Poštnina plačana pri pošti 2230 Lenart v Slov. goricah
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Gremo na tržnico – v
Lenart v Slov. goricah!
Sobotno dopoldne 21. maja 2022 je na površinah
prenovljene tržnice v Lenartu minil v tržničnem dnevu, ki
je živahno in pestro dogajanje na stojnicah dopolnil z
bogatim kulturnim programom nastopov vključenih raznih
skupin vrtca, šole in odraslih ter z glasbenim zaključkom
ansambla Sladki greh.
Obiskovalci so bili deležni degustacĳ zelenjavnih jedi iz
lokalnih in sezonskih živil - predstavila jih je Mojca Polak
iz Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor ter
svetovalnega programa Miše Pušenjak, svetovalke
specialistke iz KGZ Maribor na temo sezonskih vrtnin,
težav v pridelavi, izzivi …
Vabljeni še k obisku naslednjih tržničnih dnevov:
• Sobota, 11. 6. 2022, Šentilj v Slov. goricah (9.-13. ure),
• torek, 21. 6. 2022, Pesnica pri Mariboru (16.-19. ure).
Renata Peras

Foto: arhiv RASG

»Odpiranje in povezovanje pomeni napredek,
biti zaprt in zadovoljen sam s sabo pa
pomeni stagnacijo«
Več stran 3
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Pogovor ob kavi

Zmago Šalamun

Jutri, v petek, se začne
10. sejem KOS v Lenartu
V Lenartu bo med 27. in 29. majem na Hipodromu Polena
potekal tradicionalni in jubilejni, že deseti Kmetĳskoobrtniški sejem (KOS) Lenart. Po tem, ko je zadnji dve leti
prireditev zaradi razmer, povezanih s covidom, odpadla,
želĳo organizatorji znova v osrčje Slovenskih goric
pritegniti čim več razstavljavcev in obiskovalcev. Rdeča nit
sejma ostaja enaka, dodatno bodo potekali Festival
Slovenskogoriške gibanice in Festival zelja, repe in fižola
ter posvet na temo Slovensko kmetĳstvo po letu 2023.
Sejem bo slovesno odprl poslanec Državnega zbora
Republike Slovenĳe Franc Breznik. Direktor sejma KOS
Franc Lovrenčič je prepričan, da jim bo tudi letos uspelo
pripraviti kakovosten tridnevni dogodek, in vabi vse, da ga
obiščejo, saj sejem še vedno ostaja brez vstopnine in parkirnine.
Program bo pester in popestren z novostmi, a glavni
dogodki sejma ostajajo: nastop ljudskih godcev,
tekmovanje v kuhanju štajerske kisle župe, vinski dan,
razstava malih živali, predstavitev treninga psov, revĳa
otroškega vodenja telet Liska, predstavitev novih projektov,
ki jih izvajata Razvojna agencĳa Slovenske gorice (RASG)
in LAS Ovtar Slovenskih goric, prihod starodobnikov,
nastop country plesnih skupin in zabava za najmlajše
obiskovalce. Poskrbljeno bo tudi za raznovrstno in
kakovostno gostinsko ponudbo, ki jo vedno bolj
dopolnjujejo lokalni ponudniki.
Sejem organizira Konjeniško društvo »Slovenske gorice«
Lenart v sodelovanju z Občino Lenart, ki idejo od samega
začetka podpira. V zadnjih letih so se v organizacĳo
dogodka vključili tudi RASG, LAS Ovtar Slovenskih goric,
Društvo vinogradnikov Lenart, Govedorejsko društvo
Slovenske gorice Lenart, Štajerska turistična zveza,
Kmetĳsko gozdarska zbornica Slovenĳe (KGZS), Kmetĳsko
gozdarski zavod Ptuj, Kmetĳsko svetovalna služba Lenart
(KGZ Ptuj, KKS Lenart), Radio Slovenske gorice, Ovtarjeve
novice, Maribor24 in Ovtar24.si.
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Čigava je jablana ...

V Sloveniji Robert Golob,
v Lenartu Franc Breznik

Foto: Tadej Regent

Vedno bolj se zdi, da imajo prav tisti,
ki pravijo: »To je narobe svet.« Upali
smo, da prihajajo boljši časi, saj se je
epidemija zaključevala, a ni bilo tako,
prej nasprotno. Še pred koncem
epidemije se je Evropa znašla pred
novim izzivom, začela se je namreč
vojna v Ukrajini. Pred nami so bile tudi
državnozborske volitve in pred
volitvami še soočenja. Bolj so se bližale
volitve, bolj smešno je bilo vse skupaj
in pika na i je bil vsekakor padalec iz
studia.

Na letošnjih državnozborskih volitvah, ki
so potekale 24. aprila, se je pomerilo 21
kandidatnih list. Presenetljivo se je volitev
letos udeležilo 70,97 odstotka volilnih
upravičencev. Zmagovalka volitev je
stranka Gibanje Svoboda, ki ima 41
poslancev ali 34,45 odstotka glasov. Na
drugo mesto se je uvrstila Slovenska
demokratska stranka s 27 poslanskimi
sedeži ali 23,48 odstotka glasov, na tretjem
mestu z 8 poslanskimi sedeži ali 6,86
odstotka glasov je Nova Slovenija –
Krščanski demokrati, četrto mesto s 7
mandati ali 6,69 odstotka glasov so zasedli
Socialni demokrati, na petem ali zadnjem
mestu med strankami, ki so dosegle
parlamentarni prag, pa je stranka Levica s
5 poslanci ali 4,46 odstotka glasov.

Po volitvah pridem domov in si rečem, da zdaj končno lahko gledam televizijo, saj je
čas soočenja, dnevne statistike okuženih in določanja ukrepov mimo. Prižgem
televizor in se razveselim, saj so vrteli moj najljubši slovenski film, Moj ata
socialistični kulak. Pa si rečem: »Odlično malo sprostitve!« Hitro ugotovim, da sem se
zmotil, dejansko so bila poročila in predstavljali so glavne točke nove koalicijske
pogodbe. Nič mi ni bilo jasno, pa mogoče je tako tudi boljše, kot je dejal aktivist Vanč
Tinčku, ko ga je spraševal, zakaj ne sme govoriti, da so jedli meso: »Tinček, veš,
včasih se da živet tudi tak, da kaj ne razumemo, mogoče je še boljše zdaj na prehodu.«

V 8. volilni enoti v 7. volilnem okraju, ki
obsega območje Upravne enote Lenart ali
območje šestih občin, in sicer Občine
Lenart,
Občine
Benedikt,
Občine
Cerkvenjak, Občine Sveta Ana, Občine
Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Občine
Sveta Trojica v Slovenskih goricah, se je za
poslanske sedeže pomerilo 20 list.

Bil sem prepričan, da bomo s parolami »več plačila za manj dela«, ki smo jih slišali
pred volitvami, zaključili, ampak ne. V koalicijski pogodbi se srečamo s predlogom,
da bo 800 evrov neto minimalna plača in da bomo delali 30 ur na teden. Aja, tisto,
da bo vsak upokojenec imel 1.000 evrov pokojnine, smo slišali že prej, v neki podobni
politični situaciji.

Volilna udeležba v slovenskogoriškem
okraju je bila 66,26-odstotna. Največ
glasov in tudi poslanski sedež je pripadel
Francu Brezniku iz liste Slovenske
demokratske stranke s 33,86 odstotka ali
3.630 glasovi. Drugo mesto je z 28,01
odstotka ali 3.003 glasovi doseglo Gibanje
Svoboda s kandidatom Igorjem Bartonom,
tretje mesto je s 7,56 odstotka ali 811

Na tej točki sem ugotovil, da ne gre za film, ker se predlog koalicijske pogodbe in film
Moj ata socialistični kulak zelo razlikujeta, saj je moral Malek, da si je lahko pridelal
prvi socialistični krompir, ki je bil debel kot buče, ponoči delati na železnici, čez dan
pa na njivi. Malek je imel ob krompirju še drug problem, zaradi dela je bil premalo z
družino, zato je imel probleme z Olgo in Tinčkom. Olga je rada videla miličnika in je
zanosila, ker niso imeli spolne vzgoje v osnovnih šolah, Tinček pa je imel znake
ADHD. No, tudi te težave bodo rešene z novo belo knjigo izobraževanja, ker je baje
obstoječa zastarela. Kar ne morem verjeti, saj so nam po epidemiji, ko so »zaganjali«
šolstvo, govorili, da je to kakovostno in evropsko primerljivo. Prepričan sem, da bodo
ne glede na vse po sprejemu nove bele knjige učitelji vse razumeli, kot učiteljica v
filmu, ko je dejala: »Zdaj vem, kaj je moje poslanstvo.«

V volilnem okraju Lenart je bil za poslanca
izvoljen Franc Breznik, ki je največ glasov,
skoraj 50 odstotkov, prejel v Občini Sveti
Jurij v Slovenskih goricah. Franc Breznik je
zmagal v petih občinah, z izjemo
Benedikta, kjer ga je za dobre 4 odstotke
premagal kandidat Gibanja Svoboda Igor
Barton. Poslanec Franc Breznik iz
Slovenske demokratske stranke bo glas
Slovenskih goric v Državnem zboru
Republike Slovenije zastopal že četrti
mandat.
»Ne glede na rezultat, kot poslanec pozicije
ali opozicije, se bom še naprej boril za
dobrobit mojih sorojakov in za razvoj
Slovenskih goric. Po ustaljenih tirnicah
bomo naprej gradili Slovenske gorice.
Prepričan sem, da kot prepoznaven in
dolgoletni poslanec lahko tudi v opoziciji
naredim marsikaj dobrega in verjamem, da
bo moje delo prepoznavno tudi v
prihodnje. Iskrena zahvala vsem volilkam
in volilcem iz volilnega okraja v vseh šestih
občinah, saj je volilni rezultat rezultat
zaupanja in nagrada za moje dosedanje
delo. Hvala vsem!« je povedal ponovno
izvoljeni poslanec Franc Breznik.

Damjan Veršič

Obnovitvena dela na regionalni
cesti končana do 30. junija

Pojavljajo se tudi že prvi odzivi posameznih kulakov in kapitalistov na predlog za
krajši delovnik in dvig minimalne plače, ki trdijo, da gre za ponovno nacionalizacijo.
Seveda so vsi previdni, ker, kot je dejal Vanč: »V svobodi nikdar ne veš, kaj lahko in
kaj ne smeš ...«

Zaradi obnove regionalne ceste Lenart–
Gornja Radgona bo do predvidoma 27.
maja popolna zapora vozišča od konca
naselja Benedikt do razcepa za Zagajski
Vrh. Gre za državno investicijo, ki poteka
pod
okriljem
Direkcije
RS
za
infrastrukturo, izvaja pa jo podjetje Asfalti
Ptuj, d. o. o. Kot pravijo v podjetju, dela
izvajajo z zamudo, in to iz več razlogov.
»Ponudbo smo oddali 10. avgusta lani z
možnostjo trajanja ponudbe 120 dni, zato
smo upravičeno pričakovali, da bomo z deli
začeli v jesenskem času, vendar pa se je
oddaja del – proti vsem pričakovanjem –
zavlekla. Možnost ponudbe je potekla 8.
decembra 2021, dan kasneje smo prejeli
poziv za podaljšanje možnosti ponudbe do
28. februarja 2022, kar smo tudi storili.
Pričakovali smo, da bomo pogodbo
podpisali pred 8. decembrom lani, a smo jo
na tej osnovi šele 21. januarja letos, zato
smo že ob podpisu pogodbe slutili, da bi se
pri dokončanju del lahko pojavila zamuda.
Smo pa takoj pristopili k urejanju potrebne
dokumentacije.«

Skratka, da ne bomo spet prepevali s koli v rokah po pesniški dolini, je prav, da si
oblastniki na KLO-ju in kulaki odgovorijo na Malekovo vprašanje: »Vprašam vas,
čigava je jablana, od tistega, kamor je nagnjena, ali tistega, kjer ima korenine?«
Na drugi strani imamo skeptike ali nasprotnike nove oblasti, ki pravijo, da so si novi
oblastniki najprej razdelili položaje, šele potem so se začeli ukvarjati s programskimi
točkami. Ti pravijo, da se strinjajo z župnikom iz filma, ki je o novi oblasti dejal: »To
me more dolgo trajati.« Drugi pa pravijo, da prihaja čas velikih kresovanj in plesov,
ko bomo skupaj vzklikali in plesali.

Foto: Damjan Veršič

Kdo ima prav, bo pokazal čas, jaz pa se sedaj sprašujem, kot Malek v filmu, zakaj v
naši hiši nič več ne slišim Svoboda, KUL in Mesec.
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glasovi zasedla Nataša Bauman iz liste NSi.
Na četrtem mestu je s 4,92 odstotka ali 527
glasovi pristala Bernarda Potočnik, peto
mesto pa je pripadlo Marjanu Bračku iz
liste Povežimo Slovenijo, ki je prejel 4,17
odstotka ali 447 glasov. Ostali kandidati
niso dosegli 4 odstotkov glasov.

Izvajalec je uvedbo v delo opravil
3. februarja letos, nato pa smo hitro po
zapori ceste začeli s pripravljalnimi deli.
»Zaradi nizkih zimskih temperatur smo
lahko začeli z gradbenimi deli šele 2.
marca, ko so vremenske razmere dopuščale
izvedbo hladne reciklaže in asfalterskih

del. V prizadevanjih za pravočasno
dokončanje del smo k izvajanju pritegnili
podizvajalca in tako pospešili potek del, a
zamude, v katero smo prišli še pred
podpisom pogodbe, nam ni uspelo
nadoknaditi. Dodatno nam je nagajalo
aprilsko deževno vreme, ko nam je bilo kar
pet delovnih dni onemogočeno izvajanje
del,« je pojasnil Boštjan Majhen, odgovorni
vodja del, in dodal, da je kljub zamudi pri
podpisu
pogodbe
pogodbeni
rok
dokončanja del ostal nespremenjen –
31. maj 2022.«
V času priprave prispevka (v prvi polovici
maja) je izvajalec izpolnil približno 75
odstotkov pogodbenih obveznosti. Opravil
je asfaltiranje ceste skozi občinsko središče,
začel z urejanjem pločnikov v naselju
Benedikt, sledili sta obrabna plast asfalta in
ureditev vertikalne in horizontalne
označbe cestišča. »Na krajšem odseku so se
pojavile težave zaradi zasebnega lastništva
na celotni širini ceste,« je še pojasnil
Majhen.
Po 27. maju se bo popolna zapora preselila
na nov odsek iste regionalne ceste, in sicer
od meje med občinama Lenart in Benedikt
do avtoodpada na Ženjaku. Tudi v tem
primeru bodo urejeni ustrezni obvozi.
Izvajalec ocenjuje, da bo svoje pogodbene
obveznosti v celoti izpolnil do 30. junija
letos.
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Pogovor ob kavi
Pogovor z direktorjem največjega socialnovarstvenega zavoda v Sloveniji, SVZ Hrastovec, Aleksandrom Gunglom

Zanimiva je vaša življenjska pot, saj
glede na prvotno pridobljeno izobrazbo
ni bilo videti, da bi želeli delati v socialni
dejavnosti.
Drži, malce je neobičajno. Najprej sem
končal elektrotehnično srednjo šolo in
poklicno pot nadaljeval v gospodarstvu. Po
osmih letih se mi je ponudila priložnost, če
bi želel delati v SVZ Hrastovec, kar sem z
velikim zanosom in zanimanjem sprejel.
Prav neverjetno je, da je minilo že 21 let!
Ponosen sem na svojo karierno pot v
zavodu, ki me je skozi vsa leta tudi osebno
izpopolnjevala in navdihovala. Najprej sem
v zavodu opravljal osnovna dela kot
električar, se ob delu izobraževal in
napredoval do strokovnega sodelavca, nato
v vršilca dolžnosti direktorja in zdaj sem
direktor zavoda. Prepričan sem, da je to
prava pot, saj le na tak način lahko razumeš
dela na vseh delovnih mestih in znaš ceniti
delo slehernega zaposlenega, od najnižjega
do najvišjega. Na moji karierni poti mi ni
bilo nič podarjeno, vse sem dosegel le s
predanim delom, z znanjem in s
spoštovanjem različnosti. Delo v zavodu
vedno opravljam z veseljem, saj vedno rad
pomagam tistim, ki jim v življenju ni bilo
lahko. Čut do sočloveka v stiski sem očitno
podedoval od svojih staršev, ki so vedno bili
pripravljeni pomagati najranljivejšim.
V gradu, ki kraljuje na vrhu hriba,
stanuje okoli 100 stanovalcev. Vizĳa
zavoda je, da se grad kar se da hitro
izprazni in se stanovalce namesti v
druge enote.
Moja vizĳa je, da naše stanovalce
postopoma iz zavoda preselimo v skupnost,
kjer jim bo omogočena potrebna oskrba.
Dejstvo je, da so takšne usmeritve podane
tako s strani konvencĳ kot s strani
evropskih smernic, pa tudi zgledov
številnih evropskih držav. Z ekipo vlagamo
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“Želimo si, da je naš stanovalec sprejet
kot del družbe, da bodo lahko naši
otroci med njimi brez skrbi odraščali z
zavedanjem, da vsi v življenju nimamo
enake sreče, da smo si različni in
da si moramo med seboj pomagati,
se bodriti in spodbujati.“
veliko truda, znanja in časa v gradnjo enote
v Lenartu, kjer bo zraslo manjše naselje, v
katero bomo po izgradnji začeli preseljevati
zavodske stanovalce. Lokacĳa nove enote
je v neposredni bližini centra Lenarta, ob
domu za starejše občane. Zavedati se je
treba, da rešitev za družbo ni, da svoje
najranljivejše skrĳe za zidove gradu
Hrastovec, kjer v eni enoti biva 27 ljudi s
posebnimi
potrebami,
s
skupnimi
sanitarĳami in kopalnicami, kjer že več kot
70 let še vedno biva skoraj 100 pomoči
potrebnih državljanov Republike Slovenĳe.
Kako bo izgledala nova enota in kaj bo
omogočala stanovalcem?
Preselili bomo ljudi, ki trenutno bivajo v triin štiriposteljnih sobah. Zdaj jih je v
posamezni enoti do 27 in so prenatrpane. V
Lenartu jih bo v enoti živelo po 10, v vsaki
sobi pa bosta po 1 ali 2 stanovalca, ki bosta
imela svojo kopalnico, vsaka soba bo imela
tudi teraso, ki bo zgrajena tako, da se bo
nanjo lahko zapeljala električna postelja.
Tako bomo stanovalcem omogočili, da ne
glede na mobilne zmožnosti lahko gredo na
teraso in se naužĳejo lepot, ki nam jih
prinaša narava.
Več kriznih situacĳ je opaziti v varovanih

enotah, a te ne pridejo v Lenart, kajne?
V zavodu imamo dve enoti varovanega
oddelka, to so zaprte enote. Iskreno: tudi
če bi nas, ki ne trpimo za večjimi duševnimi
stiskami, zaprli za 24 ur na dan v tako
veliko enoto, bi verjetno tudi kdaj imeli
večji izbruh jeze, kajne? Prepričan sem, da
če bi bilo tem ljudem omogočeno živeti v
manjši enoti s podporo strokovnjakov, da
do nasilnih situacĳ ne bi prihajalo. S
primerno oskrbo in podporo se da marsikaj
urediti.
Ljudje še vedno s strahom zrejo v
»drugačnost«. Veliko se jih tudi boji, da
so vaši stanovalci agresivni, nevarni.
To je morda posledica zgodb iz daljne
preteklosti in pa tudi raznih medĳskih
poročanj, ki so po mojem mnenju
popolnoma neprimerna in nepotrebna.
Zavedati se je treba, da če imajo primerno
oskrbo, niso nevarni. Naši stanovalci so
izjemno čustveni, iskreni, preprosti in
enostavni ljudje. In verjemite mi, da vam
lahko še kako polepšajo dan in vas
nasmejĳo! Nikar ne kažite s prstom nanje,
saj ste lahko kaj hitro na drugi strani.
Današnja družba je namreč izjemno
zahtevna in ljudje več ne prenesejo naglice
in zahtevnosti današnjega sveta, zato smo
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SVZ Hrastovec je največji javni zavod v
Slovenĳi, ki že več kot 70 let skrbi in
pomaga osebam s težavami v duševnem
zdravju in duševnem razvoju. Sedež
zavoda in del depandans je na hribu, kjer
kraljuje grad Hrastovec in je prav vsem
Slovenskogoričanom dobro poznan, saj je
marsikdo tam dobil zaposlitev ali pa ima
vsaj sorodnika, prĳatelja ali znanca, ki je
tam zaposlen. Ali ste vedeli, da je v zavodu
Hrastovec zaposlenih kar 480 ljudi, ki
skrbĳo za okoli 600 stanovalk in
stanovalcev, ki živĳo v kar 12 dislociranih
bivalnih enotah, v neodvisnih stanovanjih
in na sedežu v Hrastovcu. Enote so na
relacĳi od Hodoša do Maribora.
Voditi tako ogromen in kompleksen zavod
je precejšen zalogaj in izziv, saj gre za
ogromno ladjo, kjer mora biti vodstvo
predvsem spoštljivo, modro preudarno in
človekoljubno, da se lahko ladja počasi, a
zanesljivo, pomika naprej. Krmilo je pred
dobrega pol leta pogumno prevzel
Aleksander Gungl, ki delovanje zavoda
pozna izjemno dobro, saj v njem dela že
več kot 21 let in ga pozna tako rekoč v dno
duše. Gospod hitrega koraka, širokega
nasmeha in pozitivne energĳe pravi, da se
bo boril za to, da bo stanovalcem SVZ
Hrastovec omogočil primerno bivalno
okolje s primerno oskrbo in se trudil, da
bodo čim bolj sprejeti v družbi.

