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Poštnina plačana pri pošti 2230 Lenart v Slov. goricah

V sklopu projekta bo zgrajenih okrog
83 km kolesarskih cest, skupna
vrednost projekta, ki bo končan v
letu 2023, pa znaša dobrih 15
milijonov evrov.
Pri razvoju mobilnosti in prometa mora biti v ospredju
človek in ne avtomobil. Ob tem ima kolesarjenje poleg
varstva okolja, zdravja in prostorske mobilnosti ljudi tudi
druge pozitivne vidike za razvoj lokalnih skupnosti in
družbe nasploh. Tega se zavedajo tudi v Slovenskih goricah,
zato so se lotili projekta izgradnje kolesarskih povezav v
delu Območnega razvojnega partnerstva (ORP) Slovenske
gorice, ki obsega občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart,
Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti
Jurĳ v Slovenskih goricah in Šentilj, ter v pridruženih
občinah Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas.
Projekt se sofinancira iz evropskih kohezĳskih sredstev do
jeseni 2023, v okviru Drugega dogovora za razvoj regĳ,
prednostne naloge 4.4 Spodbujanje mobilnosti.

S projektom »Kolesarske poti na območju ORP Slovenske
gorice« se celovito pristopa k urejanju kolesarske
infrastrukture po razgibanem območju Slovenskih goric in
širše. Cilj projekta je, da se čim več dnevnih migracĳ
preusmeri iz avtomobila na kolo in javni potniški promet ter
se s tem prispeva k zmanjševanju onesnaževanja, večji
stopnji telesne kondicĳe in zdravja, posledično pa k večji
učinkovitosti in boljšemu počutju prebivalstva na območju.
Obravnavano območje se prekriva z državno kolesarsko
mrežo (DKM).
Projekt je razdeljen na štiri operacĳe, in sicer:
• »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske

gorice: Lenart–Benedikt«: v tem sklopu je predvidena

izgradnja kolesarske povezave med obstoječimi
kolesarskimi površinami v Lenartu in Benediktu.
Skupni stroški znašajo 1.779.133,67 EUR, od tega je
sredstev EU in RS v višini 1.356.425,26 EUR.

• »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske
gorice: Lenart–Sveta Ana–Trate«: v okviru te
operacĳe se smiselno povezujeta občini Sveta Ana in
Šentilj z občino Lenart kot upravnim in zaposlitvenim
središčem. Skupna vrednost operacĳe je 1.748.117,57
€, od tega je predviden prispevek EU in države
1.310.362,01 €. Direkcĳa RS za infrastrukturo bo
zgradila še slabih 12 km kolesarskih povezav DKM.

• »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske
gorice: Lenart–Cerkvenjak–Trnovska vas«: v tem
sklopu se smiselno povezuje občine Trnovska vas, Sveti
Andraž v Slovenskih goricah, Cerkvenjak in Sveta
Trojica v Slovenskih goricah z Lenartom kot upravnim
in zaposlitvenim središčem. Vrednost investicĳe je
4.345,702,58 €. Višina sofinanciranja znaša
3.046.383,29 €.

• »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske
gorice: Jarenina–Lenart–Zg. Senarska«: predvideva
se gradnja lokalnih kolesarskih povezav na območju
občin Lenart, Sveti Jurĳ v Slovenskih goricah, Pesnica
in Sveta Trojica v Slovenskih goricah v dolžini okoli 30
km. Skupni stroški operacĳe znašajo 7.304.995,77 €,
od tega je vrednost sofinanciranja EU in RS
5.541.421,66 €. Ob tem bo Direkcĳa RS za
infrastrukturo izvedla še dodatnih skoraj 10 km
kolesarskih povezav DKM. Gradnja bo zaključena do
poletja 2023.

Skupaj bo izgrajeno okoli 60 km občinskih/regionalnih
kolesarskih povezav ter 22 km državne kolesarske mreže.
V nadaljevanju, predvidoma v času naslednje finančne
perspektive do leta 2027, je predvidena razširitev
kolesarskih povezav, tako povezav državne kolesarske
mreže, konkretno DKM oznake D1 (MP Šentilj–MB–LJ–KP),
G16 (MB–Lenart–Sv. Juri ob Ščavnici) in R32 (Trate–
Lenart–Ptuj), kot tudi dodatnih občinskih/kolesarskih
povezav, ki se bodo navezale na v tem projektu izgrajene
kolesarske povezave. Naložbo sofinancirata RS in EU iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Zmagoslav Šalamun

“Na našemministrstvu pripravljamo vrsto

projektov za razvoj kolesarske

infrastrukture, tako za trajno mobilnost

ljudi, za zdravje in tudi za razvoj turizma.”

Minister Jernej Vrtovec

V ponedeljek, 22. novembra, je v Centru Slovenskih goric v Lenartu potekal svečani podpis pogodb za štiri
operacĳe »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice«, ki so jih podpisali župani desetih občin z
ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem, ki se je slovesnosti udeležil skupaj s sodelavci z ministrstva in
Direkcĳe RS za infrastrukturo.

Slovenske gorice bodo kmalu
pridobile več kot 80 km
kolesarskih povezav
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Berimo danes … za boljši jutri!
V mesecu, ko se med naletom listja z
vej prižigajo lučke v spomin, v delu
leta, ki nas zavija v vse bolj topla
oblačila in vabi v zavetje … v tem
mesecu praznujejo slovenske splošne
knjižnice.

Tako blizu vsem, pa vendar še daleč,
saj se zdi, da jih premalo poznamo.
Za izposojo knjig se skrivajo številne
spodbude in bralni projekti.

Ob hrambi dragocenega gradiva je prisotno tudi raziskovanje za razstave in izvajanje
dejavnosti. Tega slovenski knjižničarji ne počnemo zase.

