdno povpra-
šal Marica in Tone hkrati.

»Preprosto, tako kot naši politiki reba-
lansirajo državni in občinske proračune,« je 
pojasnil Peter. »Marica, ti mi boš posodila 
500 evrov, ti, Tone, pa mi boš dal 1000 evrov 
dolgoročnega kredita. Če pri rebalansiranju 
proračuna z denarjem iz svojega žepa po-
magata državi in občini, bosta priskočila na 
pomoč še sodelavcu in prijatelju.«

»Kako in kdaj pa nama nameravaš denar 
vrniti?« sta še bolj previdno povprašala Ma-
rica in Tone.

»To se zmenita z mojo hčerko. Mene ta-
krat ne bo več,« je zamahnil z roko Peter.

Rebalans proračuna
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

alsavto@gmail.com
040/515-355 041/448-373 prodaja avtomobilov

NASPROTI TRGOVIN SPAR IN HOFER V LENARTU

Vesel božič in  
srečno 2017!

alsavto@gmail.com
040/515-355 041/448-373 prodaja avtomobilov

NASPROTI TRGOVIN SPAR IN HOFER V LENARTU

Vesel božič in  
srečno 2017!

alsavto@gmail.com
040/515-355 041/448-373 prodaja avtomobilov

NASPROTI TRGOVIN SPAR IN HOFER V LENARTU

Vesel božič in  
srečno 2017!

Srečno vožnjo v letu 2019!

Vid, državni prvak

Matija, tretji z desne

Vid v Banja Luki



ŠT. 11 | 21. DECEMBER 201824 | 

LAS OVTAR SLOVENSKIH GORICOVTARJEVE NOVICE

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

Uspešen 12. občni zbor Društva za razvoj 
podeželja Ovtar Slovenskih goric

V sredo, 28. novembra 2018, je v Centru 
Slovenskih goric v Lenartu potekal 
12. volilno-programski občni zbor 

Društva za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih 
goric. V kulturnem programu so nastopile 
Pevke ljudskih pesmi Društva upokojencev 
Lenart, ki so s svojimi pesmimi pričarale ve-
selo razpoloženje.

Ponovno izvoljeni predsednik društva An-
drej Kocbek in direktorica Razvojne agencije 
Slovenske gorice Tanja Vintar sta podelila za-
hvale zaslužnim članom društva. Zahvale za 
večletno delovanje v društvu in promocijo Ov-
tarjeve ponudbe in Slovenskih goric so prejeli: 
Viktor Kapl in Franc Ruhitel iz Občine Sveta 
Ana, Ivan Vajngerl iz Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah, Alojzija Zemljič, Andre-
ja Bunderla in Marta Žižek iz Občine Lenart, 
Frančiška Šafarič in Ivan Janez Pučko iz Ob-
čine Cerkvenjak ter Društvo kmečkih žena in 
deklet Lenart. Brez aktivnih članov in iskrene 
podpore deležnikov na medobčinski ravni bi 
bili rezultati društva mnogo skromnejši, zato 
iskrene čestitke vsem prejemnikom zahval in 
pogumno naprej s svojo dejavnostjo.

Po uspešno izvedenih volitvah za 4-letni 
mandat nadzornemu odboru, disciplinski 
komisiji, razvojnemu svetu in predsedniku 
društva je bil predstavljen in potrjen zanimiv 
program dela in finančni načrt za leto 2019. 
Društvo bo v sklopu Ovtarjeve ponudbe na-
dalje sodelovalo in izvajalo številne animacije 
na sejmih, organiziralo strokovne ekskurzije 
in številna izobraževanja, predvsem za razvoj 

našega podeželja.
Društvo Ovtar Slovenskih goric nastopa 

kot projektni partner v več operacijah, ki so 
sofinancirane iz Evropskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP). Prva operacija, ki se bo 
odvijala tudi na območju Občine Cerkve-
njak, je Ovtar pod kozolcem. Vzpostavljena 
bo učilnica v naravi za nova zelena delovna 

mesta in aktiviranje OVTAR potenci-
alov. Glavne aktivnosti društva se bodo 
odvijale od oktobra 2019 do oktobra 
2020: učenje iz dobrih praks z izved-
bo strokovne ekskurzije, promocija in 
trženje Ovtarjeve ponudbe na avtohto-
nem prizorišču pod kozolcem, izdelava 
edinstvenega spominka “Ovtar pod 
kozolcem”, izvedba številnih dogodkov 
na temo zdrave hrane z degustacijami 
na domačem vrtu in s prikazom kmeč-
kih opravil, kot so pridelava in predela-
va jagodičevja, lešnikov in sivke, košnja 
in spravilo posušene trave na kozolec, 
pletenje košar iz naravnega materiala.

Druga operacija, ki je potrjena in 
sofinancirana s pomočjo EU sredstev, 
je Zeleno podjetništvo v Slovenskih 
goricah - Zeleni biznis. Nosilec ope-
racije je Razvojna agencija Slovenske 
gorice, d. o. o., društvo pa bo izvedlo 
ogled treh primerov dobrih praks na 
območju LAS Ovtar Slovenskih goric. 