Foto: Nina Zorman

»Odpiranje in povezovanje pomeni napredek,
biti zaprt in zadovoljen sam s sabo pa pomeni stagnacijo«
v zavodu velikokrat soočeni s sprejemom
ljudi, ki nosĳo izjemno visoke nazive: od
direktorjev, pilotov, izjemnih inženirjev do
kulturnih virtuozov. Zato je prav, da za
ljudi, ki potrebujejo našo pomoč,
poskrbimo kar se da dobro in jim
omogočimo kakovostno oskrbo. Danes, ko
so podoba, videz in materialne stvari vedno
pomembnejši (celo pomembnejši od
znanja!), naše strokovne službe opažajo
povišanje števila oseb, ki imajo težave v
duševnem zdravju.
Ali lahko potem pričakujemo zaprtje
gradu in kdaj naj bi se to zgodilo?
V Lenartu bomo že v tem letu začeli z
gradnjo, ki naj bi bila dokončana v
prihodnjem letu. Zgradili bomo sedem
dislociranih bivalnih enot na 1818
kvadratnih metrih tlorisne površine. V teh
enotah bo v eno- in dvoposteljnih sobah
nameščenih 70 stanovalcev, v katerih bo v
primeru epidemĳe možno zagotavljati
varno oskrbo, kar se je izkazalo kot nujno
med epidemĳo nalezljivih bolezni.
Objekti SVZ Hrastovec so načrtovani kot
sodobni objekti za izvajanje dejavnosti
institucionalnega varstva, gibalno in
senzorno oviranih odraslih oseb, ki
vključuje
osnovno
oskrbo,
bivanje,
organizirano
prehrano,
zdravstveno
varstvo, socialno oskrbo in socialno
varstvo. Hkrati pripravljamo projekte še na
drugih lokacĳah v več občinah.
Verjamem, da bomo s skupnim delom mene
in moje ekipe ter širše družbe poskrbeli za
ljudi, ki živĳo v zavodu, na najboljši možen
način. Poskrbeli bomo tudi za grad
Hrastovec kot kulturni spomenik, saj so ga
naši predniki več stoletĳ gradili in
obnavljali, zato je tudi naša generacĳa
odgovorna, da ta spomenik ohrani. S
skupnimi močmi zavoda in Občine Lenart
bomo grad Hrastovec v nekaj letih lahko
predali v uporabo javnosti, kjer se bodo
lahko dogajali kulturni, protokolarni
dogodki in vse, kar je za kulturne objekte
primerno. Tu mislim predvsem na turizem.
Kakšen je idealen svet za vas kot
direktorja SVZ Hrastovec?
Idealni svet za naše stanovalce bi bil tak, da
bi lahko šel iz zavoda v hišo, v lokalno
okolje. V tej hiši je svoboden, a mu je
omogočena stalna podpora. Želimo si
lokalno okolje, ki je prĳazno in sprejema
drugačnost in različnost, ki ne obsoja.
Želimo si, da je naš stanovalec sprejet kot
del družbe, da bodo lahko naši otroci med
njimi brez skrbi odraščali z zavedanjem, da
vsi v življenju nimamo enake sreče, da smo
si različni in da si moramo med seboj
pomagati, se bodriti in spodbujati.
O enakopravnosti, spodbujanju strpnosti in
sprejemanju drugačnosti je veliko govora, a
še vedno smo priča dogodkom, ko v praksi
popolnoma zmrznemo. Razlike so še vedno
prevelike, pregloboke, a upanje ostaja:
najbolj navdihujoče je, ko vidiš otroke, ki se
drugačnosti ne bojĳo, niti se je ne otepajo,
temveč jo sprejmejo odprtih rok (in src).
Smo vendarle odrasli tisti, ki imamo največ
težav s sprejemanjem različnosti?
Zmago Šalamun
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Marjan Toš

Poteka energetska sanacija
osnovne šole in vrtca v Voličini

Maistrov pohod z množično
udeležbo in vedrimi pohodniki

V Občini Lenart nadaljujejo z energetsko
sanacĳo objektov. Pred kratkim se je tako
začela energetska sanacĳa stavb osnovne
šole, vrtca in telovadnice v Voličini. Po
besedah župana mag. Janeza Krambergerja
naj bi s sanacĳo zaključili do začetka
novega šolskega leta.
V sklopu energetske sanacĳe bodo
zamenjali
del
stavbnega
pohištva,
telovadnica bo dobila novo fasado,
zamenjana bodo svetila, vgradili bodo
klimat za hlajenje in ogrevanje.

Sanacĳa se izvaja v sklopu projekta
Celovita energetska prenova javnih
objektov v lasti Občine Podlehnik, Občine
Lenart in Občine Sveta Ana. Vrednost
investicĳe v Voličini znaša 684.286,36
evra, od tega 48 odstotkov znašajo
evropska sredstva za energetsko sanacĳo,
ki so jih pridobili prek Kohezĳskega sklada,
ostalih 52 odstotkov pa bo zagotovil
zasebni partner, in sicer podjetje Plistor, d.
o. o., s Ptuja. Občina Lenart bo zasebnemu
partnerju investicĳo odplačala v 15 letih.

Foto: Nina Zorman

Foto: Jure Toš

Največji prihranek bo pri ogrevanju, saj so
do zdaj letno porabili do 25.000 litrov
kurilnega olja. Po energetski sanacĳi bodo

prostore ogrevali in hladili z geotermalnim
sistemom, za katerega bodo izvrtali 6–8
vrtin v globini 150–180 metrov.

Zmago Šalamun

Na Poleni kmalu plezalna stena
Občina Lenart naj bi že letošnje poletje
začela z gradnjo plezalne stene, ki naj bi
bila letošnjega oktobra predana svojemu
namenu. Vrednost investicĳe je ocenjena
na dobrih 69.000 evrov, od tega bo za
izgradnjo plezalne stene Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport na osnovi
javnega razpisa primaknilo 20.000 evrov,
razliko bo pokril občinski proračun.

Velja izpostaviti, da bo plezalna stena
omogočala nadgradnjo z elektronskim
sistemom eClimber za kreiranje in
prikazovanje plezalnih smeri s prižiganjem
LED-luči in upravljanjem prek telefona.

Foto: MR &amp; Co. d.o.o.

Kot nam je zaupal župan Občine Lenart
mag. Janez Kramberger, gre za dolgo
pričakovan projekt, ki so se ga lotili na
pobudo Planinskega društva Lenart. »Dolgo
smo iskali prostor, kjer bi lahko postavili
plezalno steno, in zdaj smo ga končno
dobili na Poleni, kjer bo stena odlično
dopolnjevala druge športne površine in
rekvizite, ki se tam že nahajajo. Uporabna
bo tako za mlajše kot za starejše,« pravi o
investicĳi župan Kramberger.

Gre za zunanjo samostoječo steno oziroma
balvan, ki bo visok 4,5 metra in bo
montiran na betonski temelj. Nudil bo
različne naklone previsa in stena bo
omogočala različne stopnje zahtevnosti
plezanja, zato bo primerna za vse
generacĳe, od popolnih začetnikov, do
tekmovalcev. Na voljo bo kar 720 plezalnih
oprimkov različnih velikosti in barv.
Plezalna
površina
je
narejena
iz
vodoodporne vezene plošče debeline 18
centimetrov.
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Po dveh letih premora zaradi epidemĳe se
je letos vnovič zgodilo množično
prvomajsko zborovanje s pohodom v Zavrh
v Slovenskih goricah. Na ploščadi pri
Maistrovem razglednem stolpu in ob
preurejeni Štupičevi vili z muzejsko zbirko
Maister po Maistru so organizatorji
poskrbeli za pestro ponudbo domačih
kulinaričnih
dobrot
in
vrhunskih
slovenskogoriških vin. Pod vabilo na
prvomajski pohod in druženje v Zavrhu so
se tudi letos podpisali Občina Lenart,
Društvo vinogradnikov Lenart, Planinsko
društvo Lenart in seveda domače Turistično
društvo Rudolfa Maistra Vojanova iz
Zavrha.

Ob tej priložnosti so javnosti predstavili
novo Maistrovo klop na ploščadi ped
vhodom v muzej, ki jo je izdelal Marko
Grašič, in dopolnjeno Maistrovo muzejsko
zbirko.
Udeležence zborovanja sta nagovorila in
pozdravila lenarški župan mag. Janez
Kramberger in prof. Aleš Arih, vodja
delovne skupine, ki je pred štirimi leti
uredila muzejsko postavitev v Štupičevi
vili. Tako praznični prvomajski Zavrh ostaja
tradicĳa, v soncu ali dežju …

Marjan Toš

Obnovili spomenik aktivistki OF
Eli Kristl – Tanji v Voličini
Ela Kristl – Tanja, učiteljica na OŠ Sv.
Rupert v Slovenskih goricah in nato do
smrti na OŠ Sv. Barbara, je bila vneta
podpornica in odločna sodelavka OF na
širšem voličinskem območju. Predano in
aktivno
je
sodelovala
v
narodnoosvobodilnem gibanju med drugo
svetovno vojno in še zlasti pomagala pri
ustanavljanju odborov OF po različnih
krajih v osrednjih Slovenskih goricah.
Padla je pod streli nemške patrulje zaradi
izdaje, potem ko je 4. decembra 1944 šla
na sestanek slovenskogoriških aktivistov
OF. Izdal jo je njen nekdanji mož in
medvojni nadučitelj v Voličini Radovan
Jaut. Ta je bil tudi eden redkih članov
nacistične stranke NSDAP med nemško
okupacĳo na lenarškem območju in vodja
krajevne skupine Štajerske domovinske
zveze v Voličini. Streli iz zasede blizu
Domajnkove kovačĳe v Zg. Voličini so bili
za Tanjo usodni. Med to akcĳo so nemški
žandarji prĳeli sodelavca NOB Jožefa
Bezjaka – Prleka iz Gočove. Ta je bil po
poklicu kovač in se je NOB pridružil leta
1943. Leta 1944 je bil sekretar okrajnega
odbora OF Vitomarci. Po prĳetju pri
Domanjkovi domačĳi, kjer bi moral biti

sestanek aktivistov okraja Lenart, je bil
zaprt v ptujskih zaporih in ustreljen kot
talec 11. 1. 1945 v Cirkovcah.
S
Tanjino
smrtjo
je
celotno
narodnoosvobodilno gibanje v osrednjih
Slovenskih goricah doživelo veliko izgubo.
Tanja je bila najprej pokopana na
pokopališču v Voličini, leta 1946 pa so
njene posmrtne ostanke prepeljali v
Koreno, kjer je pokopana v družinski
grobnici. Leta 1972 so ji na kraju smrti
blizu Domanjkove domačĳe v Zg. Voličini
postavili kamniti spomenik. Ker je bil
spomenik že močno dotrajan, je lenarško
Območno združenje za vrednote NOB pod
vodstvom predsednika Alojza Bezjaka z
Občino Lenart in županom mag. Janezom
Krambergerjem doseglo dogovor za
obnovo. Ta je bila uspešno izvedena in
spomenik bo še naprej nema priča
zgodovine NOB v osrednjih Slovenskih
goricah. Kot nam je povedal lenarški župan
mag. Janez Kramberger, naj bi Občina
Lenart v doglednem času poskrbela tudi za
celovito prenovo spomenika padlim
borcem NOB in njegove okolice v središču
Voličine.
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Občina Lenart
Vanja Čiček

Tri desetletja lenarških vinogradnikov

Tradicĳa vinogradništva na območju
Slovenskih goric je tesno vpeta v lokalno
skupnost, kar povezuje društvo in Občino
Lenart na številnih dogodkih, in sicer vseh
večjih prireditvah, sejmih ali pohodih, ki se
bodo ali so se že odvĳali v letošnjem letu. V
okviru sejmov in prireditev velja omeniti
Velikonočni sejem v Lenartu, Lenartovo –
farno žegnanje, Božično-novoletni sejem,
Prvomajski pohod v Zavrh in po Katrčini
poti, Martinovanje v Mariboru, 6. Festival
vin Slovenskih goric (samostanska klet pri
Sv. Trojici), 3. festival vin mladih vinarjev,
Vino in kiblflajš Slovenskih goric
(samostanska klet pri Sv. Trojici) in Trgatev
Zavrh 2022 – trgatev potomke Stare trte.
Sodelujejo tudi v projektih Vinskoturistične ceste 13, in sicer na prireditvi
Veni Vidi Vino Mlado ter pri Grajskem
ocenjevanju vina. Velja omeniti še Dneve
poezĳe in vina PTUJ, ki bo letos v avgustu
v Selcah, ter Rez in trgatev v krožišču pri
ovtarju ter v Vrtcu Lenart. Društvo se vsako
leto udeleži tudi strokovne ekskurzĳe v
Slovenĳi ali na Hrvaškem, kjer so pobrateni
z Udrugo vinogradara Vinea – Vinica. Letos
bodo obiskali Vipavsko dolino. »Kjer se
zbirajo ljudje, tam smo mi oziroma naši
ponudniki,« pove Čepova.

Prĳavljen vinar, ki izpolnjuje pogoje
Meddruštvenega ocenjevanja vin, lahko
prĳavi svoje vino za izbor Županovega
vina, še pojasnjuje Čepova. Če doseže
oceno 18,10 ali več (zlata medalja), ima na
zalogi dovolj vina (500 litrov) in je občan
občine Lenart, kjer ima tudi vinograd,
lahko vino prĳavi na izbor za Županovo
vino Občine Lenart, ki poteka v okviru
sejma Kos. Izbrano vino tako postane
protokolarno vino Občine Lenart.

Sedanji predsednik društva Stanislav Kramberger skupaj z nekdanjimi predsedniki
Društva vinogradnikov Lenart (manjka Radovan Šuman).

Foto: arhiv društva

Društvo vinogradnikov Lenart letos
praznuje že jubilejnih 30 let delovanja.
Njihove aktivnosti segajo nazaj v leto 1992,
ko je društvo obsegalo vseh šest občin
Upravne enote Lenart. Kot pojasnjuje
Mojca Čep, članica Upravnega odbora
Društva vinogradnikov Lenart, so z
ustanovitvĳo novih slovenskogoriških
občin nastajala tudi nova društva. Društvo
vinogradnikov Lenart je tako najstarejše,
hkrati pa ostaja velik povezovalni člen pri
večjih dogodkih. Tudi vinogradniki iz
drugih društev se udeležujejo njihovih
dogodkov, zlasti vsakoletnega aprilskega
Meddruštvenega
ocenjevanja
vin
v
Lenartu, ki poteka v okviru sejma Kos.

»Kjer se zbirajo ljudje, tam smo mi
oziroma naši ponudniki.«
Med vidnejše dogodke velja umestiti tudi
dogodek Umetnost rizlinga in gibanice, ki
bo letos potekal 19. avgusta, kot glasbena
gostja pa bo zapela Ditka. Gre za večer vina
in kulinarike v Lenartu, ki so ga prvič
organizirali lani, in sicer na zanimivi
lokacĳi ob cerkvi. Slastne gibanice so
pripravile prekaljene pekinje Društva
kmečkih žena in deklet Lenart, svoje
izvrstne rizlinge pa je za pokušino ponudilo
več lokalnih vinarjev. »Ljudje so bili zelo
navdušeni. Predstavili smo najboljše laške
in renske rizlinge iz regĳe in širše,« nam je
zaupala Čepova.
»Društvo dobro sodeluje z Občino Lenart
na eni in z Župnĳo Lenart na drugi strani,
zato jo tudi aktivno vključujemo v svoj
program. Vinogradna tradicĳa je precej
povezana s podeželjem in cerkvĳo in
njenimi predstavniki.« Tako vsako leto 27.
decembra na Janževo poteka blagoslov

vina, ki mu sledi izbor mašnega vina, kjer
izberejo vinarja, ki z vinom za celo leto
oskrbi farnega duhovnika oziroma faro.
Med večjimi pomembnejšimi prireditvami
gotovo ne gre pozabiti strokovnega
Meddruštvenega ocenjevanja vin, kjer pet
ocenjevalcev – med njimi je obvezno eden
iz tujine – običajno okuša 100–120 vzorcev
vin iz Slovenskih goric. V komisĳi
ocenjevalcev je tudi Andrej Rebernišek,
direktor KGZS Zavod Ptuj, ki je v letnem
biltenu ob 30. obletnici delovanja društva
zapisal: »Danes se lahko v občini pohvalite
z odličnimi vini in kvalitetno turistično
ponudbo, kar je tudi odraz vašega
delovanja.« Hkrati s ponosom ugotavlja, da
je po analizi kletarjenja in kakovosti vina
narejen velik napredek, saj da so tehnološki
ukrepi prilagojeni novejšim trendom,
kakršne išče potrošnik.

Ob 30-letnici so v društvu podelili
priznanja vsem bivšim predsednikom in
ustanovnim članom društva (velja omeniti,
da sta nekdanja ustanovna člana Jože
Padovnik in Jože Šuman že pokojna). Za
dolgoletno sodelovanje z društvom pa so
izpostavili in priznanja podelili tudi Radiu
Slovenske gorice, Emici Breznik, Edvardu
Pukšiču, Občini Lenart in KGZS Zavod
Ptuj). Za izjemen prispevek in dolgoletno
sodelovanje v društvu je priznanje prejel
nekdanji
direktor
Franc
Kovačič
(1996–2007), ki kljub 80 letom še vedno
redno obiskuje vse dogodke v organizacĳi
društva. Priznanje s strani Upravnega
odbora Društva vinogradnikov Lenart je za
požrtvovalno delo in izjemno povezovanje
članov društva prejel tudi aktualni
predsednik Stanislav Kramberger.
V
naslednjih
mesecih
Društvo
vinogradnikov Lenart pripravlja nove
dogodke: sodelovanje na sejmu KOS, junĳa
jih čaka strokovna ekskurzĳa v Vipavski
dolini, v prvem tednu avgusta pa bodo
postavljali klopotec v krožišču pri
Lenaparku. Ne pozabimo pa še na že
omenjeno Umetnost rizlinga in gibanice v
mesecu avgustu.

Zmago Šalamun

Nov most čez strugo Globovnice
na Poleni
V mestu Lenart so bogatejši za nov lesen most prek Globovnice, ki je nadomestil manjšo
brv. Most omogoča prehod prek Globovnice med bloki Ob Poleni in Športnorekreacĳskim
centrom Polena (ŠRC Polena). Most je postavljen na očiščenem delu struge Globovnice.
Investicĳo je financirala Občina Lenart, izvedlo pa jo je podjetje SKALA gradbeništvo in
storitve z gradbeno mehanizacĳo, Drago Kerec, s. p.

Objava javnega razpisa za
dejavnost športnih društev in
klubov v občini Lenart
za leto 2022
Občina Lenart je konec maja 2022 objavila Javni razpis za zbiranje
predlogov za sofinanciranje športnih programov v občini Lenart za leto 2022.
Javni razpis je objavljen na uradni spletni strani Občine Lenart
(www.lenart.si: za občane – razpisi) in v Medobčinskem uradnem vestniku.