Za vas gre, cenjeni uporabniki!
Knjižnica ni le stavba, ne le ustanova, je koncept, stičišče uporabnikov z namenom
bogatitve skupnosti. Navaja k branju, ki krepi empatijo, je vadba v vzdrževanju
pozornosti, uri spomin in pripomore k dvigu kakovosti življenja. V teh časih je
sobivanje knjig s tehnologijo ključnega pomena, je osnova in del pristopa. Tudi vaša
splošna knjižnica, Knjižnica Lenart, je prisotna na Facebooku, Instagramu in ima svoj
YouTube kanal ter dnevno osveženo spletno stran.

Knjiga v katerikoli obliki, fizični, ki je meni najbolj ljuba, pa tudi v elektronski in zvočni
podobi, pa ostaja naša najboljša prijateljica, vir miru, pripomoček za ohranjanje in
razvijanje pismenosti ter pot v dalje, ki je sicer morda ne bi nikoli obiskali.

Knjižnica Lenart je ena izmed manjših, pa obsega okoli 90.000 enot gradiva in se med
»velikimi« predstavlja na strokovnih posvetih in dogodkih s svojim delom kot zgled
dobre prakse. Biti knjižničar je že zdavnaj preraslo opis izposojevalec knjig. Biti
knjižničar pomeni biti človek v službi človeka.

Biti navdušeni bralec in navduševalec. Jemati svoje poslanstvo resno in z vso
odgovornostjo, z zavedanjem, da bo bralec danes lahko ustvarjal boljši jutri, ker bo
imel najboljše orodje – knjige.

Akademija ob 95-letnici KD Sveta
Ana pod pokroviteljstvom
predsednika republike

Aleksandra Papež, Knjižnica Lenart Tomaž Kšela
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Kulturno društvo Sveta Ana je pod pokroviteljstvom in ob udeležbi predsednika republike
Boruta Pahorja pripravilo slavnostno akademijo ob 95–letnici delovanja društva.
Predsednik Pahor se je v slavnostnem nagovoru ob tej priložnosti dotaknil aktualnih
razmer in pozval h kulturi dialoga v državi ter Kulturnemu društvu Sveta Ana izročil
»Zahvalo predsednika republike« za negovanje etnoloških običajev in ohranjanje
domačega narečja ter za živahno kulturno ustvarjalnost, ki povezuje ljudi. Breda Slavinec
pa je društvu izročila Zlato plaketo republiškega sklada za kulturne dejavnosti.
Zbranim sta spregovorila tudi župan Občine Sveta Ana Silvo Slaček in predsednica
Kulturnega društva Sveta Ana Suzana Breznik Rejak.

Na akademiji, na kateri so bili najvidnejši predstavniki političnega, gospodarskega in
kulturnega življenja iz občine Sveta Ana in osrednjih Slovenskih goric, so sodelovali tudi
dobitnika Prešernove nagrade za življenjsko delo Tone Partljič in Feri Lainšček, pater
Branko Cestnik ter domača pesnika Marija Ferk in Danijel Ferlinc. V kulturnem programu
so sodelovali tudi otroški in mladinski pevski zbor osnovne šole pod vodstvom Nataše
Petek in Mateje Kop, cerkveno-prosvetni pevski zbor kulturnega društva pod vodstvom
Natalije Šijanec, folklorna skupina kulturnega društva pod vodstvom Bojana Glaserja ter
flavtistka Lara Šijanec in pianistka Žana Gajer.

Akademija ne bo ostala v spominu samo obiskovalcem, temveč tudi nastopajočim, še zlasti
najmlajšim, s katerimi se je predsednik Borut Pahor na koncu fotografiral in jih zaprosil,
naj zapojejo še eno pesem, kar so z navdušenjem tudi storili.

Predsednik republike Borut Pahor je Kulturnemu društvu Sveta Ana izročil zahvalo,
ki jo je v imenu društva prejela predsednica Suzana Breznik Rejak.

Na akademiji je Suzana Breznik Rejak vodila zanimiv pogovor s Tonetom Partljičem
(drugi z leve), Ferijem Lainščkom (drugi z leve) in Brankom Cestnikom.

Predsednik Boris Pahor (na sredini) v pogovoru z županom in podžupanom občine
Sveta Ana – Silvom Slačekom (desno) in Martinom Breznikom.

Predsednik republike se je fotografiral z otroškim in mladinskim pevskim zborom
Osnovne šole Sveta Ana. Mlade je zaprosil, naj zapojejo še eno pesem.

Akademije ob visokem jubileju KD Sveta Ana
se je udeležilo veliko domačinov in gostov.



Poznaš zgodovino
Šikerjevih?

Prvi zapis iz bogate družinske kronike
Šikerjevih iz Močne je iz leta 1870.
Takrat sta namreč Mihael in Ana Schiker
postavila furmansko gostilno Šiker. V
hlevu prek ceste, kjer je danes Kmečki
muzej, se je živina odpočila, najedla in
odžejala. Z žganjem, jabolčnikom, vinom
in studenčnico so se odžejali tudi
furmani, ki so po okolici ponesli dober
glas o gostoljubni postrežbi in domači
pijači. Delo Mihaela in Ane sta konec 19.
stoletja nadaljevala Alojzija in Jožef
Šiker. V času do druge svetovne vojne sta
bila tretja generacija Alojz in Felicita
Šiker, ki sta ohranjala sloves odlične
gostilne, ki so ga poznali doma in prek
takratnih državnih meja. Za njima je
začela z novimi izzivi četrta generacija z
nepozabnima Jožetom in Silvo Šiker, ki
sta postavila temelj gostilne, kot jo
poznamo še danes. Jožetova strast je bilo
vino, predvsem »kraljevski« rumeni
muškat, ki je še danes najboljša
kombinacija s kraljico hiše, šarloto. Kot
peta generacija sta sledila Breda in Silvo