Tretja operacija, kjer je društvo tudi 
partner skupaj z RASG, d. o. o., je Cen-
ter lokalne ponudbe (CLP). Vodilni 
partner kot nosilec operacije je Var-
stveno delovni center POLŽ Maribor 
z Enoto Lenart. V prvi fazi bo izvedba 

delavnic s prikazom domačih obrti, kot so iz-
delava cvetja iz krep papirja, izdelkov iz medu 
in tradicionalnega čebelarjenja, uporabe ze-
lišč in priprava zelišč za uporabo, izdelava do-
mačih pripravkov z dodatkom zelišč (kreme, 
detergenti …), tradicionalna peka pogač in 
kruha. Društvo bo sodelovalo pri oblikovanju 
nabora pridelovalcev za odkup njihovih pro-
duktov in ponudbo njihovih produktov,  pri 
pripravi na odprtje Centra lokalne ponudbe, 
pri urejanju eko kotička za dobavo eko pro-
duktov, sodelovanje pri promociji logotipa 
OVTAR, ki se z nosilcem projekta prenese na 
obstoječe izdelke – s poslikavo na tekstil, piro-
grafijo na les, odtisi in poslikavo na glino itd.

Četrta operacija Agatin čarobni plašč še 
čaka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo RS na potrditev sofinanciranja iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naziv 
projekta z drugimi besedami pomeni: Okusi 
in doživi preprosto čudovite Slovenske gorice!

Po uradnem delu se je druženje nadaljevalo 
ob kulinaričnih dobrotah, ki so jih pripravile 
članice Društva kmečkih žena in deklet Lenart.

M. G. 

Da bi gledali s srcem, da bi prepoznali dragocenost časa, 
da bi imeli srečo, zdravje, mir in da bi soustvarjali lepe trenutke, 

ki se jih bomo ob letu z veseljem spominjali.
(J. Volfand)

Vesele in blagoslovljene božične praznike ter srečno in uspešno novo leto 2019 vam 
želimo: Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric, LAS Ovtar Slovenskih 
goric, Razvojna agencija Slovenske gorice in uredništvo Ovtarjevih novic

Z zasedanja organov  
LAS Ovtar Slovenskih goric

V četrtek, 6. 12. 2018, je potekala 8. seja 
Upravnega odbora LAS Ovtar Slo-
venskih goric, kjer so se prisotni člani 

seznanili s poročilom o delu in finančnim po-
ročilom LAS Ovtar za obdobje od ustanovi-
tve LAS do decembra 2018. Zaradi statusnih 
sprememb in posledičnem odstopu nekaterih 
članov organov je bilo potrebno izvesti nado-
mestne volitve. V upravni odbor so bili zato 
kot predstavniki zasebnega sektorja soglasno 
predlagani Mojca Druzovič, Marko Šebart in 
Andrej Kocbek, v nadzorni odbor pa je bil 
kot predstavnik gospodarskega sektorja pre-
dlagan Aleksander Dolenc. 

Med aktivnosti za prihodnje leto so čla-
ni potrdili objavo 3. javnega razpisa – sklad 
EKSRP in 2. javnega razpisa – sklad ESRR, ki 
bosta objavljena v januarju 2019. Za oba raz-

pisa bosta predvidena dva roka za oddajo, pri 
čemer bo prvi po 15. aprilu, drugi pa pred 30. 
septembrom. Dinamika za objavo 1. javnega 
razpisa za problemsko območje - sklad ESRR 
je še v fazi dogovora. 

Navedene aktivnosti so bile obravnavane 
tudi na skupščini LAS Ovtar Slovenskih go-
ric, ki je potekala 13. 12. 2018.

Na seji UO je potekala tudi predstavitev 
operacije Glamur, s katero LAS Ovtar skupaj 
z LAS Prlekija, LAG Vulkanland in društvom 
Genuss am Fluss (oba Avstrija) z različnimi 
dogodki in drugimi aktivnostmi povezuje 
ponudnike na obeh straneh meje. V ta namen 
so predvidene tudi različne aktivnosti v vseh 
10 občinah članicah LAS Ovtar, o katerih pa 
bo več govora v naslednjih mesecih. 

D. Z. 

Praznično sejemsko vzdušje v centru Lenarta

Z decembrom se je 
začelo praznično 
vzdušje, ki se bo 

do konca meseca ve-
dno bolj stopnjevalo. 
S 7. in 8. decembrom 
smo vstopili v praznič-
no obarvane popol-
dneve in večere tudi na 
Trgu osvoboditve v Le-
nartu. Letos poteka že 
10. božično-novoletni 
sejem z lokalno ponud-
bo pod okriljem Dru-
štva za razvoj podeželja 
Ovtar Slovenskih goric 
in Razvojne agencije 
Slovenske gorice, ki ga 
dopolnjuje bogat spremljevalni glasbeni pro-
gram, za katerega je poskrbela Občina Lenart. 

Bogata praznična ponudba domačih moj-
strov, rokodelcev in kmetij ter vinogradnikov 
na stojnicah se je nadaljevala še 14. in 15. 
decembra. V sklopu sejma je bilo posebno 
mesto namenjeno božičnemu bazarju, ki se 
je odvijal 15. decembra med 14. in 21. uro v 
pokritem delu Centra Slovenskih goric. Letos 
smo se s ponudniki potrudili in prvič obisko-
valcem ob nakupu pijače ponudili steklene 

kozarce in keramične lončke, s čimer bomo 
vsi skupaj prispevali k bolj ozaveščenemu 
ekološkemu ravnanju ter k uresničevanju ci-
ljev Zelene sheme slovenskega turizma, v ka-
tero je vključena tudi Občina Lenart.

Prav posebej vas vabimo k druženju in 
prazničnemu nakupu na trgu še danes in 
jutri, 21. in 22. decembra, med 16. in 21. 
uro. Tudi Božiček si je rezerviral čas, da bo 
obiskal najmlajše. Vabljeni!

M. F.