Foto: Zmago Šalamun

Višina razpisanih sredstev je 29.060,00 EUR, skrajni rok
za oddajo vlog pa je 29. junij 2022.
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Občina Benedikt
Damjan Veršič

Benediške Erasmovke premagale korono ter osvojile Sicilijo

Foto: arhiv šole

ceremonĳi je vsaka šola v angleščini
predstavila, kako skrbi za okolje, ter
poudarila pomen varnosti in zdravja.
Splošna ugotovitev je bila, da vse premalo
energĳe in skrbi posvečamo varnemu in
spodbudnemu okolju. V tednu, ki je sledil,
so učenci nabirali izkušnje v mednarodnem
timskem
sodelovanju,
izpopolnjevali
znanje angleščine in širili kulturna obzorja.
Učenci so sodelovali v narodno mešanih
skupinah, vsaka izmed njih je imela svojo
tematiko, ki so jo na koncu predstavili
ostalim. Kljub pomanjkanju časa so učenci
svoje delo izpeljali zelo inovativno in
ustvarjalno in so nam lahko v vzgled.«

Erasmus+ HILS je projekt, ki ga na
Osnovni šoli Benedikt pod vodstvom Darje
Stražišnik in Petre Cafnik Novak izvajajo že
tretje leto. Projektne dejavnosti so
usmerjene predvsem v razvijanje in
spodbujanje zdravega načina življenja že
pri osnovnošolcih. Tako so decembra 2020
gostili učitelje in učence iz vseh strani
Evrope in uspešno dokazali, da so kljub
majhnosti zelo uspešni. »Na žalost v
koronskem času nismo izvajali mobilnosti v
tujino in prav zaradi tega je bil obisk Sicilije
toliko slajši, še posebej za Benedičanke, ki
smo prispele dan prej in si omogočile nekaj
raziskovanja na lastno pest. Tako nas je pot
peljala iz zasnežene Slovenije v sončno, a
vetrovno mesto Sirakuze, veter pa nam je
še dodatno pokazal zobe ob vzponu na
delujoči vulkan Etna,« je povedala Petra
Cafnik Novak.

Premalo energije in skrbi
posvečamo varnemu in
spodbudnemu okolju
V tednu od 2. do 9. aprila je delegacĳa iz
Osnovne šole Benedikt, v kateri so bile
poleg omenjenih učiteljic devetošolke
Nives Senekovič, Zala Kocbek, Nuša Borko,
Ema Zorko, Laura Lissa Purgaj in Amila
Šehić,
aktivno
sodelovala
na
mednarodnem srečanju, ki ga je organiziral
Liceo Leonardo da Vinci iz Floridie
(Sicilĳa). Na tem srečanju so sodelovale
šole iz Francĳe, Italĳe, Nizozemske,
Španĳe, Portugalske in Slovenĳe. »Po
dolgem času so se ponovno obnovile ter na
novo vzpostavile prĳateljske vezi med
učenci in učitelji. Srečanje je bilo
posvečeno predvsem skrbi za okolje,
zdravju in varnosti. Na otvoritveni

Damjan Veršič

Alex in Tim sta nova Mala šefa
Slovenije

Kaj je bilo devetošolkam
najbolj všeč na Siciliji in
kako Italijani skrbijo za
okolje?
»Ko smo bili v Italiji, mi je bilo najbolj všeč,
ko smo šli drugi dan ven z Italijani in
Nizozemci. Na Siciliji skrbijo za okolje malo
slabše kot pri nas, ker večinoma smeti ne
mečejo v koš, ampak včasih na ulico.
Uporabljajo pa tudi zelo veliko vode v
plastenki, kar tudi ni najbolj ekološko.«
(Zala Kocbek)
»V Italiji sem preživela odličen teden. Res
smo uživali. Na splošno je Sicilija bolj
onesnažena kot Slovenija, vsepovsod vidiš

smeti. Je pa res, da za mesta bolje poskrbijo
in so večinoma čista.«
(Nives Senekovič)
»V Italiji sem si najbolj zapomnila ljudi, ki
so nas dobro sprejeli. Navdušil me je tudi
obisk naravnega rezervata, kjer smo videli
veliko živali in rastlin. Zelo sem hvaležna
za to nepozabno izkušnjo.«
(Ema Zorko)
»Potovanje v Italijo je bila zares nepozabna
izkušnja. Ena izmed mojih najljubših stvari
tam je bila hrana. Skrb za okolje v Italiji se
zelo razlikuje od naše, več porabijo
plastične embalaže.«
(Laura Lissa Purgaj)
Ob tem je Darje Stražišnik dodala, da so se
gostitelji potrudili, da so jim pokazali čim
več vidikov Sicilije: kulturne znamenitosti,
pregovorno sicilijansko gostoljubnost in
strastnost ter seveda kulinariko.
»Za vse nas je bil to nepozaben teden, v
katerem smo si nabrali veliko izkušenj in s
seboj pripeljali tudi kak kilogram več.
Najpomembneje pa je, da so naši učenci
spoznavali nove kulture in se naučili, kako
lahko vsak posameznik prispeva v skupno
dobro za ljudi in okolje.«

Damjan Veršič

V Strmi ulici obnovili glavno
povezovalno cesto s priključki
Na začetku meseca maja je Strma ulica, ob kateri se je začelo razvijati prvo naselje v
Benediktu, dobila novo podobo. Omenjena cestna povezava je bila pred približno 35 leti
ena izmed prvih asfaltiranih v kraju, asfalt pa so skozi leta nekoliko popravljali, da so ceste
še naprej služile svojemu namenu. V tem času so na tem območju zgradili še ostalo
infrastrukturo, torej vodovod, električno napeljavo, optiko in javno razsvetljavo, in tako
ves čas posegali v cestno območje. To so razlogi, da se je Občina Benedikt odločila za
sanacijo glavne povezovalne ceste s priključki v Strmi ulici.

Dela so se zaradi neugodnega vremena nekoliko
zavlekla

Foto: Damjan Veršič

Z investicijo je cestno podjetje Pomgrad, enota Lenart, začela v letu 2021, ko so jo želeli
tudi dokončati, vendar vremenske razmere tega niso dopuščale. Tako so lani opravili le del
investicijskih del, ostalo pa v letošnjem letu. »Investicija, ki je zajemala odstranitev starega
asfalta, izravnavo linije ceste, dograditev odvodnjavanja meteornih vod, prestavitev vodov
javne razsvetljave v zemljo, ureditev spodnjega ustroja ceste in tampona na ravni
povezovalni liniji ter treh priključkov, je končana. S tem je ulica dobila novo, izboljšano
cesto, ki bo, upam, spet dolgo služila našim občanom,« je povedal benediški župan mag.
Milan Repič. Vrednost projekta, ki je ostala na ravni pridobljene ponudbe in podpisane
pogodbe, znaša dobrih 60.000 evrov.
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Alex in Tim v nedeljo, 15. maja, dvignila
zmagovalni pokal Malega šefa Slovenije.
Da, prav ste prebrali, Alex in Tim sta
zmagovalca četrte sezone Mali šef
Slovenije, s čimer sta naši šoli priborila
10.000 evrov. Čestitke, Alex in Tim!« so
sporočili z Osnovne šole Benedikt.

Foto: Damjan Veršič

V zimskih mesecih sta bila učenca Osnovne
šole Benedikt Alex Bratuša in Tim Katan iz
8. b razreda precej aktivna. Zakaj? Zato ker
sta se pomerila v vihtenju kuhalnic in
kuharskem znanju v oddaji Mali šef
Slovenije. »Ponosno in veselo naznanjamo,
da sta s svojim zadnjim trihodnim menijem
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Občina Benedikt
Damjan Veršič

Foto: Damjan Veršič

Sredi junija začetek rekonstrukcije ceste v Ihovi

Župan Občine Benedikt mag. Milan Repič
je na začetku maja z direktorjem podjetja
Pomgrad – cestno podjetje, d. d., Jožefom
Dominkom
podpisal
pogodbo
za
rekonstrukcijo ceste v Ihovi. Na razpis so se
prijavili trije ponudniki. Cestni odsek
poteka od regionalne ceste Maribor–Gornja

Dela naj bi trajala dva
meseca

Za investicije v ceste letos
320.000 evrov

Predvidena je prenova vozišča v dolžini
1100 metrov, dela pa bodo obsegala mletje
obstoječega
asfalta,
razgrnitev
in
planiranje mlete mase nazaj na vozišče,
izravnavo z 10-centimetrskim tamponom
in 7 centimetri novega asfalta. Poleg tega
bodo na novo urejeni uvozi, odvodnjavanje
in obcestni jarki. Širina vozišča bo po
novem 4,5 metra, ob straneh bodo urejene
bankine.

Za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti
sicer v letošnjem letu v benediški občini
namenjajo 250.000 evrov, predvidene
cestne investicije pa znašajo dobrih
320.000. Ob že omenjeni Strmi ulici, ki ima
novo podobo, so v prvi polovici maja
opravljali vzdrževalna dela na cesti
Benediški vrh–Spodnja Ročica, kjer je bilo
treba urediti odvodnjavanje in zakrpati
posede vozišča. »Sledi urejanje lokalne
ceste Benedikt–Ihova–Zagajski Vrh, ki je v
času rekonstrukcije regionalne ceste zelo
obremenjena in je nujno, da se sanirajo vsaj
tisti najbolj kritični deli vozišča ter uredijo
bankine. Načrtujemo še, če bo svoje delo
opravil Elektro Maribor, ureditev ceste v
Šolski ulici in ureditev klanca v Spodnji
Bačkovi,« je pojasnil župan Repič.

Sredstva za projekt, po ponudbi vreden
dobrih 185.000 evrov, zagotavlja proračun
Občina Benedikt. Cena se lahko, glede na
količino vgrajenih materialov, spremeni.
Predviden začetek del je na sredini junija,
konec pa na začetku septembra.

Radgona skozi Ihovo v smeri proti Negovi.
Cesta je bila zgrajena pred več kot 30 leti.
Zob časa, vse večja frekvenca vozil in
njihova vedno večja teža so pustili na cesti
sledi, ki so vidne kot kolesnice in razpokan
asfalt.

Damjan Veršič

Občani so se kresovanja udeležili v
velikem številu
koordinatorja. Majsko drevo bo postavljeno
do konca tega meseca, ko ga bodo lovci
spet podrli in ga uporabili bodisi za
izdelavo preže za lov ali pa ga bo za svoje
potrebe uporabil lastnik.

Foto: Damjan Veršič

Dogodka se je udeležilo
približno 400 ljudi

Zadnjih nekaj let je v Benediktu v navadi,
da za postavitev majskega drevesa
poskrbijo lovska družina, prostovoljno
gasilsko društvo in občina. Drevo je
podobno kot v lanskem letu daroval Silvo
Prosič, starešina Lovske družine Benedikt.
Lovci so smreko podrli, olupili in jo
pripeljali v center Benedikta, nakar so
gasilke in gasilci drevo okrasili in pripravili
za postavitev. »Včasih je bila postavitev
izključno v domeni moških, ki so pod
taktirko vodje majsko drevo postavljali
ročno. Pred nekaj leti so si začeli pomagati
z rovokopači, zdaj pa si postavitve brez
pomoči dvigala praktično ne moremo več
zamisliti,« je povedal župan občine
Benedikt mag. Milan Repič, ki je imel pri
postavitvi drevesa vlogo organizatorja in
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Pri postavitvi in kasnejšem kresovanju na
predvečer prvega maja so si letos znova
lahko privoščili več zabave in druženja.
Občani so trud organizatorjev nagradili z
velikim obiskom, saj se jih je zbralo blizu
400, poskrbljeno je bilo za hrano in pijačo
ter za glasbo. Zbrano množico je zabavala
glasbena skupina 3 D. Material za
kresovanje, v glavnem zeleni obrez, ki je
služil za pripravo kresnega kupa, so zbirali
aprila, povečini so ga dovažali občani. Kres
je okoli 21. ure zvečer zakurila
usposobljena ekipa članov PGD Benedikt,
ki ji je poveljeval Franci Lakner.

Tudi letos so občane
prebudili z gasilsko
budnico
Naslednje jutro, v nedeljo, 1. maja, pa so od
6. ure naprej občani slišali budnico. Že
tretje leto zapored se je po vseh zaselkih in
vaseh benediške občine zapeljal gasilski
avtomobil, ki je predvajal prvomajsko
budnico. Ekipo, ki je prebujala in
pozdravljala
občane,
so
sestavljali:
predsednik
PGD
Benedikt
Slavko
Senekovič, gasilec – strojnik Drago
Ješovnik, podžupan Igor Barton, snemalec
Lovro Repič in župan mag. Milan Repič, ki
je dejal, da so v letih 2020 in 2021 tovrstno
budnico
pripravili
zaradi
ukrepov,
povezanih s korono, letos pa, ker so jo
občani lepo sprejeli in jo tudi pričakovali.
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Občina Cerkvenjak
Tomaž Kšela

Za občinski praznik pripravili
bogat program

Pripravljajo zanimiv letalski dan

Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani bodo od
3. do 26. junija proslavljali svoj 24.
občinski praznik. V okviru tega praznika
bodo občina ter društva in druge
organizacije iz Cerkvenjaka pripravili več
kot petintrideset prireditev, ki bodo
zanimive tudi za obiskovalce od drugod, še
zlasti iz drugih krajev v osrednjih
Slovenskih goricah.

Cerkvenjaku«, ki jo bo organiziralo
Združenje borcev za vrednote NOB
Cerkvenjak.
Dan
kasneje
pa
bo
Slovenskogoriški forum pripravil pogovor z
dvojnim doktorjem znanosti ddr. Ivanom
Rihtaričem o njegovi knjigi »Franc Rihtarič,
od resnice do mita«, stekla pa bo tudi
razprava o nujnosti spoštovanja načel
pravne države pri nas.

Turistično društvo Cerkvenjak bo v
sodelovanju z drugimi društvi 19. junija
organiziralo tradicionalno povorko »starih
navad in običajev« skozi središče kraja,
imenovano »Obudimo stare čase«, ki vsako
leto v Cerkvenjak pritegne številne
obiskovalce. Po besedah predsednika
društva Alojza Zorka se skupine, ki bodo na
traktorskih
prikolicah
pripravile
predstavitev različnih opravil na star način,
že intenzivno pripravljajo na nastop. Po
povorki bo v kulturnem domu osrednja
proslava 24. občinskega praznika, na kateri
bodo podelili priznanja in nagrade občine,
obogatili pa jo bodo z bogatim kulturnim
programom. Že zjutraj 19. junija pa bo v
župnijski cerkvi Svetega Antona slovesna
maša, posvečena prazniku občine.

Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina
Cerkvenjak in Društvo kmečkih deklet in
žena bosta tudi letos pripravila večer in
razstavo »Vino in kulinarika«, ki vsako leto
pritegne številne obiskovalce, ki cenijo
domače dobrote. Društvo Krdebač bo
pripravilo Rimski tabor pri Lübi vodici,
Društvo general Maister pa pohod po
severni meji Cerkvenjaka. Kulturno društvo
Cerkvenjak bo skupaj z drugimi društvi
organiziralo
srečanje
»Pod
lipo
samostojnosti« s kulinaričnim pridihom,
Športno društvo »Rekreativno kolesarjenje«
in Društvo upokojencev »Srečanje ljudskih
pevcev«. Poleg tega bo v okviru praznika še
več športnih, kulturnih in drugih prireditev,
ki se bodo končale s tradicionalno košnjo
trave in grabljanjem v organizaciji
turističnega društva. Na prireditvah v
okviru
občinskega
praznika
občine
Cerkvenjak lahko vsakdo najde nekaj zase.

Praznik bo priložnost tudi za poglobljene
razprave. V avli Vlada Tušaka bo 3. junija
okrogla miza »Jože Lacko in upor v

Utrinek z vzletišča v Čagoni iz časa pred epidemijo.
Na vzletišču v Čagoni v neposredni bližini
Cerkvenjaka bo 18. junija 11. Letalski dan
Aerokluba Sršen iz Cerkvenjaka. To je
priložnost za srečanje in izmenjavo
izkušenj vseh, ki jih v osrednjih Slovenskih
goricah in tudi širše, prek naših meja,
zanimata letalstvo in še zlasti njegov
razvoj. Če bo letalski dan v Cerkvenjaku
letos ponovno obiskalo toliko pilotov z
letali ter zmajarjev, modelarjev in drugih
ljubiteljev letalstva kot v časih pred
epidemijo covida, kar je mogoče
pričakovati, bo na vzletišču v Čagoni veliko
obiskovalcev.
Cerkvenjak s svojim Aeroklubom Sršen,
vzletiščem v Čagoni in četico dvajsetih
pilotov postaja majhen letalski center v
osrednjih Slovenskih goricah, ki ima vse
pogoje za pospešen razvoj letalstva. V
zadnjem času namreč ne napreduje samo
ultra lahko letalstvo, ki postaja dostopna
vse širšemu krogu ljudi, temveč so, zlasti v
razvitih državah, tik pred izvedbo tudi
projekti za bolj množični prevoz potnikov z
malim letalstvom in brezpilotnimi letalniki
za prevoz potnikov.

in magister upravnega prava, sicer pa
direktor občinske uprave v občini
Cerkvenjak. Po njegovih besedah si
proizvajalci prizadevajo proizvesti večje
brezpilotne
letalnike
ali
manjše
helikopterje
v
velikosti
osebnega
avtomobila, ki bodo v bližnji prihodnosti po
zraku prevažali potnike na relativno
kratkih razdaljah med kraji in mesti.
Kot pravi mag. Kraner, premore Cerkvenjak
vso infrastrukturo in tudi kadre, ki so
potrebni za hiter razvoj prevozov z
osebnimi brezpilotnimi letalniki ali
zračnimi avtomobili, ki bodo slej ko prej
naša resničnost.
V Dubaju so za prevoze potnikov po mestu
začasno že začeli uporabljati kitajski
brezpilotni letalnik EHang 184 AAV, ki
sprejme enega potnika do 100 kg s
potovalko in je lahko v zraku 30 minut.
Zagonsko podjetje Alaka'i Tehnologies iz
Massachusettsa pa je pred nedavnim
predstavilo brezpilotni letalnik za prevoz
potnikov in prtljage, ki sprejme do pet
potnikov, poganjajo pa ga vodikove celice.
Njegova nosilnost je 450 kilogramov.
Že pred leti je bilo na letalskem dnevu v
Cerkvenjaku mogoče videti mini helikopter,
s katerim je iz Celovca na avstrijskem
Koroškem priletel eden od letalskih
zanesenjakov. Morda bo priletel tudi letos.

Foto: Tomaž Kšela

»Letenje je zagotovo najhitrejši in najkrajši
način potovanja med kraji oziroma
destinacijami. Zato smo v svetu priča
izjemno hitremu razvoju tehnologij za
množični prevoz potnikov po zraku,« pravi
tajnik Aerokluba Sršen mag. Vito Kraner, ki
je po poklicu diplomirani inženir prometa

Povorka »Obudimo stare čase« je leta 2015 v središče
Cerkvenjaka pritegnila veliko obiskovalcev od blizu in daleč.

Foto: arhiv kluba

Tomaž Kšela

Tomaž Kšela

Postavili so prvomajski mlaj

Po postavitvi mlaja so se vsi, ki so sodelovali pri podiranju smreke v gozdu ter pri pripravi
mlaja in njegovi postavitvi, zadržali na družabnem srečanju s pogostitvijo, ki so jo
pripravile članice in člani PGD Cerkvenjak.
V občini Cerkvenjak je bilo po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije lani 2.136
prebivalcev, od tega jih je bilo delovno aktivnih kar 924.
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Po postavitvi mlaja so se vsi sodelujoči zadržali na družabnem srečanju.
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Foto: Tomaž Kšela

Tako kot vsako leto so pred gasilskim domom v Cerkvenjaku tudi letos na predvečer
mednarodnega praznika dela postavili prvomajski mlaj, medtem ko so čebelarji v Čagoni
pripravili prvomajsko kresovanje. Postavitve mlaja so se udeležili tudi župan in podžupan
Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc in Andrej Kocbek ter predstavniki društev in organizacij
iz občine.

Občina Cerkvenjak
Tomaž Kšela

Nova »ptica« na cerkvenjaškem nebu

Z novim letalom je zelo zadovoljen tudi Dejan Sep.
»Njegove zmogljivosti so nad pričakovanji,« pravi. Sep pod
vodstvom inštruktorja Dušana Korca končuje usposabljanje

Razvoj letalstva v občini Cerkvenjak bo z novim letalom
Ivana Divjaka in Dejana Sepa očitno dobil nov zalet. Ta
razvoj se je začel že leta 2001, ko so stopili skupaj Ivan
Divjak, Tončka Divjak, Štafan Mauko, Tatjana Mauko, Ivan
Mauko, Mirko Vršič in Bojan Kuri ter ustanovili Aeroklub
Sršen. »Sam sem od otroštva sanjal o tem, da bom pilot,«
pravi Divjak. »Najprej sem začel leteti z zmajem, nato pa se
mi je pridružil še Štefan Mauko in tako se je vse začelo.«
Letos nameravajo v občini Cerkvenjak vzletno pristajalno
stezo v Čagoni še podaljšati za dobrih 200 metrov, tako da
bodo lahko na njej pristajala tudi letala, s katerimi se borijo
proti toči, ki so lahko težka tudi do 2,5 tone.
Za kakšno ceno 'nove ptice' sta se z dosedanjim lastnikom
izpogajala, nam nova lastnika nista razkrila, saj je to,
podobno kot pri vseh kupčijah, interna stvar pogodbenih
strank. Zaupala pa sta nam, da so danes na trgu cene
takšnih letal primerljive s cenami dobrih avtomobilov.
Letalska dejavnost v Cerkvenjaku se že več kot dvajset let
razvija korak po korak. Pridobitev nove, sodobne »ptice« je
nov korak na tej poti.