Cotar, ki sta požela veliko pohval in
nagrad. Po njunih poteh zdaj stopa
hčerka Nataša Cotar kot nosilka šeste
Šikerjeve generacije. Ima jasno vizijo, ki
sicer sloni na izjemni tradiciji, a se hkrati
spogleduje s sodobnim utripom in trendi.
S partnerjem Markom se na veliko
trudita in snujeta drzne projekte. Med
njune izvirne zamisli spadajo odmevni
kulturni večeri in prireditve v njihovem
Kmečkem muzeju in v mogočni vinski
kleti. Gostili so že številne znane
kulturne ustvarjalce, glasbenike, pesnike,
pisatelje in igralce. Dogodki so in še
vedno odmevajo med zadovoljnimi
obiskovalci. Ta srečanja so namreč vselej
enkratno doživetje in pritrjujejo
povezanosti kulture z vinom, vinsko
kulturo in vrhunsko kulinariko. Dodana
vrednost Šikerjevih je tudi njihov hotel
nad jezerom Pristava, kraj miru, počitka,
mamljivih sprehodov po prijetnem
naravnem okolju, ob šelestenju listja in
pljuskih vode. Kljub njihovi pregovorni
skromnosti si za domiselnost in izvirne
rešitve zaslužijo vso pohvalo.

Dr. Marjan Toš

Šikerjeva več kot 150-letna tradicija sloni na pristnosti in iskrenosti
Nina Zorman
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Mar tudi vam poskoči srce, ko vas tujci
povprašajo, od kod prihajate, in ob
odgovoru, da iz Slovenskih goric,
odgovorĳo: »Aaaaa, Šiker! Tam se res
odlično je!« Preprosto postaneš ponosen!
Vesel, da znajo ceniti naše ljudi, njihov trud
in izvrstno lokalno kulinariko, ki jo že več
kot 150 let ponujajo Šikerjevi nad
čudovitim jezerom Pristava v kraju Močna,
kjer se svobodno sprehajajo beli labodi in
kjer ti ob pogledu z njihove terase duša
šepeta La vita è bella.

Ob pogovoru z Natašo Cotar, s šesto
generacĳo Šikerjevih, ki je pogumno
prevzela vajeti vodenja, začutiš tisto
domačnost in pristnost, ki ju odražajo tako
družina kot njena ekipa, ko stopiš skozi
mogočna lesena vrata Gostilne Šiker.
Sprejmejo te spoštljivo, prĳazno in po
potrebi s kančkom humorja, kar obisk
njihove gostilne naredi še bolj prisrčen. Ko
belo pogrnjeno mizo začnejo krasiti
umetnĳe iz njihove kuhinje in ko začneš z
razvajanjem brbončic, ostaneš skorajda
brez besed. Vsi presežniki so odveč.
Preprosto si srečen. A loviti ravnotežje med
delom in družino, med skrbjo nad
večstoletno tradicĳo in sodobnim svetom,
ni mačji kašelj.

Kako vam uspeva loviti ravnotežje med
vodenjem gostilne in hotela ter družino
in materinstvom?
»Gostilniški« način življenja je poseben,
sploh pri nas, ki živimo in delamo na istem
mestu. Vendar vsaka stvar v življenju
potrebuje nek čas, in ko se družina razširi,
se je treba prilagoditi in nekatere stvari
spremeniti. Pri nas za gostilno skrbim jaz,
za hotel moj partner Marko. Seveda je vse
prepleteno in je težko narediti strogo črto,
pa to niti ni namen, saj se v življenju stvari
zmeraj spreminjajo in lažje je, če se s tem
ne obremenjujemo preveč, če ohraniš
mirnost, vztrajnost in dobro voljo, se na
koncu vse »poklopi«.

Ali menite, da bodo vaši otroci
nadaljevali tradicĳo?
Otrokom želimo najboljše in kot mami mi
je najpomembneje, da otroci najdejo svojo
pot, na kateri bodo zadovoljni in bodo
uživali v tem, kar bodo počeli na poslovni
in zasebni poti. Če se odločĳo nadaljevati
to družinsko tradicĳo, jih bomo vsekakor
podpirali in spodbujali, enako bomo storili,

če se bodo našli v čemerkoli drugem. Tako
se zdaj res ne obremenjujemo s tem, kdo bo
kaj prevzel, ampak preprosto uživamo v
tem trenutku.

Kako velika je vaša ekipa, ki stoji za
vami?
Pri nas je redno zaposlenih dvanajst
pridnih in delovnih sodelavcev in seveda še
»domači«. Ekipa je že dolga leta stalna.
Naša posebnost je vsekakor to, da so
kuharice pri nas že mnogo let. Štiri od teh,
ki so najdlje, so sešteto skupaj pri nas že
skoraj 100 let in na to smo res ponosni.
Vsekakor gre zahvala tudi moji mami, ki je
pred menoj sestavljala ekipo in mi dajala
vzgled. Nekateri vajenci, ki so se učili pri
nas, so ji včasih rekli tudi »druga mama«.

Kaj je najlepši kompliment, ki ste ga
slišali o Gostilni Šiker?
Najlepši kompliment je to, da se gostje
vedno znova vračajo k nam v gostilno in v
hotel. Pogosti komplimenti so, da je hrana
zelo okusna, da je osebje prĳazno in
profesionalno ter da se pri nas počutĳo kot
doma. Ker pa nam zaposleni res veliko
pomenĳo, je vsekakor kompliment, ki ga
čutimo za zidovi naše 150-letne gostilne,
tudi to, da sodelavci radi prihajajo na delo.

Kako se povezujete z lokalnimi kmeti?
Želimo in trudimo se povezovati z lokalno
skupnostjo, ne samo s kmeti, ampak tudi z
drugimi obrtniki, ki nam lahko ponudĳo to,
kar potrebujemo. Najbolj se povezujemo
pri ponudbi mlečnih izdelkov, zelenjave,
sadja, medu in suhomesnih izdelkov. Že več
let sodelujemo z različnimi kmetĳami, ki za
nas gojĳo zelenjavo in sezonsko sadje. Za
sestavine, ki jih potrebujemo, je vsekakor
najbolje, da jih je čim več od lokalnih
proizvajalcev, saj so tako najbolj sveže in
kakovostne.

V strategĳi trženja slovenskega turizma
je izpostavljen cilj narediti Slovenĳo za

butično turistično destinacĳo, pa tudi
za kulinarično destinacĳo. Kako po
vašem mnenju priti do tega?
Slovenĳa je že sama po sebi butična, saj
je majhna država. Vsekakor je to tudi
naša prednost, če jo znamo izkoristiti.
Turisti vedo, da smo majhni, da imamo
nekaj velikih znamenitosti, vendar od
naše celotne regĳe pričakujejo pristnost,
okusiti našo bogato kulinarično
preteklost in uživati v čisti, zeleni naravi.
Še posebej pa je vse odvisno od nas
samih, od ljudi, od domačinov. In če
uporabimo prispodobo, je »pri teku na
dolge proge treba biti posebej previden,
kako začneš in kako boš tekel dalj časa«.
Tukaj mnogi naredĳo napako in omagajo.

Koronakriza je marsikomu omogočila
srečanje s samim seboj. Ste tudi sami
prišli do kakšnih posebnih spoznanj v
tem času?
Kot večini zemljanov je seveda tudi nam
korona prinesla neka nova spoznanja.
Zaprtje države je bilo zelo dolgo in
posledično je bilo dovolj časa, da smo
najprej spoznali, da smo si skozi leta vzeli

premalo časa zase in za družino. Kasneje,
ko smo bili že predolgo zaprti, pa smo
spoznali, kako radi delamo. Časa je bilo
na koncu še dovolj, da smo združili obe
spoznanji, in sedaj nam uspeva oboje.
Lahko rečemo, da smo kljub težkim
časom veseli za to priložnost, ki je
življenje postavila na pravo pot. Pot
sprostitve v prostem času in veselje do
dela.

Nataša Cotar je nosilka šeste Šikerjeve generacije. S partnerjem Markom se na veliko
trudita in snujeta drzne projekte.

Šikerjeva gostilna v Močni je nasitila
in odžejala prve furmane že leta 1870.

“Zahvala gre tudi
moji mami, ki je
pred menoj

sestavljala ekipo in
mi dajala vzgled.“

Šarlota je hišna kraljica gostilne, ki jo po
receptu babice Brede pripravljajo že več
kot petdeset let.
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Zbranim je ob občinskem prazniku čestital župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger
in dodal, da bo letos namesto njega spregovorila tehnika, saj je sledil video nagovor s
prikazom izvedenih investicij v občini in predstavitvijo smernic nadaljnjega razvoja občine,
ki ga je pripravil domačin Sandi Kolarič. Brezstično so zaradi epidemioloških razmer
podelili priznanja.

Priznanja župana
Karin Petko je prejela priznanje za ustvarjalno, uspešno delo v ljubiteljski kulturi in za
prostovoljno delo z mladimi, saj je že več let članica KTD Selce, kjer vodi mladinsko
dramsko sekcijo. Karin je vsestranska igralka, scenaristka, režiserka in glasbenica. Največji
uspeh pa je Mladinska dramska skupina KTD Selce dosegla z glasbeno komedijo Zmenek
in z muzikalom Mamma Mia po naše, za katera je Karin Petko napisala besedilo, priredila
pesmi, režirala in k sodelovanju privabila dijake in študente.
Zlatko Gričnik je direktor Doma sv. Lenarta od leta 2008. Vse od takrat ga uspešno vodi,
spodbuja in motivira zaposlene, da delajo v dobro starejših, kar je bilo še kako pomembno
v času epidemije covida-19. Ima občutek za sočloveka, prisluhne potrebam stanovalcem in
po njegovi zaslugi je dom odprta ustanova, ki dobro sodeluje z organizacijami in društvi v
občini ter v širšem slovenskem prostoru.

Priznanja uspešnim nekdanjim učencem:
• iz OŠ Lenart so jih prejeli: Nika Feiertag, Lara Kaučič, Ela Košmerl, Zarja Novak, Eva

Čeh, Nina Čeh, Katarina Dajčman, Aljaž Peklar, Jurij Petek in Žiga Žižek;
• iz OŠ Voličina so jih prejeli: Tijana Györkös, Ana Kurnik, Lara Lešnik, Klara Petek,

Amrož Rukav, Mihael Šnofl, Neja Lašič, Nika Pšajd, Žiga Šešerko in Tinkara Štruc.

Priznanja so prejeli tudi zlati maturanti:
Tjaša Rojko – aranžerski tehnik, Tamara Cer – vzgojiteljica predšolskih otrok, Ajda
Weingerl – splošna matura na gimnaziji, Tanja Dvoršak – srednja medicinska sestra, Lucija
Rojko – vzgojiteljica predšolskih otrok in Tilen Štuhec – gradbeni tehnik.

Priznanja so prejeIe tudi izjemno uspešne študentke za
zaključen študij:
Lara Šalamun – psihologinja (Univerza Exeter v Veliki Britaniji), Tina Goznik –
psihologinja in Maja Kurbos – magistrica socialnega dela.

Župan je podelil tudi Spominske znake Vlade Republike
Slovenije za požrtvovalnost v boju proti covidu-19, ki so
jih prejeli:
Zdravstveni dom Lenart, direktor Jožef Kramberger, dr. med., spec., Franc Krivec, poveljnik
CZ Občine Lenart, Zmago Šalamun, obveščanje javnosti – Kreativna Pika, d. o. o., Mirko
Kojc, namestnik poveljnika CZ Občine Lenart, in Klavdija Drašak, sekretarka OZ RK Lenart.