Ivan Divjak (levo) in Dejan Sep ob svoji novi »ptici« –
ultra lahkem letalu Storch italijanskega proizvajalca
Fly sinthesis.

Tomaž Kšela

Tomaž Kšela

Gradnja optike hitro napreduje

Prepolovljeno število kaznivih
dejanj

Na območju občine Cerkvenjak Telekom Slovenije v sodelovanju z Občino Cerkvenjak
intenzivno gradi optično širokopasovno omrežje. Naš posnetek je iz naselij Smolinci in
Župetinci, kjer bodo položili najmanj dva kilometra optičnega omrežja, nato pa bodo dela
nadaljevali v Cenkovi, Cogetincih, Brengovi, Stanetincih, Andrencih, Čagoni in morda še
kje. Po besedah direktorja občinske uprave mag. Vita Kranerja si na občini prizadevajo, da
bi vsem občankam in občanom v najkrajšem možnem času omogočili kakovosten dostop
do svetovnega spleta.

Na območju občine Cerkvenjak je število
kaznivih dejanj lani krepko upadlo –
dejansko se je prepolovilo. Leta 2020 so jih
policisti obravnavali 32, lani pa samo 16.
To izhaja iz poročila o varnostnih razmerah
na območju občine, s katerim so se
seznanili člani Občinskega sveta Občine
Cerkvenjak. Pripravil ga je višji policist I
Danilo Juršnik, podpisal pa načelnik
Policijske postaja Lenart, višji policijski
inšpektor III Miroslav Glavendekić.

Po ocenah
policistov je stanje
prometne varnosti
na območju občine
Cerkvenjak dokaj
zadovoljivo.

Tako so polagali optični kabel v naseljih Smolinci in Župetinci.
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Foto: Tomaž Kšela

Največ kaznivih dejanj na območju
cerkvenjaške občine, ki so jih lani
obravnavali policisti, spada v splošno
kriminaliteto, zlasti med kazniva dejanja
zoper premoženje. Med drugim so tako
policisti lani obravnavali 4 velike tatvine
(leto poprej 9), 2 tatvini in 1 poškodovanje
tuje stvari. Poleg tega so raziskali 1 kaznivo
dejanje zoper življenje in telo (šlo je za
lahko telesno poškodbo), 5 kaznivih dejanj
zoper zakonsko zvezo, družino in otroke
ter 3 kazniva dejanja nasilja v družini.
Policisti so na območju občine Cerkvenjak
lani obravnavali tudi 45 kršitev predpisov,
ki urejajo javni red in mir ter splošno
varnost ljudi in premoženja. Kar 25 kršitev
se je nanašalo na kršenje zakona o
nalezljivih boleznih, 10 na prijavo
prebivališča. Dejansko je bila večina kršitev
povezanih s kršenjem ukrepov za

Načelnik Policijske postaje Lenart
Miroslav Glavendekić.

Foto: Arhiv Aerokluba Sršen

Ultra lahko letalo Storch, ki mu po domače pravijo kar
»storž«, ima motor z močjo 80 KM (60 KW), njegova
skupna teža pa je 450 kilogramov. Vanj se lahko natoči 60
litrov goriva, s katerim lahko preleti minimalno 600
kilometrov in je lahko v zraku 4–4,5 ure. »Seveda pa je pri
vsakem letalu tako: bolj ga 'tiraš', več 'žere',« pravi smeje
Ivan Divjak, ki je že dolgoletni pilot in tudi predsednik
Aerokluba Sršen. »Novi 'storž', ki je bil za prvega lastnika
izdelan po naročilu, ima velike gume, po domače jim
pravimo 'balonarice', s katerimi lahko pristane tudi na njivi
ali celo na produ po reki. Pomembno je tudi, da ima zračno
zaviranje.«

za pilota in je tik pred izpitom. Za letalstvo pa ga je
navdušil njegov tast Ivan.

Foto: arhiv Policija

V hangerju na vzletišču v Čagoni, nedaleč od Cerkvenjaka,
je novo letalo italijanskega proizvajalca Fly sinthesis,
znamke Storch. Pred nedavnim sta v Italiji rabljenega
kupila znani letalec Ivan Divjak in njegov zet Dejan Sep.
Tako zdaj na vzletišču v Čagoni, ki prerašča v manjši
letalski center v osrčju Slovenskih goric, domuje že pet
letal in dva motorna zmaja, Aeroklub Sršen, ki upravlja
vzletišče, pa ima že 70–80 članov, od tega več kot 20
pilotov. Med člani društva so tudi zmajarji, motorni padalci
modelarji in drugi ljubitelji letalstva.

preprečevanje
širjenja
novega
koronavirusa, medtem ko je bilo kršitev
predpisov o javnem redu in miru 6, leta
2020 pa 13.
Nekaj več kot leta 2020 pa je bilo lani na
območju občine Cerkvenjak prometnih
nesreč. Policisti so jih lani obravnavali 22,
leto poprej pa 16. Lani je bilo največ
prometnih nesreč, kar 14, na avtocesti
Maribor–Lendava skozi Cerkvenjak. Na
srečo nobena ni terjala smrtnih žrtev, hudo
telesno poškodbo so utrpeli 4 udeleženci,
lažje pa je bilo poškodovanih 6. Po ocenah
policistov je stanje prometne varnosti na
območju
občine
Cerkvenjak
dokaj
zadovoljivo. Policisti pa si bodo še naprej
prizadevali, da bi se izboljšalo. To so v
letošnjem letu nekateri vozniki na cestah v
Cerkvenjaku že zaznali, saj so jim policisti
zaradi vožnje pod vplivom alkohola odvzeli
vozniška dovoljenja in jih predali sodniku
za prekrške.
Sicer pa so policisti na območju občine lani
obravnavali tudi 2 samomora, 3 požare in
1 delovno nesrečo.
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Občina Sveta Ana

»Zlata pravila« življenja v
skupnosti
Članice in člani občinskega sveta v občini
Sveta Ana so pred nedavnim sprejeli Odlok
o javnem redu in miru, s katerim so
predpisali ukrepe za vzdrževanje javnega
reda in miru, zdravja in čistoče, zunanjega
videza naselij in zelenih površin ter ukrepe
za varstvo ljudi in njihovega premoženja.
Za občino Sveta Ana, ki velja za turistično
občino, je to še posebej pomembno.

prepovedano na javnih površinah, pa tudi
na zasebnih, ki so lahko dostopne z javnih
površin,
imeti
nepokrite
oziroma
nezavarovane vodnjake, jame, jaške,
izkope in druge odprtine, v katere lahko
pade kakšen otrok ali odrasel človek. V
obdobjih, ko je poraba vode iz vodovoda
omejena, je prepovedano prati avtomobile
in zalivati vrtove.

Ljudje smo družbena bitja, ki živimo v
skupnostih. Zato je lepo in prav, da
ravnamo tako, da drugih v skupnosti ne
motimo, vznemirjamo ali oviramo pri delu,
razvedrilu in počitku. Prav tako s svojim
ravnanjem ne smemo ogrožati zdravja in
premoženja drugih. Pravniki radi rečejo, da
so pravice vsakogar omejene z enakimi
pravicami drugih. Zato občine sprejemajo
»zlata pravila« sobivanja, ki jasno določajo,
kaj se ne sme početi in kaj je vsakdo v
določenih okoliščinah dolžan storiti.

Prepovedano je tudi parkirati na zelenih
površinah, opremljati ograje ob javnih
površinah z bodečo žico in drugimi ostrimi
predmeti ter s čimerkoli povzročati škodo
komunalnim vodom ali na javnih površinah
oziroma zgradbah.

Kaj je na območju občine Sveta Ana
dovoljeno in kaj ne? Prepovedano je prati
vozila na javnih površinah. Prav tako je

Lastniki parcel na območju občine so med
drugim dolžni poskrbeti, da so njihova
zemljišča urejena in vzdrževana, četudi so
nezazidana. Pokošena morajo biti najmanj
trikrat na leto: prvič do 1. junija, drugič do

1. avgusta in tretjič do 15. oktobra. Lastniki
so dolžni skrbeti tudi za obrezovanje dreves
in grmovnic, tako da ne segajo na javne
površine.
Odlok o javnem redu in miru v občini Sveta
Ana ima tudi kazenske določbe. Tistim, ki
ga ne spoštujejo in jih zalotijo inšpektorji,
grozi globa v višini 150 evrov, pravnim
osebam v višini 500 evrov, odgovornim
osebam pravnih oseb pa v višini 250 evrov.

V naravno okolje in na javne površine je
prepovedano
odlagati
ali
metati
kakršnekoli predmete ali speljati odpadne
ali meteorne vode.
Odlok o javnem redu in miru določa tudi
dejanja, ki jih v določenih okoliščinah ne
sme nihče opustiti. Tako mora organizator
javnih shodov ali prireditev poskrbeti, da je

V naseljih živi na majhnem prostoru veliko ljudi, zato je spoštovanje
»zlatih pravil« za sobivanje nujno.

Foto: Tomaž Kšela

prireditveni prostor v času trajanja shoda
opremljen s posodami za odpadke in
stranišči, v roku 24 ur po končani prireditvi
pa mora prireditveni prostor zapustiti v
enakem stanju, kot je bil pred prireditvijo.

Tomaž Kšela

Tomaž Kšela

Prvomajski mlaj in pohod

Sicer pa je bilo po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije v občini Sveta Ana lani
2.336 prebivalcev, od tega je bilo delovno aktivnih 828. Zaposlenih je bilo 339,
samozaposlenih pa 166. Povprečna plača zaposlenih Ančank in Ančanov je lani znašala
1.761 evrov bruto oziroma 1.153 evrov neto – to je predstavljalo 91,8 odstotka povprečne
neto plače v Sloveniji.

Foto: arhiv Turističnega društva Sveta Ana

Slovenci veljamo za pridne in delovne ljudi, zato je Slovenija ena od redkih držav, kjer
mednarodni praznik dela proslavljamo kar dva dni. V občini Sveta Ana so na predvečer
praznika postavili prvomajski mlaj, na praznični dan pa je Turistično društvo Sveta Ana
organiziralo prvomajski pohod, ki se ga je udeležilo več kot 70 pohodnikov. V prijetnem
razpoloženju so prehodili 20 kilometrov dolgo pot skozi Dražen Vrh, mimo kmetije odprtih
vrat Gundel - Šenveter, kjer so imeli malico, ter naprej prek Rožengrunta in mimo posestva
Mihelič v dolino Ščavnice ter mimo Feržovega mlina nazaj v Sveto Ano, kjer jih je v
Gostišču Eder čakal divjačinski golaž.

Pohodniki so se zbrali v središču Svete Ane.

Petra Golob

Čestitke ob jubilejih
V občini Sveta Ana so dve občanki in občan proslavili visoke življenjske jubileje. Na naši
fotografiji je Gizela Perko, ki jo je ob 90-letnici obiskal in ji čestital župan Občine Sveta Ana
Silvo Slaček. Gizela še speče kruh v krušni peči in z obilico gostoljubja sprejema turiste, ki
se radi ustavijo na njihovi lepo ohranjeni domačiji iz leta 1865 z znamenito sončno uro na
pročelju hiše.

10 |

Foto: arhiv občine Sveta Ana

Prvomajski mlaj je najlažje okrasiti, ko še ni postavljen.

Foto: arhiv Turističnega društva Sveta Ana

Župan Slaček je ob življenjskem jubileju obiskal in čestital tudi 85-letni Mariji Perko, prav
tako z Dražen Vrha, in 85-letnemu Janezu Vakeju iz Ledineka.
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Občina Sveta Ana
Tomaž Kšela

Tomaž Kšela

Priznanje Civilne zaščite za
Dušana Kokola

Čebelnjak za »pomlajevanje«
čebelarskih vrst

Ob dnevu Civilne zaščite je bila na Brdu pri
Kranju slovesnost, na kateri so razglasili
prejemnike nagrad in priznanj Civilne
zaščite za leto 2021. Med dobitniki je tudi
poveljnik Civilne zaščite občine Sveta Ana,
diplomirani inženir agronomije Dušan
Kokol, ki je prejel bronasti znak Civilne
zaščite.
»Ob pojavu epidemije covida se je tudi v
naši občini aktiviral štab Civilne zaščite, ki
smo ga še dodatno osvežili oziroma
ojačali,« pravi Kokol. »Pred epidemijo na
srečo nismo imeli veliko dela, saj na
območju naše občine v bližnji preteklosti
nismo imeli potresov, poplav in letalskih ali
drugih večjih nesreč. Naš štab je v
preteklosti izdelal le načrte ukrepanja za
vse morebitne večje nesreče, vendar nam
jih na srečo ni bilo treba uporabiti. Leta
2020 pa smo morali aktivirati načrt, ki smo
ga pripravili za primer epidemije.«
Kot pravi Kokol, je štab Civilne zaščite
občine Sveta Ana na začetku epidemije v
sodelovanju z gasilci, zdravstvenimi
delavci,
šolo,
humanitarnimi
organizacijami in prostovoljci nudil pomoč
vsem pomoči potrebnim. Nekaterim, zlasti
starejšim in bolnim, so pomagali pri nabavi
in dostavi hrane, drugim so pomagali s

Za to, da je Kokol leta 2004 prevzel vodenje
Civilne zaščite Svete Ane, ga je navdušil
nekdanji župan Bogomir Ruhitel, saj si je
nekaj izkušenj za to dolžnost pridobil že v
času civilnega služenja vojaškega roka,
poleg tega pa je tudi gasilec. Nekaj časa je
bil celo podpredsednik prostovoljnega
gasilskega društva. »Pred epidemijo covida
je naš štab skrbel za izobraževanje in
usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite,
organiziral je različna tekmovanja (denimo
tudi regijsko tekmovanje ekip prve pomoči)
in podobno. Po izbruhu epidemije pa je šlo
zares. S skupnimi močmi smo poskrbeli, da
nihče, ki je bil pomoči potreben, med
epidemijo ni ostal brez nje.«
V obrazložitvi visokega priznanja Civilne
zaščite, ki ga je dobil Kokol, med drugim
piše: »Dušan Kokol se je že večkrat izkazal
kot človek, ki je v vsakem trenutku
pripravljen pomagati sočloveku v stiski. V
letu 2020, v skupnem boju proti covidu 19,
je predano izvajal operativno vodenje
občinskega štaba Civilne zaščite občine
Sveta Ana, usmerjal dejavnosti za zaščito in
pomoč
občanov
ter
pomagal
pri
razdeljevanju zaščitne opreme na terenu.«
Kot pravi Kokol, so vsi, ki delujejo v okviru
Civilne zaščite občine Sveta Ana, v času
epidemije pridobili dragocene izkušnje.
»Iskreno upam, da jeseni ne bomo doživeli
novega vala epidemije, če bo vendarle
prišel, pa imamo dovolj znanja in izkušenj
za spopad z njim, zato se nimamo česa
bati,« poudarja.

Tomaž Kšela

»Plesne meglice« tokrat v Sveti Ani
Regijska revija twirling, mažoretnih in
plesnih skupin iz osrednjih Slovenskih
goric, poimenovana »Plesne meglice«, je
letos potekala v športni dvorani v Sveti Ani.
Organizirala jo je Območna izpostava
Javnega sklada Republike Slovenije za
ljubiteljske dejavnosti (JSKD) Lenart v
sodelovanju z Občino Sveta Ana ter
tamkajšnjim kulturnim društvom in
Aninimi mažoretkami. Voditeljica izpostave
Breda Slavinec je na otvoritvi izrazila
veselje, da se lahko po epidemiji skupine
ponovno srečajo in predstavijo občinstvu,
ki jih navdihuje. Župan Občine Sveta Ana
Silvo Slaček je opozoril, da plesne skupine
s svojim vzorom mlade spodbujajo k
zdravemu načinu življenja, kar je dobra
popotnica za življenje. Predsednica
Twirling kluba Aninih mažoretk Lea
Kramberger pa je dejala, da je v času
epidemije kultura utrpela največjo škodo,
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Otvoritev učnega čebelnjaka v Sveti Ani se je prelevila v pravi čebelarski praznik.
Ob miniaturni vasici v Sveti Ani so slovesno
otvorili in predali namenu učni čebelnjak,
ki ga je Čebelarsko društvo Sveta Ana za
svoj čebelarski krožek osvojilo na javnem
razpisu Čebelarske zveze Slovenije in PRVE
osebne zavarovalnice, na katerem so letos
podelili štiri učne čebelnjake, v več letih pa
jih bodo skupaj dvanajst. Na ta način
Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju z
uveljavljeno in družbeno odgovorno
zavarovalnico skrbi za pomlajevanje
čebelarjev v Sloveniji, ki so danes v
povprečju stari okoli 60 let.
Na slovesnosti ob otvoritvi učnega
čebelnjaka v Sveti Ani so se poleg številnih
članov tamkajšnjega društva čebelarjev in
učencev – članov čebelarskega krožka
zbrali tudi podpredsednik Čebelarske zveze
Slovenije Janez Vencelj, predsednica
uprave PRVE osebne zavarovalnice Nataša
Hajdinjak, župan Občine Sveta Ana Silvo
Slaček, ravnatelj Osnovne šole Sveta Ana
Aleksander Šijanec, voditeljica služb na
Čebelarski zvezi Slovenije mag. Lidija
Senič, predstavnik Čebelarske zveze
Maribor Karl Vogrinčič in drugi gosti.
Vencelj je anovskim čebelarjem čestital za
osvojitev učnega čebelnjaka in zaželel, da
bi jim dobro služil pri usposabljanju in
vzgoji mladih čebelarjev. Hajdinjakova je
poudarila, da si njihova zavarovalnica s
takšnimi projekti prizadeva razvijati

odgovoren pogled na prihodnost. Župan
Slaček pa je izrazil veselje, da čebelarji iz
Svete Ane dolgoletno tradicijo in znanje
prenašajo na mlade generacije, pri čemer
jim bo v prihodnje pomagal tudi novi učni
čebelnjak. Če bodo odrasli znali na mlade
uspešno prenašati vrednote čebelarstva, se
nam po Slačkovih besedah v prihodnosti
dobro piše.
Po besedah Aleša Vaneka, predsednika
Društva čebelarjev Sveta Ana in mentorja
čebelarskega krožka na tamkajšnji osnovni
šoli ter po novem tudi gospodarja novega
učnega čebelnjaka, bodo v njem štiri
gospodarne čebelje družine in tri za
rezervo. Za čebelnjak bodo skrbeli člani
čebelarskega krožka, ki jih je ta hip šest,
pred epidemijo pa jih je bilo petnajst. V
društvu pa deluje osemindvajset čebelarjev,
med katerimi je največ upokojencev.
Na otvoritveni slovesnosti, ki je bila
dejansko mali čebelarski praznik v Sveti
Ani, so podelili tudi priznanja Čebelarske
zveze Slovenije Milanu Vrbnjaku, Rudolfu
Kaučiču in Jožefu Kolariču.
Slavnostno otvoritev učnega čebelnjaka so
popestrili s kulturnim programom, ki so ga
izvedli otroci in učenci iz osnovne šole v
Sveti Ani in podružnične šole v Lokavcu ter
ljudske
pevke
Etnološko-turističnega
društva Sveta Ana.

zato je bila letošnja revija še toliko bolj
dragocena.
Na reviji so sodelovali Ormoške mažorete
iz Glasbene šole Ormož, Twirling, plesni in
mažoretni klub Lenart, Twirling klub
Aninih mažoretk, Mažoretni in twirling
klub Benedikt, Plesno-navijaška skupina
PinkPunk iz OŠ Benedikt in Plesni krožek
OŠ Lenart.
Revija je v anovsko športno dvorano
pritegnila veliko obiskovalcev, ki so plesne
skupine in posameznice za njihove nastope
nagradili s krepkim aplavzom. Na koncu so
vsem sodelujočim podelili priznanja za
sodelovanje.

Na reviji »Plesne meglice« v anovski športni dvorani so velik aplavz požele tudi
Anine mažoretke.

Foto: Tomaž Kšela

Poveljnik štaba Civilne zaščite občine
Sveta Ana Dušan Kokol je prejel
bronasti znak Civilne zaščite

Foto: Tomaž Kšela

»Res pa je, da se na območju naše občine
ljudje poznajo, zato so si med seboj
pomagali. Zahvaljujoč medsebojni pomoči
in našim aktivnostim v času epidemije
kakšnih večjih socialnih problemov nismo
imeli,« poudarja Kokol.