Plaketo Občine Lenart so prejeli:
• Stildom, družba za proizvodnjo, posredništvo, gradbeništvo, storitve in trgovino,

d. o. o., ki je bila ustanovljena leta 2005, korenine tega družinskega podjetja pa
segajo že v leto 1979. Podjetje se ukvarja z izvajanjem klasičnih slikopleskarskih del
na novih in z obnovitvenimi deli na starih objektih, oblaganjem sten z biostenskimi
oblogami, izdelavo in montažo štukatur, izdelavo fasad in epoksi podov. Prevzemajo
tudi celovita zaključna gradbena dela, kot so suhomontažne gradnje in podarska dela;

• Avtoservis in bar Valerija Milan Vuzem, s. p., katerega začetki obratovanja segajo v
leto 2000 in je danes znan po kakovostno izvedenih storitvah, ugodnih cenah in
širokem krogu zadovoljnih strank.

Bronasti lenarški grb je bil podeljen trem prejemnikom.
V Društvu prijateljev mladine Slovenske gorice so združeni prostovoljke in prostovoljci,
ki jim je delo z in za otroke v veselje. Že od 2008 vsako leto pripravijo bogate počitniške
dejavnosti, tudi v času jesenskih počitnic in božično-novoletnih praznikov. Prostovoljci s
svojim delom, zgledom, odnosom in vsebino dejavnosti otroke spodbujajo k solidarnosti,
strpnosti, sočutju, uživanju v igri, ustvarjalnosti, pomoči in druženju. Organizirajo tudi
brezplačna poletna letovanja za otroke v okviru akcije Pomežik soncu.
Lenartčanka Nina Šulin deluje kot kostumografka, ilustratorka, izdelovalka lutk,
mentorica likovnih in lutkovnih delavnic ter srednješolska profesorica. Imela je več kot
trideset samostojnih in deset večjih skupinskih razstav doma in v tujini. Ilustrirala je več
slikanic in knjig. Za ilustracije je prejela tudi tri mednarodne nagrade. V zadnjih letih je
kot kostumografka ali scenografka sodelovala v več kot štiridesetih predstavah za otroke,
mladino in odrasle. Z izjemno bogato, izvirno in mojstrsko scenografijo in kostumografijo
za predstave je v obliki kostumov in scenskih postavitev prispevala velik delež k
umetniškim dosežkom KD Delavec Lenart in nadgradila dosežke režiserja in izjemnih
igralcev.
Gospod Ivan Majer se je s prevozništvom začel ukvarjati leta 1992, s to obrtjo pa se je
ukvarjal tudi njegov oče. Podjetje je znano po zanesljivih volumenskih prevozih po vsej
Evropi.

Srebrni lenarški grb sta prejela:
• gospa Tatjana Kraner je učiteljica na OŠ Lenart. V svojem dolgoletnem delu je s

svojimi idejami in delovanjem veliko doprinesla k razvoju šole. Še posebej je dejavna
na področju ekologije. Bila je pobudnica za ustanovitev in vključitev šole med
slovenske EKO šole. Pred petimi leti je poskrbela, da se je lenarška šola vključila v
projekt EKO šolski vrtovi in od takrat ob šoli nastaja vrt, kjer učenci ob njeni pomoči
spoznavajo in skrbijo za rastline.

V petek, 5. novembra, je v Domu kulture Lenart potekala osrednja slovesnost ob letošnjem občinskem prazniku in 825. obletnici prve omembe Lenarta v pisnih

virih. V kulturnem programu so nastopili Tim Ribič in Špela Pokeržnik, Miroslav Mauko in Aleksander Satler iz KD Delavec Lenart, Denis Čuček, Izak Lorenc

(trobenta) in Tina Hauptman (klavir) iz Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart, Neža Ožinger in Robert Ožinger ter Slovenskogoriški

pihalni orkester MOL Lenart.

Zmagoslav Šalamun

Proslava ob občinskem prazniku in 825. obletnici prve pisne omembe
Lenarta
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Prejemniki Spominskega znaka Vlade Republike Slovenije za požrtvovalnost v boju
proti covidu-19

Se nadaljuje na naslednji strani
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• družba KGS Krajnc, d. o. o., deluje od
leta 2007 in je družinsko inovativno
podjetje, ki se ukvarja s kmetijskimi
proizvodi in storitvami, biomaso ter
raziskovalno-razvojnimi projekti na
omenjenih področjih. Uspešno
razvijajo lastne blagovne znamke, kot
sta mleta in odprašena slama Lenabox,
ki jo izdelujejo edini v Sloveniji in eni
redkih v Evropi. Letos pa so
proizvodnjo razširili tudi s specialnimi
krmnimi mešanicami pod lastno
blagovno znamko Lenamix. V zadnjih
petih letih so za naložbe namenili
skoraj 12 milijonov evrov in izvozijo
tretjino proizvodnje. Na področju
razvoja in raziskav sodelujejo s
Fakulteto za kmetijstvo iz Maribora in
imajo lasten patent.

Zlati lenarški grb je prejel
poslanec Franc Breznik
Njegovi predlagatelji so v obrazložitvi
zapisali, da je domoljub, zaveden Slovenec,
ki ima občutek za sočloveka ter kot
poslanec deluje v korist in za razvoj
Slovenskih goric. V Slovenske gorice
prinaša dobre in pozitivne zgodbe ter
sodeluje v čezmejnih projektih. Občinam
na območju ORP Slovenske gorice je
pomagal pri projektu kolesarskih poti.
Prizadeva si za zdravo življenjsko okolje in
je bil aktiven pri projektu lenarške čistilne
naprave. Na njegovo pobudo je vlada
zagotovila znatna dodatna sredstva za
gradnje vrtcev in osnovnih šol, kar pomeni
4,5 milijona več za prostore vrtcev in šol.
Gospod Breznik se je s svojim dolgoletnim
delom izkazal kot politik in človek, ki
razmišlja širše, išče poti in povezave, dobro
sodeluje z lokalnimi skupnostmi in dela v
dobro širše skupnosti.
Prejemnik zlatega lenarškega grba
poslanec Franc Breznik se je ob prejemu
grba vsem lepo zahvalil.