Foto: arhiv Društvo čebelarjev Sveta Ana

prevozi, šolarjem so pomagali do
računalnikov, na terenu pa so razdeljevali
zaščitno opremo in pomagali še na druge
načine.
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Foto: arhiv društev, arhiv občine, arhiv osnovne šole, Maksimiljan Krautič, Matevž Jelen, Tanja Lavrenčič

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Miroslav Breznik, koordinator in vodja pohoda

Jurjev pohod 2022
V sredo, 27. aprila, smo v Jurovskem Dolu
organizirali
»Jurjev
pohod«,
ki
tradicionalno poteka v okviru Jurjevih dni.
V deževnem jutru se je na osrednjem trgu
zbralo 72 pohodnikov. Z nami je bilo tudi
12 učencev planinskega krožka OŠ Jožeta
Hudalesa Jurovski Dol, v spremstvu
učiteljic Silvĳe Špindler in Mojce Ozmec.
Pozdravil in nagovoril nas je župan Peter
Škrlec, ki je izrazil veselje, da smo se kljub
dežju in slabi vremenski napovedi odločili
za pohod.

očitno pregnalo oblake, saj je nehalo
deževati. Preostanek poti nas je grelo
sonce. Na tem mestu se zahvaljujem
družini Simonič za vso gostoljubnost.
Pot smo nadaljevali po Žitencah, najbolj
oddaljenem naselju naše občine, ki ga je
veliko
pohodnikov
videlo
prvič.
Specifičnosti tega kraja nam je predstavil
domačin Branko Lorbek. Nato smo šli v

smeri Sp. Velke, Zg. Gasteraja in po Malni
nazaj na izhodišče v Jurovski Dol. Med
potjo so nas samoiniciativno na svoja
dvorišča povabili in pogostili pri družinah
Viktorja Kapla, Franca Šnajderja, Štefana
Sarjaša in Uroša Urbaniča. Vsem iskrena
hvala.
Ekipa društva mladih je na pohodu
pomagala pri zagotavljanju varnosti

pohodnikov in nas spremljala z vozilom ter
po potrebi oskrbovala s pĳačo. Zahvaljujem
se Društvu mladih in Občini Sveti Jurĳ v
Slovenskih goricah za vso pomoč pri
izvedbi pohoda. Bili smo vztrajna, vesela
družba, in to tako v dežju kot tudi po tem,
ko je posĳalo sonce. Čestitam učencem
osnovnošolskega planinskega krožka, ki so
z lahkoto prehodili približno 14,5 km dolgo
pot.
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Foto: arhiv društva

Pot nas je vodila po Hajnčovi poti, mimo
nogometnega igrišča, v Sr. Gasteraj, nato
mimo kmetĳe Bohak v dolino – Žice. Od
tam smo nadaljevali po gozdni pešpoti na
vrh Žitenc do domačĳe družine Dejana
Simoniča, kjer smo imeli postanek z
malico. Še zmeraj je deževalo, zato so nas
gostitelji prĳazno sprejeli v hišo. K
tradicionalni kmečki malici s kruhom,
zaseko in čebulo so nam gostitelji postregli
tudi z njihovimi domačimi suhomesnimi
specialitetami. Ob zvokih kar dveh
harmonik smo tudi veselo zaplesali, kar je
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Vanja Čiček

Prejemnik Jurjevega zlatnika je
Franc Črnčec

»Najvišja priznanja se dajo tistim, ki so
svoje že odslužili,« se pošali Črnčec: »Jaz še
zdaleč nimam miru,« v smehu pove Franc,
ki je še precej družbeno in kulturno
aktiven.
Predlagatelja
za
njegovo
nominacijo sta bila KUD Ivan Cankar
Jurovski Dol in Društvo upokojencev Sv.
Jurij v Slov. goricah.
»V mojem življenju sta se vedno prepletala
petje in ples,« je dejal ob svoji domači hiši,
poleg katere se je slišalo prijetno brenčanje
številnih čebel – Črnčec zadnjih pet let
namreč tudi čebelari. »Bili smo zares zelo
uspešni. Potovali smo po Jugoslaviji, bili
smo celo v Vatikanu na avdienci pri
takratnem papežu Janezu Pavlu II, obiskali
sever Nemčije in številne druge kraje,« se
svojih mladostnih dni v folklorni skupini
spominja Franc.
V času epidemije so bili nastopi
onemogočeni, zato sta za člane okteta
sledili dve leti zatišja. Dva člana sta oktet
zapustila, sedaj so se reformulirali, da jih je

ponovno osem. Četudi se je Črnčec že
upokojil,
pa
njegovega
kulturnega
udejstvovanja v folklorni skupini Jurovski
oktet še zdaleč ni konec. Ustanovili so ga
leta 2003, naslednje leto bodo tako
praznovali že 20-letnico delovanja. »V
jeseni člani okteta že načrtujemo nov
nastop,« se je pohvalil. Načrtujejo namreč
srečanje oktetov in malih vokalnih skupin,
ki se bodo predstavile na vaškem trgu.
Vsako leto prirejajo tudi tradicionalni
Božični koncert v cerkvi Svetega Jurija.
Leta 1971 je svojo kulturno pot začel že v
srednji šoli kot pevec pri izvedbi pesmi
sužnjev iz Verdijeve opere Nabucco in
interpret
znamenite
Dume
Otona
Župančiča v režiji Zofije in Antona Slane.
»Takrat je bil res vrhunec. Vse
slovenskogoriške občine so bile tedaj še del
enotne Občine Lenart. Na šoli sta delovala
dva velika kulturnika, Zofija in Anton
Slana. Skupaj smo naštudirali recital Duma
in Verdijev Nabucco ter ju skombinirali.
Recital smo predstavili v Zavrhu, kjer je
bila občinska proslava. Gor smo se peljali s
tovornjakom, ponoči pa smo pešačili nazaj
v Jurovski Dol in celo pot prepevali. Takrat
ni bilo tako kot danes, ko imajo vsi že svoj
avtomobil. Na koncu smo se ustavili še v
vaški gostilni in tako prepevali do jutra. Na
vasi smo imeli polno kulture,« se lepih
trenutkov svoje mladosti spominja Črnčec.
Črnčec zelo rad tudi čebelari. »Moj oče je
bil čebelar in eden izmed ustanovnih
članov Čebelarskega društva Jurovski Dol.
Ker je zbolel, je želel, da bi jaz prevzel delo
s čebelami, a nisem želel. Potem sem
vseeno poskusil in zdaj se s tem ukvarjam

Franc Krivec

Foto: Askari

Na občinski slovesnosti je Jurovčan Franc
Črnčec prejel Jurjev zlatnik za dolgoletno
delo na področju kulture. 68-letni Franc je
že na začetku sedemdesetih začel delovati
v folklornih skupinah. Pel je že v osnovni
šoli. Pozneje je bil član mladinske folklorne
skupine, naslednje leto pa bo minilo 20 let
od ustanovitve Jurovskega okteta, ki v
nekoliko drugačni sestavi deluje še danes.
Pred
leti
se
je
pridružil
tudi
Slovenjegoriškemu oktetu pod vodstvom
Lojzeta Peserla, ki je 20 let vodil eno
najprepoznavnejših glasbenih skupin v
Slovenskih goricah tistega časa.

»V mojem življenju sta se vedno
prepletala petje in ples.«
že okrog 5 let. Letos sem celo prevzel
vodenje Čebelarskega društva,« pove
nasmejani Črnčec.
Je tudi član Društva upokojencev. Leta
2020
je
prevzel
koordinacijo
vseslovenskega projekta Starejši za
starejše. »Nikoli mi ni bilo dolgčas, vsak
dan sem vpet v neko delo, četudi sem
upokojen,« je dejal Franc, ki je delal vse od
leta 1968, začenši z vajeništvom v lokalni
trgovini. 32 let, od leta 1980 do leta 2012,
pa je delal na mejnih prehodih v Šentilju in
Gruškovju pri različnih špedicijah. »Zelo
rad sem hodil v službo. V vseh 40 letih ne

bi mogel reči, da mi kje ni bilo v redu. Z
nekdanjimi sodelavci se še zdaj družimo.«
V prostem času se rad udeležuje raznih
pohodov v okviru Planinskega društva
Hakl. Je tudi oče dveh hčera in dedek – ima
eno vnukinjo in enega vnuka: »Ko sem se
pred 10 leti upokojil in dobil prvega vnuka,
sem se zavedel, da lahko več časa posvetim
vnuku kot pa svojima hčerama. Življenje
pač nanese tako, da v delovnem obdobju
hodimo v službo, gradimo hišo in se
kulturno udeležujemo, potem pa nekako
zmanjka časa za vse ostalo,« sklene Franc
Črnčec.

Nina Zorman

Svetovni dan zemlje obeležen tudi Obnova cestišč v Gasteraju
na osnovni šoli
Na Občini Sv. Jurij v Slov. goricah si prizadevajo urediti in modernizirati čim več cestnih
odsekov. Lani jeseni so tako izvedli javno naročilo za obnovo dela (cca 1200 metrov)
občinske ceste Zg. Žerjavci – Gasteraj – Zg. Velka, ki jo bo do konca septembra uredilo
podjetje Kokol in Kokol d.o.o. Gradbena dela so v polnem teku, vrednost celotne investicije
pa znaša slabih 200.000,00 EUR.
Letos pa bo občina rekonstruirala tudi občinsko cesto Sr. Gasteraj – Farazin – Grager.
Najugodnejši ponudnik na razpisu je bilo podjetje Pomgrad d.d., s katerim je občina
podpisala pogodbo v skupni vrednosti več kot 57.000,00 EUR. Z deli so pričeli sredi maja,
rok dokončanja pa je prav tako 30. september 2022.

Foto: Franc Krivec

Foto: Franc Bele

Že drugo leto po vrsti Osnovna šola Jožeta Hudalesa Jurovski Dol in Lovska družina Sv.
Jurij - Jurovski Dol organizirata delavnico dela z mladimi, kjer se jim predstavita dejavnost
lovcev in njihova skrb za naravo. Učence z učiteljicama je na svetovni dan Zemlje, 22.
aprila, v lovskem domu prijazno sprejel starešina Lovske družine Sv. Jurij - Jurovski Dol
Ivan Bračič in član Upravnega odbora Lovske zveze Slovenije Franc Krivec.
Učenci 6. razreda Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol so prisluhnili predavanju o
varovanju narave, lovski dejavnosti, zgodovini lova, bolezni divjadi ter bogastvu gozdov in
njegovem pomenu. Dvourno prestavitev omenjene tematike je podal strokovni tajnik
Lovske zveze Maribor Božidar Kunej, inž. gozd. lov. V tem času se zaključuje tudi projekt
opremljanja Naravoslovne učilnice na Tržaški cesti 65 v Mariboru, kjer je sedež Lovske
zveze Maribor. Prenovljenim prostorom bodo dodali še priročno strokovno knjižnico,
preparate in dermoplastike divjih živali iz našega okolja in multimedijo.
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JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov in projektov raznih društev v
Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah v letu 2022.
Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija je objavljena na spletni
strani občine: www.obcinajurij.si, dobite jo lahko tudi na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov.
Goricah v času uradnih ur.
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Vanja Čiček

Foto: osebni arhiv

Podžupan Smiljan Fekonja: »Kaj moremo, gostilna je način življenja.«

Rojenega Trojičana Smiljana Fekonjo se
marsikateri domačin Slovenskih goric
spominja kot odličnega vodjo nekdaj nabito
polne restavracije Nona v Zamarkovi. Spet
drugi ga poznajo kot podžupana Občine
Sveta Trojica. Željnim dobre hrane pa je
dobro poznan tudi v Murski Soboti, kjer že
od leta 2015 uspešno vodi Picerijo Nona.
Človek bi si mislil, da v svoj prezasedeni
urnik težko umesti še dodatne obveznosti.
Napaka. Kot velik podpornik športa je pred
tremi leti sprejel mesto poslovnega
direktorja v ženskem nogometnem klubu
ŽNK Nona Pomurje, ki ga prav tako
sponzorira.
»Videli so, da sem za klub zanimiv, saj
imam precej poznanstev in znam priskočiti
na pomoč, in tako sem sprejel še to. Ne gre
mi za neko funkcijo, želel sem zgolj
pomagati malemu klubu z velikim srcem,«
razloži in doda, da so dekleta iz tega sicer
amaterskega kluba osemkratne državne

prvakinje. Fekonja hkrati sponzorira tudi
soboške nogometaše iz NK Mura. »Fantje se
pri nas tudi prehranjujejo. Odprti smo tudi
do drugih športov in manjših klubov. Je pa
dejstvo, da je Pomurje dom nogometa.«

omamno dišijo že pice, ki so bile dvakrat
izbrane za najboljše v celotni regiji.

Od mesarja do kuharja

Izbira lokacije za novo picerijo ni bila ravno
naključna, saj je bil med Prekmurci Fekonja
že uveljavljen gostinec: »Zelo me je mikala
lokacija ob Trojiškem jezeru, ampak žal ni
prišlo do realizacije, zato me je pot zanesla
v Prekmurje. Ker smo imeli v Zamarkovi
ogromno
prekmurskih
gostov,
sem
sprevidel, da v marketing ne bo treba
veliko vlagati, saj nas že poznajo.«

Marljivost je bila mlademu Fekonji
položena že v zibko. Njegov oče, mesar, je
uspešno vodil domačo mesarijo in Smiljan
je rad pomagal. Čeprav mu je tovrstno delo
šlo odlično od rok, je svojo prihodnost videl
v gostinstvu. »Starša sta pogosto delala in
tako sva bila z bratom pogosto sama.
Okoliščine so nanesle, da sem se zato moral
naučiti kuhati, dokler nisem šel v gostinsko
šolo in se za kuharja tudi uradno izobrazil,«
se spominja.

Picerija Nona požela uspeh
v Zamarkovi, potem še v
Murski Soboti
Ko je leta 2003 naletel na oglas za oddajo
prostorov v Zamarkovi, se je končno
uresničila njegova dolgoletna želja po
vodenju gostilne. V Piceriji Nona je s svojo
ekipo vztrajal vse do leta 2014, saj so bili
zaradi zahtev lastnika primorani svojo
gostinsko tradicijo nadaljevati drugod.
Simbolično je točno na isti dan, ko so leto
dni pred tem zapustili prostore v
Zamarkovi, otvoril nove, sveže prenovljene
prostore Picerije Nona v Murski Soboti.
Fekonja se pohvali, da se je del zaposlenih
svoje delo odločilo nadaljevati tudi po
selitvi v središče Pomurja. »Začeli smo z
enajstimi zaposlenimi, sedaj pa se lahko
pohvalim, da imamo že dvajset zaposlenih
za nedoločen čas. Precej jih je z nami že
deset let. Moram reči, da delamo dobro,
tudi domačini so nas dobro sprejeli,«
pojasnjuje lastnik picerije, s katere

Prekmurci stalni gostje že
v Zamarkovi

Desni roki kar žena in hči
Odlične uspehe pa običajno spremljata
marljivost in trdno delo, pri katerem sicer
sodeluje njegova ožja družina. »Med 8. in
9. uro zjutraj začnem z delom, domov v
Trojico se vračam šele zvečer. Mi smo
družinsko podjetje, saj je moja desna roka
moja žena, lani pa se nam je pridružila še
hčerka, ki bo – vsaj upam – nekega dne
nadaljevala moje delo in prevzela
družinsko podjetje.« Obe vodita tudi
računovodstvo, ki tako poteka kar v domači
hiši.
»Celotna ekipa je kot ena velika družina.
Sicer delamo vse dni v tednu, a ker nas je
toliko, si zlahka razporedimo delovnik, da
ni nihče preobremenjen. Meni ni v interesu
svojih zaposlenih pregarati do konca
njihovih zmožnosti.«

»Pogrešal sem kraj iz
mladosti …«
Njegov vstop v občinsko politiko ni bil, kot
priznava, plod želje po uveljavljanju, pač
pa se je vse skupaj začelo z željo po
spremembi. »V času moje mladosti je bila
Sveta Trojica napredna v vseh pogledih.

Potem sem sprevidel, da je vse skupaj
nekako zaspalo. Pogrešal sem kraj iz
mladosti in se odločil, da se bom vključil in
v kraj vložil svojo energijo, ideje in čas, da
bi se nekaj spremenilo.« Z lastno listo je
sprva uspel kot trojiški svetnik, pozneje so
ga celo nagovarjali, da bi kandidiral za
župana. »To ni bila toliko moja kot želja
drugih. V zadnjem mandatu sem ponovno
kandidiral za svetnika. Tokrat me je v svojo
ekipo na funkcijo podžupana povabil tudi
župan Občine Sveta Trojica David Klobasa,
četudi zaradi svojega dela v Murski Soboti
nisem toliko vpet v samo dogajanje v Sveti
Trojici,« še razloži. A to ni nobena ovira, saj
po štirih letih še vedno odlično sodelujeta.
»Pri mojem delu gre bolj za občutek, da s
svojimi izkušnjami pripomorem pri razvoju
kraja in sem hvaležen, ker bodo nekaj od
tega imeli tudi moji zanamci.«

»Celotna ekipa
je kot ena velika
družina.«
Prepoznavnost Trojice
opažajo zlasti ljudje od
drugod
Sam opaža, da je v teh nekaj letih Sveta
Trojica spet pridobila na svoji nekdanji
veljavi, kar še prej kot domačini opažajo
zlasti prebivalci drugih občin. A kot
priznava, nadaljnjih političnih ambicij
nima: »Moja želja je ostati v gostinstvu, ker
je to moj tretji otrok.« Tudi o širitvi
gostinske ponudbe za zdaj ne razmišlja.
Pa prosti čas? Ga sploh kaj ostane? »Največ
si ga vzamem, ko smo na dopustu. Pozimi
smučamo, poleti smo na morju. Kaj
moremo, gostilna je način življenja.«

Vanja Čiček

Vanja Čiček

Ob spomladanski kvatrnici bo na
trgu ponovno veselo

Na Florjanovo po dveh letih zatišja
žegen nove motorne brizgalne
Na Florjanovo, praznik gasilcev, je bilo po dveh letih premora zaradi epidemioloških
razmer v občini Sveta Trojica ponovno veselo. V nedeljo, 8. maja 2022, sta v organizaciji
PGD Gočova v Župniji Sveta Trojica v Slovenskih goricah potekala blagoslov nove motorne
brizgalne ter sveta maša za žive in pokojne gasilce s celotne župnije. Slovesnosti sv.
Florjana, zavetnika gasilcev in priprošnjika zoper zemeljski in večni ogenj, se je udeležilo
75 gasilcev s treh gasilskih društev, in sicer PGD Osek, PGD Gočova in PGD Sveta Trojica.

Foto: Maksimiljan Krautič

Kot je pojasnil predsednik PGD Sveta Trojica Franci Šuta je novo brizgalno blagoslovil
domači župnik. Po besedah Šute so za novo brizgalno odšteli 13.500 evrov, od tega je
tretjino stroškov pokrila Občina Sveta Trojica.

Foto: Izidor Ploj

Po dveh letih se bodo lahko občani Svete Trojice ponovno poveselili na farnem žegnanju
ob spomladanski kvatrnici, ki se bo odvijala na nedeljo, 12. 6. 2022.
Sveta Trojica v Slovenskih goricah je daleč naokrog znana kot romarsko središče, ki s svojo
znamenito cerkvijo s tremi zvoniki že od nekdaj privablja vernike od blizu in daleč, zlasti
ob spomladanskih in jesenskih kvatrnicah. Kot vselej bo tudi tokrat trojiški trg zapolnjen s
stojnicami in premičnimi trgovinami, za vse lačne in žejne bo na voljo tudi raznolika
gostinska ponudba.

14 |

ŠT. 5 | 26. MAJ 2022

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Vanja Čiček

Unescov projekt za boljše
prehranske navade šolarjev

Mladinci Kluba malega nogometa
Sveta Trojica do naziva podprvaki

Vanja Čiček

Gasilci PGD Osek z lastnimi
rokami sezidali pomožen objekt
ob gasilskem domu

Mladinci Kluba malega nogometa Sveta Trojica v kategoriji do 17 let so aprila postali
podprvaki v svoji starostni kategoriji. Častni naziv jim je prinesla aprilska tekma, ki je proti
NK Ribnica potekala v Športni dvorani Benedikt pred 350 gledalci. Nik Zemljič, predsednik
Kluba malega nogometa Sveta Trojica: »Naši nadaljnji cilji so ponovna udeležitev dečkov
U19 v 1. slovenski futsal ligi (SFL) U19, kjer smo združeni z ekipo Benedikt. Naš nadaljnji
cilj je organizacija medkrajevnega turnirja v Sveti Trojici, ki bo potekal 18. junija.
Nadejamo se tudi udeležitve vseh ekip v svojih medkrajevnih ligah, kot je denimo Društvo
malega nogometa Lenart, kjer sodelujejo naše tri članske ekipe.«
V jeseni načrtujejo tudi organizacijo turnirja v telovadnici, najverjetneje v Sveti Trojici.

Lani so gasilci PGD Osek začeli z gradnjo pomožnega večnamenskega gasilskega objekta
ob gasilskem domu. Kot je dejal predsednik PGD Osek Srečko Poštrak, gre za večnamenski
prostor za šport, rekreacijo in gasilske vaje, ki bo služil tudi kot skladišče za pomožne
gasilske rekvizite, mize in klopi. Po besedah župana Občine Sveta Trojica Davida Klobase,
so gasilci do dela sredstev prišli s prijavo na občinski projekt »Moja pobuda«. Prav tako jim
je Občina Sveta Trojica pomagala pri reševanju celotne dokumentacije za gradnjo objekta
in zagotovila sponzorja, ki bo poskrbel za sanitarije in polaganje keramike.
Kot je razložil Poštrak, je preostali delež investicije ostal v režiji gasilcev samih, celotno
investicijo pa ocenjuje na približno 50.000 evrov. Tudi hiško v izmerah 12 metrov x 10
metrov so sezidali sami. »Moram pa povedati, da brez pomoči gasilca Danijela Jauka, ki
dela kot vodja gradbenih del na številnih večjih projektih, ne bi šlo. Upamo, da bo objekt
služil tudi kot prostor za prirejanje piknikov in bo postal funkcionalni objekt ne le za
gasilce, temveč tudi za krajane,« ob tem pojasnjuje Poštrak.

Foto: arhiv društva

Dela na objektu morajo sicer končati do 23. junija, ko bo na kraju potekal dvodnevni
mladinski gasilski tabor, ki vključuje gasilske vaje in urjenje približno 120 mladih
nadobudnih gasilcev.
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Foto: Tara Šimac

V sklopu Unescovega projekta so izdelovali različne likovne izdelke in plakate,
poiskali pregovore, reke, šege in navade, povezane s sadjem in zelenjavo. Preizkusili so
različne recepte s sadjem in zelenjavo. Nastale izdelke so razstavili v šolski jedilnici in jih
na koncu tudi zaužili.

Konec maja turnir v malem nogometu
Na tem mestu velja omeniti še turnir v malem nogometu, ki ga organizira Športno društvo
Sveta Trojica ob svoji 40-letnici delovanja. Turnir bo potekal 28. 5. 2022 ob 14. uri na
športnem dvorišču Osnovne šole Sveta Trojica. Za vse nadaljnje informacije glede
organizacije in nagrad se obrnite na spletno stran Občine Sveta Trojica – rubrika »Novice
in objave«.

Tanja Arih Korošec

»Občani smo ponosni, da smo
Trojičani. Naj se tako dela še
naprej!«
V nedeljo, 15. maja, je v telovadnici šole potekal zbor občanov, ki se ga je udeležilo okoli
130 ljudi. Župan je nagovoril prisotne in predstavil realizirane projekte v času njegovega
dosedanjega županovanja, pa tudi projekte v teku in tiste, ki so tik pred začetkom.
Podrobneje so bili predstavljeni večji projekti: načrt ureditve krožišča pri Griču, izgradnja
enega najsodobnejših vrtcev v Slovenĳi s pripadajočim parkom in izgradnja kolesark. Kot
je dejal župan g. David Klobasa: »Občina lahko na letni ravni nameni le okoli 400.000 EUR
za investicĳe, vse ostalo je treba pridobiti prek razpisov. Nam je uspelo samo v letu 2022
pridobiti investicĳe v višini dobrih 7 milĳonov evrov.« Občani so bili v anonimni anketi
pozvani, da izpostavĳo tri že izvedene projekte oziroma tiste še v teku, ki se jim zdĳo
najpomembnejši v tem mandatu. Na prvem mestu so izpostavili vrnitev zdravnika v kraj,
sledili so opremljanje telekomunikacĳskega optičnega omrežja v občini, pločnik v Trojiški
breg ter postavitev semaforjev na uvozu in izvozu z avtoceste. Med pomembnejšimi
projekti je bila izpostavljena tudi izvedba dogodkov, kot so Trojicafest, Trilogĳa, Žive
jaslice itd. Celotni rezultat ankete lahko najdete na spletni strani občine.

Foto: arhiv občine

V Osnovni šoli Sveta Trojica so zaključili
Unescov projekt »Skupaj z nami«, ki je bil v
tem šolskem letu posvečen Mednarodnemu
letu sadja in zelenjave 2021. V projektu je
sodelovalo še štirinajst drugih šol iz celotne
Slovenije.
Kot pojasnjujejo na Osnovni šoli Sveta
Trojica, so želeli sadje in zelenjavo prikazati
kot dar narave, kot plodove zemlje ter simbol
izobilja in zdravja. »Učence smo spodbudili k
uživanju raznolike, uravnotežene in zdrave
prehrane, vpeljavi zdravega življenjskega
sloga. Poudarili smo pomen lokalno
pridelanega sadja in zelenjave,« pojasnjuje
Metka Beber, koordinatorica Unescovih
projektov na Osnovni šoli Sv. Trojica.

Foto: Metka Beber

Metka Beber
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Po Slovenskih goricah (ORP)
Vanja Čiček

Foto: Reichenberg arhitektura d. o. o.

Pesnica kmalu bogatejša za moderen osrednji trg s svežo vsebino

V Pesnici pri Mariboru bodo v drugi
polovici leta 2022 začeli z ureditvĳo
osrednjega trga, ki se nahaja med trgovino
TUŠ, zdravstvenim domom in trgovino
Mercator. V tem trenutku so v fazi
pridobivanja gradbenega dovoljenja.

V okviru trga tudi tržnica
in gostinski lokal

potoka, ki se bo krajinsko vključil v naselje,
sama nabrežina pa bo občanom nudila
dodaten prostor za druženje. Idejno
zasnovo ureditve občinskega središča je
izdelal biro Reichenberg arhitektura, d. o.
o. Območje tlakovanja zajema 4085,6 m2,
novozgrajeni objekt pa bo velik 266 m2. Del
trga bo pokrit, in sicer 1003,6 m2.

Posodobitev oziroma celovita prenova bo
potekala v več fazah. Za stavbo, kjer bosta
umeščena gostinski lokal in tržnica, sicer še
čakajo na gradbeno dovoljenje. Če bo šlo
vse po predvidenih načrtih, bodo lahko
občani bodoči trg uporabljali že v letu
2023. Investitor projekta je Občina Pesnica,
vrednost investicĳe pa za zdaj še ni znana.

Kot nam je zaupal župan Občine Pesnica
mag. Gregor Žmak, trg pomeni veliko
pridobitev za prebivalce. Glede na
strategĳo
razvoja
občine
Pesnica
2020–2030 so na podlagi želja prebivalcev
ugotovili, da obstaja precejšnja potreba po
osrednjem trgu, kjer bi bila umeščena tudi
tržnica.

Podrobna funkcionalna
zasnova trga

Prenovljen trg že leta 2023
»Na tem območju so leta 1846, ko je bil
zgrajen železniški viadukt Trst–Dunaj, stali
topoli, zato smo se sedaj simbolično
ponovno odločili zasaditi ta drevesa,« nam
je zaupal župan. Prav tako bodo obdržali
vrbe, ki bodo v poletnih mesecih še naprej
nudile prĳetno senco.

Z ureditvĳo osrednjega trga bo občina
Pesnica pridobila površine za različne
prireditve,
tržnico,
gostinski
lokal,
razsvetljavo in javne sanitarĳe. V naslednji
fazi se bo uredila nabrežina cirkniškega

Glede na funkcionalno zasnovo trga bo
južna stran delno prekrita z nadstrešnico. V
tem delu bo lociran paviljon s storitvenimi
dejavnostmi: turističnoinformacĳski center,
gostinski prostori s shrambami, trafika,
skladišče in sanitarĳe. Pod pokritim delom
bo prehod, ki vodi do zdravstvenega doma.
Prometni režim na tem območju bo
prilagojen in bo omogočil le prehod do
obstoječega parkirišča pred zdravstvenim
domom, medtem pa se bodo na zahodu in
jugozahodu ohranili obstoječa parkirišča in
režim dostave. Osrednja površina trga bo
izpraznjena in prosta za različne
dejavnosti.

Pri Sv. Juriju ob Ščavnici slovesnosti ob 150-letnici Koroščevega rojstva

Foto: Vanja Čiček

Mož iz Biserjan, ki je onkraj
rodnega kraja včasih celo pozabljen

Dr. Anton Korošec je bil rojen 12. maja
1872, v kmečki družini v Biserjanah, v
občini Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer je
obiskoval tudi osnovno šolo. V Mariboru je
dokončal Deželno gimnazijo in študij
teologije. Leta 1905 je v Gradcu doktoriral
iz teologije. V svojem okolju se je že zelo
zgodaj
pridružil
narodnopolitičnemu
delovanju, bil je pisec in urednik več
časopisov. Leta 1906 je bil izvoljen v
avstrijski državni zbor, kjer je kot poslanec
ostal vse do propada večstoletne
monarhije.
Pri Svetem Juriju ob Ščavnici, v rodni
občini tega vodilnega slovenskega politika
pred drugo svetovno vojno, so ob 150letnici njegovega rojstva razglasili letošnje
leto za Koroščevo leto. Korošcu so se
nadvse slovesno poklonili minuli konec
tedna s številnimi dogodki, s katerimi so
obudili spomin na to izjemno osebnost in
na zgodovinsko vlogo, ki jo je odigral za
Slovence. Nadvse zanimiv je bil sobotni
mednarodni znanstveni simpozij, na
katerem so večplastno predstavili življenje,
delo in politično vlogo dr. Korošča, v
nedeljo pa je bila v farni cerkvi svetega
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Jurija spominska sveta maša. Po njej je imel
o velikem prleškem rojaku iz Biserjan
slavnostni nagovor nekdanji rektor
mariborske univerze prof. dr. Ludvik
Toplak.
Zanimive so ocene, da je onkraj rodnega
območja le malo sledi o dr. Korošcu, ki je bil
sicer med drugim častni občan 322 občin,
častni doktor ljubljanske univerze in
prejemnik najvišjih državnih odlikovanj. O
njem govorijo znanstvene monografije in
enciklopedije, edini doprsni kip in
spominska soba pa sta v njegovih rodnih
Biserjanah pri Svetem Juriju. Drugje po
Sloveniji je bil (in je) skoraj pozabljen in
celo ulico so po njem poimenovali šele leta
1997, ko so preimenovali občinsko središče
iz Vidma v Sveti Jurij ob Ščavnici. Ne glede
na vse to je dr. Anton Korošec ne samo
ugledni rojak iz Sv. Jurija ob Ščavnici,
temveč tudi velika slovenska zgodovinska
osebnost, saj je dodobra zaznamoval prvo
jugoslovansko državo (1918–1941), ki jo je
tudi pomagal ustanoviti in v kateri je vse do
svoje smrti leta 1940 opravljal visoke
državniške funkcije.
Dr. Marjan Toš

Župani podpisali pogodbo o
rekonstrukciji tranzitnih
cevovodov

Foto: arhiv Občine Šentilj

Foto: Marjan Toš

Zmagoslav Šalamun

V kongresni dvorani hotela Mond so v četrtek, 12. maja, župani občin Benedikt, Sveta Ana,
Cerkvenjak, Sveti Jurĳ v Slovenskih goricah, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Pesnica,
Lenart, Kungota in Maribor ter Občine Šentilj, ki je vodilna partnerica v projektu, z
izvajalcem podpisali pogodbo o rekonstrukcĳi tranzitnih cevovodov na trasi med Košaki in
Počehovo. S tem bodo povečali pretočnost cevi in zagotovili nemoteno oskrbo z vodo v
obdobju povečane porabe. Približno 33.000 uporabnikov vodovoda na območju
slovenskogoriških občin se vsako leto v času povečane porabe srečuje s pomanjkanjem
vode. To težavo bo projekt, ki predvideva gradnjo novega cevovoda s trikrat večjim
pretokom, zdaj odpravil. Projekt, ki je vreden približno 2,4 milĳona evrov, je sofinanciran
z evropskimi kohezĳskimi sredstvi in sredstvi državnega proračuna.
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Od tod in tam
Zmago Šalamun

Aleksandra Papež

Zagotovljena sredstva za gradnjo
bivalne enote SVZ Hrastovec v
Lenartu

Izšla nova slikanica Igorja Plohla

V Lenartu bo v modernem pritličnem
objektu na voljo 70 postelj v eno- in
dvoposteljnih sobah, z vzpostavljenimi
sivimi in rdečimi conami ter ločenimi
čistimi in nečistimi potmi, ki so se izkazale
kot nujne v epidemĳi nalezljivih bolezni.
Prostorske rešitve vključujejo v maksimalni
meri specifične potrebe oseb s težavami v
telesnem razvoju ter gibalno in senzorno
oviranih odraslih oseb ter njihovim svojcem
in drugim osebam iz njihove osebne
socialne mreže. Načrtovani objekt v

Izboljšali se bodo
bivalni in delovni
pogoji za vse
uporabnike.
Kaj to pomeni za stanovalce, ki še vedno
živĳo v grajskih prostorih, pa direktor SVZ
Hrastovec Aleksander Gungl pravi: »Za
naše stanovalce, ki še vedno bivajo v gradu
Hrastovec to pomeni, da se jim kaže neka
lepša prihodnost, da bo za njih tudi
poskrbljeno, kot bi za te ranljive skupine
tudi pričakovali v 21. stoletju. Sedaj nas
čaka razpis za izbiro izvajalca, do konca
leta pa se bodo že začela dela na gradbišču.
Pričakujem, da bodo dela zaključena do
konca leta 2023, selitev pa načrtujemo v
letu 2024.«

Foto: osebni arhiv

Z izvedbo investicĳe bo zgrajen nov objekt,
s čimer bodo pridobljene ustrezne
kapacitete za prĳetno in varno bivalno
okolje za stanovalce. Izboljšali se bodo
bivalni in delovni pogoji za vse uporabnike,
z možnostjo vzpostavitve sive in rdeče cone
pa se bo izboljšala varnost in omogočili
pogoji za ustrezno preprečevanje širjenja
virusnih okužb.

lokalnem okolju predstavlja pridobitev z
vidika koristi možnih gospodarskih
dejavnosti, novih delovnih mest, odpravlja
diskriminacĳo na podlagi invalidnosti,
povečuje možnost medgeneracĳskega
sodelovanja in druženja. Ukrepi izboljšujejo
bivalni standard osebam s težavami v
duševnem zdravju in razvoju ter varno
bivalno okolje za vse uporabnike.
Novogradnja
je
načrtovana
kot
nizkoenergĳski objekt, pri tem pa se
upošteva tudi uporaba lesa v največji
možni meri za tovrsten objekt.

prav tako prihaja iz Lenarta.
»Hvala Zali Stanonik, Urški Stropnik Šonc,
Darji Gabrovšek Homšak, Sebastjanu
Bokanu, Mileni Pivec (Založba Pivec),
Danetu Kastelicu (Zveza paraplegikov
Slovenĳe) in vsem drugim, ki ste kakorkoli
pomagali.« je ob izidu slikanice zapisal Igor
Plohl.
Predstavitev slikanice pa se bo odvila tudi v
Lenartu. V petek, 17. maja, ob 18. uri bodo
z Igorjem Plohlom o njegovi novi slikanici
spregovorili v Knjižnici Lenart. Obeta se
zanimiv in prĳeten dogodek, ki ga bo z
glasbo obogatila Neža Ožinger! Ne
zamudite ga!

Foto: osebni arhiv

Vlada je na dopisni seji v začetku maja v
veljavni Načrt razvojnih programov
2022–2025 uvrstila gradnjo dislocirane
bivalne enote SVZ Hrastovec v Lenartu.
Ocenjena vrednost investicĳe znaša
4.196.592,72 evra z DDV, od tega bo SVZ
Hrastovec prispeval 222.095,26 evrov,
preostanek stroškov pa bo z integralnimi
sredstvi krila država. Z gradnjo naj bi
pričeli letošnjo jesen, zaključena pa bo
prihodnje leto.

Igor Plohl, pisatelj, ki večino svojih knjig
namenja mladim bralcem ter biva in piše v
Lenartu je 14. maja letos predstavil svojo
novo slikanico Lev Rogi premaguje ovire.
V Lutkovnem gledališču v Mariboru je prvič
spregovoril o svoji novi slikanici in o
svojem priljubljenem junaku – levu Rogĳu,
ki je pred tem luč sveta že ugledal v
slikanicah Lev Rogi – sreča v nesreči
(2009), Lev Rogi najde srečo (2014), Rogi
in Edi na paraolimpĳskih igrah (2018) in
Lev Rogi v Afriki (2020).
Slikanico je ilustrirala Urška Stropnik Šonc,
izšla pa je v sozaložništvu Založbe Pivec in
Zveze paraplegikov Slovenĳe. Predstavitev
knjige je z glasbo povezala Neža Ožinger, ki

Ingrid Belšak

Društvo diabetikov Lenart in
njihove dejavnosti v letu 2022
Društvo diabetikov Lenart nadaljuje z
mesečnimi pohodi in obiski zanimivih
destinacĳ v Slovenskih goricah. Tako smo
se zbrali na ŠRC Polena. Zbralo se nas je 42
članov društva. Z osebnimi avtomobili smo
se odpeljali do Trat neposredno ob meji z
Avstrĳo, kjer smo si ogledali Grad Cmurek,
v katerem od leta 2013 deluje Zavod Muzej
norosti. Grad spada med pet najstarejših
ohranjenih gradov na Slovenskem. V
preteklosti je deloval tudi kot Zavod za
duševno in živčno bolne ter je šele zadnja
leta dostopen javnosti. Ob vstopu v grad
smo si ogledali cmureško lipo, ki je med
najstarejšimi na Slovenskem.

športne dejavnosti smo uvrstili tudi rusko
kegljanje, vendar žal ni prišlo do
realizacĳe, ker nam društvo upokojencev to
onemogoča.

Koordinatorka Barbara nas je z veseljem
popeljala po razstavah fosilov z murskega
nabrežja, po skrivnostnem svetu reke
Mure, zgodovini Cmureka od 12. do 21.
stoletja ter življenju in delu v nekdanjem
zavodu za duševno in živčno bolne.

Člani Društva diabetikov Lenart smo se z
ostalimi pohodniki iz občine Lenart prav
tako
udeležili
tradicionalnega
prvomajskega pohoda v Zavrh. Po zboru na
Trgu osvoboditve v jutranjih urah smo z
dobro voljo in veliko pozitivne energĳe
obeležili
enega
najpomembnejših
praznikov. V prĳetnem druženju smo
dosegli naš končni cilj, kjer smo tudi
zaplesali in se na ta praznični dan tudi
poveselili.

Po ogledu gradu smo se odpeljali v
Konjišče, kjer smo si privoščili malico ter
dobre volje in lepih spominov odšli proti
domu.
Konec marca je imelo Društvo diabetikov
Lenart svoj redni letni občni zbor v
Gasilskem domu Lenart, na katerem smo
članom posredovali delovna in finančna
poročila ter naše naloge za naslednje leto,
kar so vsi člani društva tudi potrdili. V načrt
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V mesecu aprilu smo izvedli naš četrti
letošnji pohod. Namen je bil opraviti krajši
pohod okoli jezera Radehova, ki pa smo ga
zaradi neprimernih vremenskih razmer v
predhodnih dneh morali prilagoditi in
nazadnje izbrali primernejšo pot ob potoku
Globovnica, mimo ribiškega doma po
tamkajšnjem naselju in restavracĳe Agata
do gostišča Švarc, kjer smo se okrepčali in
se nato vrnili po isti poti.

Društvo diabetikov Lenart naslednji pohod
organizira 6. 6. 2022, z zborom ob 9. uri v
ŠC Polena, na katerega vabimo vse naše
člane in druge zainteresirane.
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Od tod in tam
Mateja Kovačec

Teja Vogrinec

Posadili smo japonsko soforo

Poletje - ŠKSG je pripravljen nate!
Sonce, sonce in še enkrat sonce. Pospravili smo bunde, odsmučali zadnje strmine in se že
poslovili od zvončkov. Zdaj pa nas čaka plaža, morje, koktejli in dobra glasba ob še boljši
družbi. Juhu, kako je poletje fajn. No, bo fajn takoj po končanih testih in izpitnem obdobju!
Veste kako ga narediti še bolj fajn? S projekti Študentskega kluba Slovenskih goric, seveda.