Zmagoslav Šalamun

Z lenartovo nedeljo zaključili praznovanje

Damjan Veršič

V Lenartu v prvo potrdili rekordno visok proračun
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Prireditve so bile ob letošnjem praznovanju občinskega praznika
zasnovne širše, ampak so zaradi slabih epidemioloških razmer v
veliki meri odpadle. Tako je v petek potekala osrednja slovesnost v
Domu kulture, v nedeljo pa tradicionalna lenartova nedelja, ki je
bila slabše obiskana kot v preteklosti.
Praznovanje lenartove nedelje se je začelo z jutranjo mašo.
Osrednja župnijska slovesnost se je začela ob 10.30 uri in jo je
daroval mariborski nadškof in metropolit msgr. Alojzij Cvikl, DJ.
Slovesnost se je nadaljevala pred cerkvijo, kjer je zbrane najprej
nagovoril župan mag. Janez Kramberger, ki je ob posaditvi drevesa
povedal: »Ta smreka nas bo povezovala, tako kot smo z roko v roki
povezani že stoletja, in to si želimo tudi naprej. Moramo biti
povezani, spoštovati različnost, drug drugega poslušati in takrat
bomo priča napredku.«

Sledil je blagoslov dokončane zunanje ureditve okolice cerkve –
tlakovanja in odvodnjavanja na vzhodnem delu. V tem času je bila
v cerkvi obnovljena ali posodobljena elektrifikacija zvonjenja,
poskrbljeno je bilo za novo ozvočenje, ureditev kurilnice ter
obnovo vseh oken na župnišču. Ob 825. letnici omembe Lenarta so
tako simbolično posadili drevo – smreko, in sicer na platoju pred
župnijsko cerkvijo, ki jo je v sklopu blagoslova okolice blagoslovil
mariborski nadškof.
»Čestitke ob prazniku občine, ob omembi tako pomembnega
trenutka, kot je 825 let, in ob župnijskem prazniku vam želim, da

bi ga napolnili z veseljem, čeprav doživljamo to krizo koronavirusa
in smo dostikrat napolnjeni s strahom, občutkom tesnobe,
naveličanosti. Ampak taki prazniki naj v naša srca prinesejo veselje
in upanje, kajti kristjani moramo biti ljudje upanja in zaupanja. Na
koncu bo zmagalo dobro,« je po blagoslovu povedal mariborski
nadškof in metropolit msgr. Alojzij Cvikl, DJ .

Namen posaditve drevesa v samem centru Lenarta ima simbolni
pomen medsebojne in človeške povezanosti z naravo ter nas
spominja na osnovne vrednote, ki v toku časa ostajajo
nespremenjene. Projekt zasaditve drevesa je finančno podprlo
podjetje Kreativna PiKA d. o. o. , iz Lenarta.

Slovesnosti so ob županu prisostvovali predstavniki lokalne
skupnosti med njimi podžupanja Urška Možina in podžupan Franci
Ornik ter poslanec Franci Breznik s partnerko Suzano.

Občinski svet Občine Lenart je na 18. redni
seji v prvem branju potrdil občinski
proračun za leto 2022 v višini skoraj 18
milijonov evrov. Proračun, ki je do naslednje
redne seje (16. decembra) v javni
obravnavi, je zelo ambiciozen, saj je govora
o skoraj 14 milijonih evrov investicijskega
denarja. »V naslednjem letu in v letu 2023
bomo izvajali nekatere zelo pomembne
investicije: čistilna naprava, za katero
imamo v prihodnjem letu rezerviranih 4,5
milijona evrov, kolesarske poti, prizidek k
Osnovni šoli Lenart, vlaganja v ceste,
vodovode, kanalizacijske odseke itd. Pri
vsem tem pa je treba poudariti, da je
proračun realen,« je povedal lenarški župan
mag. Janez Kramberger.

V Voličini nov gasilski dom
in energetska sanacija šole
Med pomembnejšimi projekti prihodnjega
proračuna je tudi novogradnja gasilskega
doma v Voličini, za kar je rezerviranih
250.000 evrov, toliko tudi za nakup novega
gasilskega vozila za PGD Voličina. Z
gradnjo bodo začeli že v letošnjem letu –
gradbeno dovoljenje so že pridobili,
zaključena pa bo prihodnje leto, ko bodo v
garažo postavili novo vozilo, za nadgradnjo
katerega že imajo izbranega izvajalca. Ob
tem bodo v Voličini energetsko sanirali
tamkajšnji osnovno šolo in telovadnico.

Načrtujejo najetje
dolgoročnega kredita
Za omenjene investicije mora Občina Lenart
zagotavljati tudi lastni delež, za kar je
predvidenih skoraj 2,2 milijona evrov. »Ta
lastna sredstva bomo morali podaljšati s
kreditom. Načrtujemo dolgoročno posojilo
po ugodni obrestni meri v višini 1,5 milijona
evrov. Sicer pa bomo odplačali stavbno

pravico za vrtec v višini skoraj 300.000
evrov. Za kolesarske poti moramo zagotoviti
765.000 evrov lastnih sredstev, za čistilno
napravo 1,2 milijona evrov, za nadzidavo
zdravstvenega doma 110.000 evrov, za
dozidavo osnovne šole pa v prihodnjem letu
88.000 evrov proračunskega denarja,« pove
Kramberger in doda: »Omenimo še nekaj
manjših načrtovanih investicij v lenarški
občini: nadaljevanje urejanja javne
razsvetljave, obnova cimprače v Zavrhu,
namestitev časovnice in interaktivne table
na klančino ob lenarški tržnici, na kateri bo
predstavljena zgodovina Lenarta, ureditev
centra Voličine, gradnja krožišča ob čistilni
napravi v Voličini, nadaljevanje urejanja
ceste od središča Voličine proti Hrastovcu,
ureditev ceste Pod gradnom, izdelava
projektne dokumentacije za 2-oddelčni
vrtec v Selcah itd.«

Nadgradnja zdravstvenega
doma
V Lenartu je ena izmed pomembnejših
načrtovanih investicij nadgradnja
zahodnega trakta zdravstvenega doma, ki
bo sofinancirana z državnimi sredstvi.

Za šolstvo in socialo občina
zagotavlja skoraj 4 milijone
evrov
Ob 13,6 milijona evrov investicij Občina
Lenart v proračunu za predšolsko vzgojo,
knjižnico, osnovno in glasbeno šolstvo ter
šolske prevoze zagotavlja dodatnih 3,3
milijona evrov. »Če k temu še prištejemo
socialne transferje, pomoč na domu,
družinskega pomočnika, izredne pomoči,
subvencije najemnin, domsko varstvo, kar
znaša približno 500.000 evrov, se že
približujemo štirim milijonom evrov, in to
samo za šolstvo in socialo,« zaključi župan.

Skoraj 14 milijonov evrov, kolikor
predvidevajo za investicije, zagotavljajo
na račun velikih projektov, sofinanciranih
z državnimi in evropskimi sredstvi.

Umrl je Saša Tomažič, dobitnik zlatega
lenarškega grba leta 2019. Življenjska
pot je Saša Tomažiča pripeljala v
Slovenske gorice leta 1965, ko se je
zaposlil na Osnovni šoli Jurovski Dol kot
učitelj fizike in matematike. Leta 1973 se
je preselil v Lenart.

Leta 1977 se je zaposlil na Osnovni šoli
Lenart. Od leta 1983 do upokojitve leta
2000 je bil ravnatelj na Osnovni šoli
Franca Rozmana Staneta Maribor.
Uvedel je številne novosti, zlasti na
področju zgodnjega učenja tujih jezikov
in računalniškega opismenjevanja. Z
uvajanjem računalnika v vse oblike dela
osnovne šole je začel že leta 1986.
Saša Tomažič je bil v mladosti aktiven
športnik, igral je odbojko, z mladinsko
ekipo mariborskega Branika je bil
podprvak Jugoslavije in prvak Slovenije.
Za svoje delo na področju šolstva je
prejel priznanje Raziskovalne in
izobraževalne skupnosti in Šilihovo
nagrado. Republika Slovenija mu je leta
2001 podelila najvišjo državno nagrado
na področju šolstva za življenjsko delo v
vzgoji in izobraževanju na področju
osnovnega šolstva.
Po upokojitvi je bil aktiven v društvih. Od
leta 2002 do leta 2006 je bil predsednik

Društva upokojencev Lenart. Takrat so v
društvu zaživele številne kulturne in
športne dejavnosti, organizirali so
srečanja in izlete.
Pečat je s svojim delom pustil tudi v
Občinskem svetu Občine Lenart, v
katerega je bil izvoljen v letih 2002, 2010
in 2014. Prav tako je bil aktiven v
številnih organih Občinskega sveta in
Občine Lenart.
Bil je velik ljubitelj kulture, nikakor pa ne
gre prezreti njegove solidarnosti in
humanitarne dejavnosti. V mladosti je bil
član prostovoljnega gasilskega društva,
Rdeči križ Slovenije mu je podelil zlati
znak za dolgoletno ustvarjalno delo v tej
organizaciji. Prejel je zlati lenarški grb za
življenjsko delo na področju osnovnega
šolstva.

Saša Tomažič je s svojim delom pustil
pečat v občini Lenart, spominjali se ga
bomo s spoštovanjem in hvaležnostjo.

Sašu Tomažiču
v spomin

“Ta smreka nas bo povezovala,
tako kot smo z roko v roki
povezani že stoletja.“
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Kot Zgodovinsko društvo Atlantida raj slave
je bilo ustanovljeno 10. oktobra 2011 ob
200-letnici najdbe negovskih čelad. Takrat
je, kot pove predsednik društva Anton
Mlasko, v penzionu Petelin potekal
ustanovni sestanek, na katerem so o tem,
kako pomembno arheološko najdbo čim
bolje izkoristiti za promocijo benediške
občine, razpravljali Franc Lasbaher, Angela
Rajšp, Vesna Merčnik, Sabina Huber, Janez
Ferlinc, Anton Mlasko in še nekateri drugi
simpatizerji. »200-letnico Slačkove najdbe
26 bronastih čelad na Ženjaku smo videli
kot priložnost za turistično atrakcijo, ki bo
pripomogla k večji prepoznavnosti in
obisku naše občine ter načrtovanega
termalno-kopališkega kompleksa,« še pravi
Mlasko in izpostavi, da so takrat k
sodelovanju povabili strokovnega
sodelavca, prekaljenega, lokalno
prepoznavnega in aktivnega Janeza
Ferlinca. »Kljub temu da je pravnik, je s
srcem Slovenjegoričan in velik poznavalec
zgodb, običajev ter zgodovine.«

V društvu še posebej izpostavljajo

Arheološko cesto Benedikt in Eko

muzej Dolina miru
»Občina Benedikt je poskrbela za repliko
negovske čelade, Jernej Lasbaher pa je
natisnil reklamni pano in promocijsko
gradivo, ki smo ga predstavljali na sejmu
Agra v Gornji Radgoni in na društvenih
prijateljevanjih v Celju, Mariboru, na Ptuju,
v Negovi itd. Med aktivnostmi na področju
naravovarstva lahko omenim sodelovanje z
Robertom Šiškom, članom Društva za

opazovanje in proučevanje ptic Slovenije,
ki je pomagal pri namestitvi okoli 150
gnezdilnic (ptičjih hišk) za smrdokavro in
izumrlo zlatovranko. Zelo ponosni smo
tudi na izvedeno delavno akcijo na Drvanji,
na zadnji, s slamo kriti cimprači v
Slovenskih goricah. Ob zaključku del smo
pripravili nepozabni dogodek s prikazom
starih obrti, na katerem je sodelovalo več
kot 200 ljudi. Omenjena cimprača znova
kliče po krpanju s slamo. Kot partner
Občine Benedikt smo sodelovali pri
uspešno realiziranem in z evropskimi
sredstvi financiranem projektu Arheološka
cesta Benedikt. Gre za nekaj več kot 33
kilometrov dolgo označeno pot,
opremljeno z obcestnimi obeležji, ki so
dostopna peš, s kolesom ali avtomobilom.
Pot, ki povezuje lokalne kulturne
spomenike in živo dediščino, si je mogoče
ogledati tudi na spletu. Kot pravi arheolog
Stanko Pahič, velja Benedikt poleg Ormoža
in Legna za slovenski prazgodovinski
center.«