Marija Čuček

Uporaba pekoče koprive v
prehrani
Pri nas rasteta dve vrsti pekoče koprive,
velika (Urtica dioica) in mala (Urtica
urens). Obe sta uporabni v prehrani in
zdravilstvu in od vse zelenjave vsebujeta
največ beljakovin. Imata več železa kot
špinača in več kalcija kot kravje mleko.
Zraven tega vsebujeta še druge minerale,
kot so: natrij, kalij, magnezij, silicij, fosfor,
mangan, baker, bor, titan in nikelj. Bogati
sta z vitaminom C, ki ga vsebujeta več kot
limona, vitamini skupine B, betakarotenom
(iz njega nastane vitamin A) in vitaminom
K. Vsebujeta tudi antioksidante, ki iz telesa
odpravljajo proste radikale, pa tudi encim
sekretin, ki ugodno vpliva na trebušno
slinavko in posredno znižuje sladkor v krvi,
še posebej ob uporabi koprivinega soka.
Klorofil kopriv je dober za kri.
V prehrani uporabljamo mlade vršičke
kopriv in koprivina semena. Pri pripravi
jedi iz kopriv uporabimo mleko ali mlečne
izdelke, da oksalna kislina, ki jo kopriva
vsebuje, ne jemlje kalcija iz kosti. Kopriv ne
pražimo, saj postanejo neokusne. Prav tako
koprivinih jedi ne pogrevamo. Uživamo jih
zmerno, saj delujejo odvajalno. Iz kopriv si
lahko pripravimo: sveži sok, frtaljo, rižoto,
juhe, pico, namaze, napitke, solate,
špinačo, mlade liste pomočimo v pivskem
ali palačinkinem testu in ocvremo itd. Tudi
vse vrste mrtvih kopriv, ki pa nimajo
žgalnih laskov (torej ne pečejo), se lahko
uporabljajo v prehrani.
Koprivini kolački, ki jih imajo radi tudi
otroci
Sestavine: 3 jajca, 3/4 skodelice sladkorja,
1/4 žličke soli, 3/4 skodelice kisle smetane,
skodelico blanširanih in nasekljanih kopriv,
1 vanilin sladkor, 3 žlice limoninega soka,
2 skodelici moke, 2 žlički pecilnega praška.
Postopek: rumenjake ločimo od beljakov,
iz katerih stepemo trd sneg. Rumenjakom
dodamo sladkor, vanilin sladkor in sol ter
vse skupaj umešamo. Dodamo smetano in
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koprive ter ponovno mešamo. Nato
primešamo še limonin sok, moko, pecilni
prašek in sneg ter maso nadevamo v
modelčke.
Pečemo
25
minut
pri
temperaturi 180 stopinj. Ponudimo jih s
kančkom
kiselkaste
marmelade
in
okrasimo z užitnimi cvetovi.
Grahova juha s koprivo
Sestavine: 250 g graha, 10 vršičkov kopriv,
šalotka, sol, poper, žlica kisle smetane.
Postopek: čebulo prepražimo, zalijemo z
jušno osnovo in dodamo grah. Ko je grah
na tri četrt kuhan, dodamo koprive.
Kuhamo še 5–10 minut. S paličnim
mešalnikom pripravimo kremno juho, ki ji
dodamo kislo smetano, sol, poper. Po vrhu
juhe potresemo malo perzijskega jetičnika,
ki doda malo grenčin. Ponudimo s
popečenimi kruhovimi kockicami.
Koprivin napitek
Sestavine: 2 banani, za dobro pest mladih
listov kopriv (pol pekočih, pol nepekočih),
2,5 dl jogurta ali kislega mleka, lahko tudi
kefirja, malo cimeta ali vaniljevega
sladkorja,
žlička
medu.
Postopek:
sestavine sesekljamo v mešalniku.
Koprivina semena dozorijo avgusta.
Naberemo jih, ko so svetle barve. Če jih
želimo shraniti za zimo, porežemo cele
zgornje dele rastlin, jih posušimo, semena
otresemo, presejemo in shranimo v
steklenem kozarcu. V času, ko kopriva
semeni, listov ne nabiramo, saj vsebujejo
preveč oksalatov, saj škodujejo našim
ledvicam. Seme uporabimo pri peki kruha,
kot dodatek k smutijem, jogurtom, medu,
juham, potresemo ga po solatah, namazih.
Vrata divjega vrta so na stežaj odprta, samo
poučite se o divjih uporabnih rastlinah, jih
naberite in si skuhajte kaj dobrega in hkrati
zdravega, saj divje rastoče rastline
vsebujejo 3–4-krat več vitaminov in rudnin
kot gojene.

tedenska odbojka na mivki v Voličini,
wake-anje v Doopleku,
plezalni tečaj na ferati,
nogometni turniri in lige,
stand up večer,
glasbeni etno večer v Zavrhu,
tečaj jahanja,
rafting in taborjenje,
cenejše karte za terme,
razna izobraževanja.

In s čem zaključimo poletje? Z našim Pütafest koncertom se vidimo 17. 9. 2022 na Poleni!
Da pa vas malo motiviramo, se spomnimo
še preteklih dogodkov – smučanja
(1-dnevno in 3-dnevno), bowling, deljenje
rožic ob dnevu žena, sodelovanje na
krvodajalskih akcĳah, izlet na Zavrh za
1. maj, tečaj ličenja, udeležba na nepozabni
in 'brezsignalni' Škisovi tržnici,…
Obišči nas kaj na uradnih urah vsako sredo
17h-20h ali soboto 10h-13h v naši pisarni
(Center Slovenskih goric, 1. nadstropje), ali
pa prečekiraj našo spletno stran (sksg.org)
in naša socialna omrežja (FB in IG).
Mi že komaj čakamo na poletne projekte,
kaj pa vi?

Foto: arhiv ŠKSG

Ponedeljek, 9. maja, je bil za naš vrtec poseben dan. Zbrali smo se na igrišču Zelenega
vrtca, kjer smo posadili novo drevo. Otroci iz Rumene in Vijolične igralnice že ves mesec
raziskujejo zemljo, sadijo na gredah in skrbijo za rože. Ker smo od Občine Lenart prejeli
novo drevo, ki nam bo služilo predvsem v poletnih mesecih, ko se bomo morali skriti pred
sončnimi žarki, smo na ta dogodek povabili tudi otroke iz ostalih igralnic. Pridružili so se
nam tudi g. Mirko Kojc, referent za KS, promet in civilno zaščito Občine Lenart, ravnatelj
g. Marjan Zadravec in pom. ravnatelja ga. Aleksandra Selinšek.
Prisotni otroci so z zanimanjem opazovali pripravo na zasaditev drevesa. Še posebej
zanimiv jim je bil delovni stroj – bager. Ko je bilo drevo posajeno, smo vsi prisotni sklenili
krog in zapeli EKO himno vrtca Lenart. V želji, da drevo čim prej zraste, so ga otroci
simbolično zalili.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekipa ŠKSG na lanskem Stand up
večeru v Benediktu

Marjan Toš

Veteranske športne igre v
znamenju voličine
Na domačiji Postružnik v Zg. Porčiču v Slovenskih goricah so bile tradicionalne športne
igre veteranov, ki jih je pripravilo lenarško območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo. Veterani so se pomerili v različnih športnih panogah. Kot je povedal Alojz
Fajdiga, je v streljanju z zračno puško zmagala ekipa Lenarta pred Voličino in Sv. Ano; v
metu bombe so slavili tekmovalci iz Benedikta pred Sv. Trojico in Lenartom; v metu na koš
je zmagala Voličina pred Jurovskim Dolom in Benediktom; v balinanju je bila najboljša
ekipa Voličine pred Cerkvenjakom in Benediktom, Voličanci pa so slavili tudi v metu
krogov pred Sv. Ano in Benediktom. Skupni zmagovalec letošnjih veteranskih iger v Zg.
Porčiču je Voličina, pred Benediktom in Lenartom. Na četrto mesto se je uvrstila Sv. Ana,
na peto Sv. Trojica, na šesto Jurovski Dol in na zadnje, sedmo mesto ekipa Cerkvenjaka.

Foto: Dušan Komar

Foto: arhiv vrtca

Pridruži se nam na naših poletnih dogodkih:

Mali oglas
V Lenartu ali v njegovi bližini vzamem v najem ali kupim garažo.
Informacije na telefon: 068 182 368 – Jože Kocbek.
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Gospodarstvo
Vanja Čiček

»Pričakujemo, da se bo hrana v prihodnosti še podražila«

Foto: Vanja Čiček

bojazni, da bi prišlo do pomanjkanja žit na
evropskem trgu. Na ministrstvu smo
mnenja, da bo glede oskrbe notranjega trga
z žiti treba poiskati enotno rešitev, ki bo
zagotavljala ustrezno oskrbo s hrano na
celotnem teritorĳu EU,« so nam zaupali.
V zadnjih dveh letih je izvoz pšenice iz
Slovenĳe narastel, pri čimer je presegel
99.000 ton. Prav tako naraščata uvoz in
izvoz koruze v zrnju, pri čimer je izvoz višji
za 11 %, uvoz pa ostaja na enaki ravni kot
v letu 2020.

Na KGZS precej zaskrbljeni
V Kmetĳsko-gospodarski zbornici Slovenĳe
(KGZS) so po drugi strani precej bolj
zaskrbljeni, saj ne gre pozabiti drugih,
dolgoročnih posledic vojne v Ukrajini.
Napovedujejo se namreč dvigi cen gnojil,
žita, energentov, kar bo ob že tako visokih
vstopnih cenah dodatno otežilo položaj
slovenskih kmetov.

Vse od vojnega konflikta v Ukrajini je šla
cena žita na svetovni ravni v nebo. Ukrajina
in Rusĳa namreč skupaj poskrbita za 30
odstotkov svetovnega izvoza pšenice. Ker je
bil izvoz žita iz Ukrajine čez noč tako rekoč
onemogočen, hkrati pa se je zaradi
gospodarskih sankcĳ omejil tudi izvoz iz
Rusĳe, so številne države nemudoma
urgirale. Madžari, ki glede na Statistični
urad Republike Slovenĳe v Slovenĳi
predstavljajo kar 51 odstotkov celotnega
uvoza pšenice in soržice ter kar 90
odstotkov koruze, so tako že na začetku
marca prepovedali izvoz žit. V Slovenĳi
imamo glede na podatke Statističnega
urada Republike Slovenĳe trenutno 88odstotno samooskrbnost z žiti. Del kolača
vseslovenske pridelave in predelave žit
pridoda lokalno kmetĳsko podjetje ŽIPO
Lenart, d. o. o., ki ga je pred leti prevzelo
družinsko podjetje KGS Krajnc, d. o. o. Tudi
zanje so se, kot posledica vojne v Ukrajini,
stroški zgolj povečali.

njihovih podjetjih ocenjuje slabši poslovni
izid kot lani.

Zaradi vedno večjih zahtev trga in
zahtevnejših pogojev pridelave se v
podjetju KGS Krajnc in ŽIPO Lenart
usmerjajo v širitev njihove dejavnosti z
iskanjem novih zemljišč za najem ali
nakup. V podjetju ŽIPO Lenart letno
proizvedejo med 8000 in 9000 ton raznih
lastnih pridelkov (pšenica, ječmen, koruza,
oljna ogrščica, soja, ajda itd.), del tudi iz
ekološke pridelave. Žit ne uvažajo, ampak
jih na 850 hektarjih večinoma najetih
kmetĳskih površin pridelujejo sami, veliko
pridelkov pa odkupĳo od lokalnih kmetov.
Za primerjavo, glede na Statistični urad
Republike Slovenĳe smo leta 2021
obdelovali 175.265 hektarjev njiv, vsega
skupaj pa pridelali 154.500 ton pšenice in
pire.

»Prav tako je zaradi pomanjkanja in
občutno povišane cene gnojil vprašljiva
letošnja setev, podražila se bo tudi krma. To
lahko vodi v še večje opuščanje
kmetovanja, česar pa si ob napovedanih
zaostritvah razmer na prehranskem trgu
zagotovo ne moremo privoščiti, saj bi to
pomenilo še večjo odvisnost od drugih,«
opozarjajo na KGZS.

Obseg njihove dejavnosti je dokaj širok:
ukvarjajo se z živinorejo, poljedelstvom,
sušenjem in skladiščenjem ter predelavo žit
in koruze, proizvodnjo mlete slame in
specialnih krmnih mešanic, proizvodnjo
lesnih goriv, storitvami s kmetĳsko
mehanizacĳo in razvojno-raziskovalno
dejavnostjo.
Imajo
namreč
lastno
raziskovalno skupino in posedujejo dve
blagovni znamki za slamo in krmne
mešanice za živali ter tri patente, s katerimi
so zaščitili inovativni postopek predelave
slame in poseben postopek predelave
krmne mešanice za teleta. Obdelujejo
okrog 850 ha kmetĳskih površin, kjer
pridelujejo razne poljščine, odgovorni pa so
tudi za predelavo, saj del surovin predelajo
v zdrobe in specialna krmila.

»Menim, da se bo
trend izvoza žit v
prihodnosti
nekoliko zmanjšal,
saj bo omejen uvoz
žit iz drugih
evropskih držav.«

Kot so prepričani, bo nastalo stanje kritično
ne le za končnega potrošnika, ampak tudi
za kmeta. Imel bo višje stroške pridelave,
ostal bo brez sredstev za investicĳe in težko
se bo pogajal za odkupno ceno.

Dr. Mitja Krajnc, tehnični direktor podjetja
Žipo Lenart, glede dogajanja v Ukrajini in
posledic na rast cen v kmetĳstvu ni najbolj
optimističen. »Vsekakor ta situacĳa ni za
nikogar dobra, ne za nas pridelovalce in ne
za potrošnike. Na naši strani se srečujemo
z izredno povišanimi stroški pridelave
kmetĳskih kultur (mineralna gnojila,
energenti, storitve, embalaža itd.). Prav
tako se srečujemo s težavami na področju
živinoreje zaradi izredno visokih cen krme.
Zaradi tega pričakujemo, da se bo hrana v
prihodnosti še podražila,« napoveduje
Krajnc, ki glede na trenutne razmere v
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»To lahko vodi v še večje opuščanje
kmetovanja, česar pa si ob napovedanih
zaostritvah razmer na prehranskem trgu
zagotovo ne moremo privoščiti, saj bi to
pomenilo še večjo odvisnost od drugih.«

Skupna evropska
kmetijska politika ni
upoštevala vojnih razmer

Samooskrbnost z žiti
visoka, s sadjem porazna
»Če k temu prištejemo tudi dejstvo, da
imamo v Slovenĳi že vrsto let težave s
samooskrbo z nekaterimi živili, je zdaj
zadnji čas, da temeljito premislimo o
prihodnosti slovenskega in evropskega
kmetĳstva. Evropa in Slovenĳa si ne
moreta privoščiti, da bi bili v večini odvisni
od uvoza hrane in da bi bili evropski
državljani ponovno lačni,« ostajajo kritični.
Žita so sicer že tako na visokem mestu
domače pridelave – v zadnjih dvajsetih
letih je samooskrba z žiti v Slovenĳi narasla
za več kot enkrat. Problem nastane
predvsem pri samooskrbi s sadjem in
zelenjavo, kjer je stanje alarmantno. Glede
na Statistični urad Republike Slovenĳe
imamo v Slovenĳi 48-odstotno samooskrbo
z zelenjavo in porazno, le 36-odstotno
samooskrbo s sadjem, ki se je do februarja
2022 v primerjavo z drugimi živili tudi
najbolj podražilo (za skoraj 47 odstotkov).

Priporočajo uvedbo
številnih ukrepov
Na KGZS med ukrepi, ki bi jih bilo treba
uvesti, priporočajo ukinitev obvezne prahe,
omogočanje obdelovanja njiv na območjih
z omejenimi dejavniki in okoljsko
občutljivih območjih trajnega travinja,
omejitev ukrepa ozelenitve ter zmanjšanje
divjadi in zveri. S tem bi zaščitili in
pridobili potreben prostor za pridelavo
hrane. Zaradi omejevanja goriv in gnojil je
smiselno iskanje rešitev v smeri bolj
preudarnega kmetovanja. Pomeni bolj
ciljno obravnavo rastlin, manjšo porabo
gnojil zaradi dviga tehnoloških znanj in
bolj trajnostno kmetovanje.

Na KGZS, kjer so k nujnim spremembam na
področju dodatne pridelave hrane in

V podjetju izvoz žita ni del poslovne
strategĳe, saj ciljajo v glavnem na domači
trg. Sklenjene imajo pogodbe s podjetji s
področja slovenske živilske industrĳe.
»Menim, da se bo trend izvoza žit v
prihodnosti nekoliko zmanjšal, saj bo
omejen uvoz žit iz drugih evropskih držav,«
je dejal.

Foto: Vanja Čiček

Pričakujejo, da se bo hrana
še podražila

Zaradi vse večjih zahtev
trga bi širili svojo dejavnost

povečevanju
zanesljivosti
evropske
prehranske varnosti že pozvali vlado in
pristojno ministrstvo, prav tako opozarjajo,
da smo tik pred sprejetjem skupne
evropske kmetĳske politike, ki zagotovo ni
upoštevala razmer, kot je trenutna vojna v
Ukrajini.

Na državni ravni
omejevanja izvoza žit ne bo
Na Ministrstvu za kmetĳstvo se s to
napovedjo očitno ne strinjajo, saj menĳo,
da glede na veljavna pravila o delovanju
enotnega trga ni realne možnosti za
morebitne prekinitve izvoza žit znotraj
Evropske unĳe.
»Evropska unĳa je pri večini kmetĳskih
proizvodov samooskrbna, hkrati pa je tudi
neto izvoznica žit, zato menimo, da ni
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Šport
Damjan Veršič

Foto: osebni arhiv

Z njimi sem šest mesecev aktivno treniral in
se tako navdušil nad vzdržljivostnimi
športi, zlasti tekom. Spomnim se, da sem v
šestih mesecih toliko treniral, da sem
Cooperjev test (2,4 km) najprej odtekel v
dobrih 11 minutah, na koncu pa že v 7,5
minute – takrat sem začutil, da je v meni
tudi nekaj športnika. Takrat sem imel samo
dvainšestdeset kilogramov (haha, samo
dvajset kilogramov manj kot sedaj) in nekje
devetnajst let. Tisto leto sem tudi prvič
tekel na Maratonu treh src v Radencih, kar
je bilo zame veliko veselje.«

Mag. Vito Kraner je že dvajset let zaposlen
v občinski upravi v Cerkvenjaku, zadnjih
petnajst let kot njen direktor. Otroštvo in
mladost je preživljal v Selcah pri Voličini v
občini Lenart, s svojo družino pa že trinajst
let živi v Gornji Radgoni, v mestu ob Muri,
ki je, kot pravi, njegova stalna
spremljevalka ob športnih treningih.
Prav šport je namreč v zadnjih letih postal
pomemben del njegovega življenja. V
otroštvu mu je ostala neuresničena želja
voziti dirkalno kolo. Šele v srednji šoli je
usedlal svojo prvo specialko. Kar se tiče
športa, pravi: »Za šport se ne odločiš,
prinese ti ga samo življenje.«
»V času služenja vojaškega roka v Mariboru
so bili moji številni vojaški kolegi športniki.

Vito se je nato naslednjih petnajst let
posvečal
dodiplomskemu
in
podiplomskemu študĳu, gradnji hiše in
kariere ter ustvarjanju družine. Opravil je
tudi pilotsko licenco za športno letenje, ki
je njegovo drugo veselje, počel pa je še kaj
drugega. V zadnjih osmih letih je šport spet
del njegovega življenja in najmočnejše
zdravilo za stresno življenje.
Vito je začel kot član tekaške sekcĳe
Radenska, dolga leta je včlanjen v Športno
društvo Majstri Lenart, zadnji dve leti pa
tudi v Kolesarsko društvo Selce Arcont.
Zadnjih osem let teče na srednje in dolge
razdalje ter trenira triatlon
Zase pravi, da je vedno rad kolesaril in
smučal z družino, že osemnajst let leti s
športnim letalom, zadnjih osem let pa teče
na srednje in dolge proge do 100 km ter
trenira triatlon.
»Jutro se vedno začne in dan konča z
najmanj tremi decilitri mlačne vode. Telo je
zdravo in mi je hvaležno. Pri slabih
petinštiridesetih letih imam energĳo in

Romeo Štrakl

24. Odprto prvenstvo Lenarta
v namiznem tenisu

počutje je boljše kot pri mojih
petindvajsetih. Moja žena je po poklicu
specialistka za živilsko tehnologĳo, ob tem
pa je tudi odlična kuharica, tako da moški
v hiši nikoli nismo lačni,« pravi Vito in
dodaja: »Telesna neaktivnost mi je
povzročala bistveno več težav kot
aktivnost. Imam rahlo degenerativno
obrabo hrustanca na obeh kolenih in ravno
zato sem pred leti iz preventive začel s
triatlonom, kajti prav plavanje in zlasti
kolesarjenje sta odlična za krepitev
predvsem kolenskih mišic in s tem za
stabilizacĳo sklepov. Triatlon zahteva
veliko športnega znanja in tehnike, jekleno
voljo ter osebno in športno samozavest,
veliko treninga in volje. Kot triatlonec
moraš biti pravi »jekleni mož – ironman«,
da si v zaporedju brez premora kos vsem
trem disciplinam.«
Zaradi vsega naštetega Vito Kraner, kot
pravi, zdaj lažje premaguje »sedeče«
zadeve v službi za računalnikom. »Ko sem
imel slabih trideset let in sem delal za
službo in študĳ tudi po štirinajst ur na dan,
sem imel velike težave s hrbtenico in
križem, ki me je občasno tako bolel, da sem
se zjutraj »kotalil« iz postelje kot kak
osemdesetletnik. To je že dolga leta samo
še spomin in opomin, da se človek nikoli in
ne glede na leta ne sme zapustiti.«
Pravi, da rad igra nogomet s prĳatelji in z
otroki. »S starejšim sinom doma rada
mečeva na koš. Zelo rad spremljam številne
kolektivne športe, v zadnjem času
predvsem rokomet, ki ga starejši sin trenira
pri Rokometnem klubu Gornja Radgona.«
Pravi, da pri triatlonu ne trpi, saj ima kot
rekreativec to prednost, da ne živi od tega
športa, in dodaja: »Pomembno je, da vsak
rekreativni športnik že na začetku razčisti,
kaj in zakaj bo to počel. Moje vodilo je, da
kljub svojemu višjemu rekreativnemu
nivoju delam to iz veselja z realno
postavljenimi cilji in izzivi ter v skladu s
svojimi telesnimi zmožnostmi. Ob vseh
službenih in družinskih obveznostih mi je
velik dejavnik tudi čas. Brez pridne in

Foto: osebni arhiv

Rekreativni šport mi je pomagal odpraviti velike težave s hrbtenico

vestne žene, ki veliko poskrbi za
gospodinjstvo, ter sina mi to ne bi nikoli
uspevalo.«
Vito zase pravi, da ni tekmovalne sorte in
da se tekmovanj udeležuje predvsem
zaradi testiranja svojih meja. »Zelo rad se
udeležim zimske lige Majstri Lenart
(dvanajst tekem pozimi ob nedeljah), kjer
sem tri leta zasedel skupno tretje mesto v
svoji kategorĳi. Letos so mi na štiriurnem
teku Mr. Bo (približno 42 km) v Lenartu
uspele prve stopničke (tretje mesto), lani
jeseni na triatlonu Liebmannsee (A) četrto
mesto, pred nekaj dnevi na triatlonu
RÖCKSEE IRON AUSTRIA 1/2 deseto
mesto v kategorĳi MASTER 40. Rezultati
pravemu
rekreativnemu
športniku
prinašajo zgolj dodatno motivacĳo in
potrditev za trening.«
Za prihodnost Vito Kraner nima kakšnih
posebnih načrtov, si pa kdaj postavi kak
realen izziv in ga skuša osvojiti.
»Vsakdo zmore toliko volje in prav je, da se
dnevno ali vsaj nekajkrat tedensko vsaj
malo sprehodi, kolesari ipd. Ni nam treba
postati športnik, že z majhnimi koraki
lahko vsak naredi veliko za svoje telo.
Hvaležno nam bo vračalo. Šport res ne
gleda na leta in tudi posameznik se s tem
ne sme obremenjevati. Odkar se sam
ukvarjam s športom, resnično ne poznam
več bolečin v križu, človek tudi veliko
pridobi na samozavesti in samopodobi.
Šport lahko kaj hitro postane najboljši
prĳatelj človeškemu telesu.«

Nina Lovrenčič

Foto: arhiv društva

Kasaške dirke na Poleni 26. junija

V soboto, 14. maja, se je v lenarški športni dvorani odigralo že 24. odprto prvenstvo ŠD
Lenart v namiznem tenisu. Turnir, ki ima dolgo tradicijo, je po dveh letih, ko se zaradi
covida-19 ni igralo, spet pritegnil v Lenart tekmovalce iz širšega kroga severovzhodne
Slovenije. Prišli so igralci iz Slovenj Gradca, Ptuja, Male Nedelje, Ljutomera, Murske
Sobote, Marlboro, Gornje Radgone, Brunšvika in Slovenskih Konjic. Tradicionalno se igra
turnir v popolnoma odprti konkurenci, brez starostne omejitve. Tokrat žal ni bilo ženske
predstavnice. S svojo udeležbo sta nas okrepila igralec s parkinsonovo boleznijo in invalid
na vozičku. Skupaj je nastopilo osemnajst igralcev.
Po dvobojih v skupinah se je v izločilne boje in četrtfinale ter nato v polfinale in finale
uvrstilo osem igralcev, ki so odločali o razdelitvi pokalov in priznanj. V finalu je zmagal
Darko Drčič s Ptuja, ki je z rezultatom 3 : 0 premagal Robija Krnjaka iz Starš. Drčič je s tem
dosegel tretjo zmago na prvenstvih v Lenartu. V dvoboju za tretje mesto sta se pomerila
oče in sin. Mlajši, Jure Pejovnik, je bil z rezultatom 3 : 1 boljši od očeta Janeza. Na peto
mesto so se uvrstili Igor Vinčec, Romeo Štrakl, Šeki Drndalaj in David Štern.
Organizacijo turnirja je, kot že nekaj tovrstnih do zdaj, uspešno izvedla sekcija za namizni
tenis pri ŠD Lenart.

20 |

Tudi letos bo Konjeniško društvo Slovenske
gorice Lenart priredilo kasaške dirke na
Poleni, in sicer 26. junija 2022. Društvo
deluje že več kot 60 let in je eno
najstarejših v Lenartu. Pripravljamo sedem
točk, kjer se bodo predstavili najboljši konji
kasači iz celotne Slovenije, prav tako pa
pripravljamo tudi dirko z mednarodno
udeležbo. V društvu je tradicija, da se na
vsaki prireditvi spomnimo naših zaslužnih
članov, zato dirke poimenujemo po njih, saj
se s tem želimo pokloniti njihovemu
spominu. Pripravljamo memorial Toneta
Družovca, Ladija Omerzuja, Ivana Pirherja,
Jožeta Herzoga in Tomaža Ostrca. Le v
Sloveniji prirejamo točko, v kateri imajo
pravico nastopa samo tekmovalke in smo jo
poimenovali Dirka za pokal Agate.
Konjeniški šport je eden redkih športov,
kjer moški in ženske tekmovalke nastopajo
skupaj, zato smo zelo veseli, da se
tekmovalke vsako leto odzovejo na naše
povabilo in pokažejo svoje veščine in

tekmovalnost. Seveda bodo nastopili tudi
domači tekmovalci, ki zastopaje barve
domačega društva in ime Slovenskih goric
širijo po celotni Sloveniji in tudi tujini.
Seveda pa pripravljamo še dodatne
zanimivosti, kot je poni dirka za otroke,
kjer se predstavijo najmlajši tekmovalci, ki
šele prihajajo v kasaški svet tekmovanj.
Na Poleni vedno poskrbimo za naše
obiskovalce, saj bodo na voljo tako
gostinska ponudba, otroška igrala, sladoled
in še kaj za posladkati.
Ponosni smo, da vzdržujemo tradicijo
prirejanja kasaških dirk na Poleni, in
verjamemo, da bodo obiskovalci tudi letos
z veseljem pripomogli k tekmovalnemu
vzdušju in bodo stiskali pesti za svoje
favorite.
Zato vas vabim, da se v nedeljo, 26. junija
2022, ob 14.00 vsi zberemo na Poleni in
preživimo en čudovit dan med iskrimi konji
in v dobri družbi.
Vabljeni!
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Oglasno sporočilo
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Izobraževalno središče
Alenka Špes in Damjana Vizjak

ŠTUDIJSKI KROŽKI
Lahkih nog naokrog
Prvi petek v mesecu, 3.
6. 2022, vas vabimo,
da se nam pred vročim
poletjem pridružite na
pohodu po okoliški
pokrajini. Zberemo se
ob 9. uri pred stavbo
Izobraževalnega centra, Nikova 9, Lenart.
Prisrčno vabljeni vsi ljubitelji narave in
dobre volje.

Bazar semen in sadik letos na dveh
lokacijah, v Lenartu in Zavrhu
Letos smo bazar semen in sadik pripravili
na dveh lokacĳah, na novo urejeni tržnici v
Lenartu in kot novost tudi na ploščadi pri
vili in kavarni Maistrova klet v Zavrhu.

povabili k izmenjavi naslednje leto.
Po uspešno izvedenem bazarju v Lenartu
smo ga čez nekaj dni izvedli še na dodatni
lokaciji in sicer v Zavrhu, na ploščadi pri
vili in kavarni Maistrova klet, od koder nas
ni pregnal niti dež. Bazar so aktivno
sooblikovale članice zeliščarske skupine iz

Voličine, ki skrbijo za urejenost Ruperških
vrtov. Pripravile so degustacijo namazov in
drugih izdelkov iz divje rastočih rastlin –
regrata, hmelja, kopriv, čemaža in drugih –
ter bile pripravljene svetovati o raznih
zeliščih in njihovi uporabi.

Že šesto leto zapored so se številni zbrali na
novo urejeni tržnici v Lenartu, da bi
podarili semena in sadike, ki so se preveč
razrasle in bi jih sicer zavrgli. Te so nato
zamenjali s sadikami in semeni, ki jih
potrebujejo. Ob stojnicah so se v Lenartu
ustavljali tudi naključni mimoidoči, ki smo
jih obdarili s semenom ali sadiko ter jih

Foto: osebni arhiv

Zelene Slovenske gorice: »Ne meč'mo
hrane stran« – ogled filma z diskusijo
Cilj projekta Zelene Slovenske gorice je
med drugim ozaveščanje vseh generacij
prebivalstva o načinih in pomembnosti
trajnostnega varovanja okolja.
Z okoljskim ozaveščanjem smo začeli pri 4.
in 5. razredih Osnovne šole Lenart, ki smo
jim v sklopu naravoslovnega dne predvajali
film z naslovom »Ne meč'mo hrane stran«.
V filmu se mlad par loti raziskovanja
zavržkov hrane na kmetijah, v trgovini in
lastnem hladilniku. Ugotovita, da letno
zavržemo
tretjino
hrane,
ki
jo

proizvedemo, z odmetavanjem hrane pa se
zavržejo tudi vsi naravni viri, ki so bili
potrebni za njeno proizvodnjo.
Zmanjševanje količin zavržene hrane je
odločilnega pomena v času, ko na eni strani
narašča število lačnih ljudi, na drugi strani
pa na tone hrane pristane v smeteh.
Filmu je sledila diskusija z učenci, ki so nas
prijetno presenetili s svojimi mnenji in
odgovori, iz katerih je bilo razvidno, da se
mladi že zavedajo aktualnih ekoloških
problemov.

Foto: osebni arhiv

Novice izobraževalnega centra

Navodila in pravila
Za točnost podatkov odgovarjajo njihovi avtorji
oziroma naročniki. Nenaročenih prispevkov in
fotografij ne vračamo, ne honoriramo in ne
odgovarjamo za avtorsko delo posredovanih
vsebin in fotografij. Pridržujemo si pravico do
krajšanja prispevkov, spremembe naslovov in
neobjave prejetih prispevkov. Izbor prejetih
fotografij opravi uredništvo. Stališča, izražena v
kolumnah in drugih prispevkih zunanjih
avtorjev, ne izražajo nujno stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtorskih

pogodbe. Prispevkov z elementi sovražnega
govora, nestrpnosti, političnega obračunavanja
in nepodpisanih člankov ne objavljamo.
Varovanje osebnih podatkov: Vse osebne
podatke, s katerimi razpolagamo na uredništvu,
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo in
uporabljamo le za namene, za katere so bili
podani.
Naslednja številka (6/2022) bo izšla v četrtek,
7. 7. 2022. Rok za rezervacijo oglasnega
prostora in oddajo člankov je 23. 6. 2022.

Cenik oglasnega prostora

del v Ovtarjevih novicah je Razvojna agencĳa
Slovenske gorice ali avtorji, ki imajo z
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izdajateljem sklenjene avtorske pogodbe, zato
teh del ni dovoljeno reproducirati, distribuirati
ali drugače uporabljati v tržne namene brez
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K navedenim cenam se prišteva DDV.
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LAS Ovtar Slovenskih goric

Dani Zorko

Tanja Kosec

Jed, ki jo je še posebej vredno
poskusiti

Potrjena 5. sprememba Strategije
lokalnega razvoja

Slovenske gorice so polne posebnosti, ki jih
velikokrat premalo cenimo. Ena takih
posebnosti je tudi naša kulinarična
dediščina, kjer velja med tradicionalnimi
pogačami izpostaviti slovenskogoriško
gibanico. Ko smo snovali projekt Ovtar na
rajžo gre, v katerem posebni poudarek
namenjamo razvoju turizma, smo imeli v
mislih tudi naše kulinarične posebnosti, ki
jih včasih preveč zapostavljamo. V sklopu
tega projekta smo želeli naši gibanici
posvetiti malo več pozornosti, zato smo
pripravili natečaj za najboljšo gibanico,
hkrati pa jo na tej ravni podkrepili tudi s
strokovne plati na posebnem posvetu
oziroma okrogli mizi. Društvo kmečkih
žena in deklet iz Lenarta je pred leti že
pripravilo ocenjevanje gibanic, kjer so
skupaj s KGZS Zavod Ptuj razvili poseben
pravilnik o ocenjevanju, zato smo skupaj z
njimi in Radijem Slovenske gorice
organizirali natečaj za izbor najboljše
gibanice Slovenskih goric, ki je potekal 11.
5. 2022 v Centru Slovenskih goric v
Lenartu.
Na natečaj je prispelo deset vzorcev
gibanic, ki so morale biti nerazrezane in
ohlajene ter s priloženim seznamom

Kot smo že poročali, je LAS Ovtar Slovenskih goric prejel obvestilo o dodelitvi dodatnih
sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz naslova
podaljšanja programskega obdobja 2014–2020. Skladno z Obvestilom o dodelitvi
dodatnih sredstev EKSRP v višini 151.280,00 EUR so bila sredstva prerazporejena na
financiranje dveh podukrepov. Na podlagi tega je bila na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano konec decembra vložena vloga za spremembo Strategije lokalnega
razvoja (SLR). Odločbo o potrditvi spremenjene SLR smo prejeli na začetku maja. Nov
javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric bo predvidoma objavljen v septembru. Spremljajte
informacije na spletni strani LAS Ovtar.

sestavin. Vsi, ki so pripravljali gibanice, so
lahko bili prisotni in so dobili povratno
informacijo o pohvalah in pomanjkljivostih
njihovih izdelkov, za katere lahko rečemo,
da so bili vsi odlični. Komisijo so sestavljale
Terezija Bogdan kot predstavnica KGZS
Zavod Ptuj, Marija Horvat kot predstavnica
Izobraževalnega centra Piramida Maribor
in Sonja Šantl kot predstavnica DKŽ Lenart.
Najvišjo oceno z 19,5 točke (od 20 možnih)
je prejela gibanica Andreje Bunderla iz
Spodnjih Žerjavcev, vse gibanice pa so bile
res kakovostno pripravljene, saj je
najslabša ocena znašala 17,5 točke.
Po ocenjevalnem delu je Radio Slovenske
gorice pripravil še posebno oddajo na temo
gibanice, kjer se je strokovni komisiji
pridružila tudi etnologinja Jelka Pšajd s
Pomurskega muzeja Murska Sobota, ki je
gibanico
predstavila
tudi
z
bolj
zgodovinske plati.
Slavnostna
podelitev
nagrade
za
zmagovalno gibanico bo potekala na sejmu
KOS, ki bo potekal zadnji majski konec
tedna v Lenartu, kjer bo mogoče gibanico
tudi poskusiti.

Foto: arhiv RASG

Najava ekskurzije v Posočje
Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric v sodelovanju s Turistično agencijo
LEZE vabi člane društva na strokovno ekskurzijo in oglede dobrih praks v Dolino Soče
(Tolmin), ki bo v četrtek, 2. junija 2022. Smaragdna Soča je najbolj znana po številnih
aktivnostih na divjih vodah. Dolina Soče s pestro ponudbo privablja vse adrenalinske
navdušence in ljubitelje aktivnosti na prostem, poleg vodnih športov sta predvsem
priljubljena pohodništvo in kolesarjenje, na voljo pa so še mnoge druge aktivnosti. Kraji v
dolini Soče imajo tudi bogato kulturno dediščino in zgodovino, ki popestri aktivne
počitnice.
Ogledali si bomo zanimive projekte, ki so bili izvedeni pod okriljem LAS Dolina Soče:
Ribogojnico Faronika, učno pešpot ob Tolminki, vrtičkanje in hortikulturno terapijo,
oživljanje starega mestnega jedra Tolmina ter Coworking Bazo z možnostjo nakupa
spominkov posoških ustvarjalcev in stalne zbirke v Tolminskem muzeju.
Vabilo s podrobnim programom ste člani prejeli po pošti. Prijave sprejemamo do torka, 31.
5. 2022, oziroma do zasedbe mest osebno, in sicer na sedežu društva in po telefonu: 059
128 773 ali 051 660 865.
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V sklopu projekta Na tržnico z Ovtarjem (sofinanciran iz EKSRP) vas
vabimo na strokovno ekskurzĳo po zelenjadarskih kmetĳah območja
LAS Ovtar Slovenskih goric. Vključene bodo izobraževalne vsebine z ogledi
primerov dobrih praks in možnosti razvoja ponudbe.
Kdaj: ponedeljek, 6. junĳ 2022, (7:30-17:30).
Info in prĳave: info@lasovtar.si ali 059 128 773.

Renata Peras

Festival zelje, repa in fižola

Milena Grabušnik

Lepo vabljeni, da se nam pridružite!

VABILO

V sklopu sejma bo v okviru projekta Na
tržnico z Ovtarjem (sofinanciranje iz sklada
EKSRP) izveden tudi Festival zelja, repe in
fižola, ki se bo pričel v petek, 27. maja, ob
13. uri s pogostitveno ponudbo Srednje
šole za gostinstvo in turizem Radenci.
Dijaki bodo skupaj s profesorico Zdenko
Mesarič pripravili nabor jedi iz fižola, repe
in zelja v trendu s časom (na žlico, namazi,
pecivo, ...). Hkrati bodo jedi na žlico iz
omenjenih
zelenjadnic
v
ponudbi
sejemskih
jedi
Ovtarjeve
mreže
ponudnikov v pokritem delu sejmišča.
Strokovni del festivala s strokovnim
posvetom o zelju, repi in fižolu pa bo vodila
Miša Pušenjak, svetovalka specialistka iz
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
Zavod Maribor za zelenjadarstvo in
okrasne rastline.
Obiskovalci si bodo lahko ogledali tudi

razstavo raznih sort fižola, ki jih je za to
priložnost
posodila
kmetovalka
in
ljubiteljska zbirateljica sort fižola Nataša
Šalamun iz Cerkvenjaka, ki bo tudi
sodelovala na posvetu. Ob Miši Pušenjak in
Nataši Šalamun bodo na posvetu sodelovali
se profesorica Zdenka Mesarič in Stanislava
Pažek, svetovalka specialistka za predelavo
zelenjave iz KGZS-Zavod Ptuj ter
direktorica Razvojne agencije Slovenskih
goric dr. Milojka Domajnko.
Na festivalu pa bo možno dobiti letake z
recepti.
Namen festivala je predstavitev tehnologij
pridelave in predelave vrtnin v Slovenskih
goricah, predstavitev kmetij, osveščanje o
prednostih uživanja hrane iz naše bližine in
kulinarične delavnice na temo vključenih
vrtnin.

Milena Grabušnik

Avgusta gremo na sejem AGRA!
LAS Ovtar Slovenskih goric se bo tudi letos skupaj s ponudniki predstavil s pristno in
domačo Ovtarjevo ponudbo na 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji
Radgoni. V veselje in čast nam bo, če se bomo srečali na sejmu v času od 20. do 25.
avgusta 2022 ter se skupaj poveselili ob ponudbi naših goric in gričev. Vabljeni v naš
Ovtarjev prostor, v halo C3!
Zainteresirane ponudnike prosimo, da kontaktirajo Razvojno agencijo Slovenske gorice
in se udeležijo koordinacijskega sestanka, ki bo v sredo, 29. junija 2022, ob 16. uri
na sedežu LAS.
Vabljeni!
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