Naš sogovornik omenja še en uspešno
realiziran projekt – Eko muzej Dolina miru,
v katerem ob občini kot partnerja
sodelujeta Turistično društvo Atlantida (iz
zgodovinskega se je v turistično društvo
preimenovalo leta 2017) in Gostišče na
kmetiji Kaučič s Trstenika. »Gre za projekt
domačega znanja, idejo muzeja na prostem
v sliki in besedi, ki je dostopen v naravi,
prek spletne strani ali promocijskih
zloženk. Povezali smo stavbno, kulturno,
naravno in zgodovinsko dediščino ter jih
interpretirali v zgodbe. Tako smo pridobili
maketo prereza termalne vrtine, del
prostorov v Večgeneracijskem centru
Benedikt, promocijsko blagovno znamko z
logotipom za lažjo prepoznavnost na
turističnem trgu in kot pomoč lokalnim
podjetniškim zgodbam itd. Seveda se bo
Eko muzej v prihodnje še dopolnjeval in
širil. Naj povem, da še vedno želimo
postaviti in predstaviti repliko Čolnikovega
kozolca z Drvanje, ki pa mu zvezde za zdaj
niso naklonjene,« pojasnjuje Anton Mlasko
in se ob 10-letnici turističnega društva
zahvaljuje članom, prostovoljcem,
simpatizerjem in zvestim donatorjem,
skratka vsem, ki so pomagali pri
prepoznavnosti občine in pripomogli k
lepši skupni prihodnosti.

V prihodnje bodo člane seznanjali z

vrednotami NOB-ja
Na zadnjem občnem zboru je bil Mlasko
ponovno izvoljen za predsednika društva, v
program dela pa so med drugim zapisali,
da bodo tudi v prihodnje dajali poudarek
druženju, člane pa bodo seznanili z

vrednotami NOB-ja. Zato so k sodelovanju
povabili Alojza Bezjaka, predsednika ZB
NOB Lenart. »Sam sem po poklicu
zdravstvenik in v teh okoliščinah dajem
prednost zdravju članov pred aktivnostmi
Turističnega društva Atlantida.«

Šauperlov klanec v Spodnji Ročici
dobil asfaltno prevleko

Občina Benedikt je obnovila del ceste v Spodnji Ročici, tako imenovani Šauperlov klanec
v dolžini 150 metrov. Ta odsek je bil za vožnjo zelo problematičen, saj se je v slabih
vremenskih razmerah na cestišču pojavljalo blato, v suhem obdobju pa je na površje prišlo
kamenje in cesta je dobila grbinast izgled. To je močno oviralo normalno vožnjo s
traktorjem, ki so na tej cesti zelo pogosti, še večjo težavo pa je predstavljalo osebnim
avtomobilom.
Modernizacĳa je potekala v mesecu oktobru, ko so bila izvedena naslednja dela: odriv
zemljine na delu odseka, položitev politlaka, navoz osnovnega tampona iz gramoza, navoz
finega tampona in izvedba asfaltne prevleke. Kot je pojasnil benediški župan mag. Milan
Repič, je bila vrednost izvedenih del slabih 19.000 evrov, projekt pa je bil financiran iz
občinskega proračuna. »Omenjena pridobitev je predstavljala predvsem lažjo in varnejšo
vožnjo po tem klancu v vseh vremenskih razmerah. S tem pa tudi manjše uničevanje
vozil.«

V letošnjem letu bodo obnovili 1.500 metrov cest
Na območju občine Benedikt sicer vsako leto uredĳo kar nekaj metrov cest. »Letos jih
bomo okrog 1.500, vendar pa je še veliko odsekov, ki so potrebni modernizacĳe. Na eni
strani imamo še makadamske odseke, ki čakajo črno prevleko, na drugi pa take, ki so bili
asfaltirani pred 25 ali več leti in so prav tako potrebni obnove. V teh dneh začenjamo še z
obnovo Strme ulice v Benediktu, ki je ena izmed takih cest, ki jo je najedel zob časa. V
naslednjem letu načrtujemo modernizacĳo Šolske ulice, ki je vezana na izgradnjo
kablovoda. Ker Elektro Maribor letos ni uspel pridobiti gradbenega dovoljenja, se
investicĳa zamika v leto 2022. Poleg tega je v načrtu še obnova Vrtne ulice, klanca v Sp.
Bačkovi pri hišni številki 12 in obnova asfalta v Ihovi, smer Negova,« je še pojasnil
benediški župan.

Damjan Veršič

Damjan Veršič

10 let Turističnega društva Atlantida
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V letošnjem letu mineva 210 let od najdbe negovskih čelad.
Te je v občini Benedikt novembra leta 1811 v gozdu pod
hišo z naslovom Na klancu 5, prej je bil to Ženjak, našel
Jurij Slaček, preprost podložnik ali tlačan gospoščine na
negovskem gradu, ki je imela v tistem času v oblasti tudi
benediški okoliš. Po tedanjem gospostvu se imenujejo
negovske čelade.
Jurij Slaček je na svojem posestvu, ki leži kilometer
jugozahodno od Sv. Benedikta v Slovenskih goricah, med
oranjem njive v predzadnji brazdi pod vrhom grebena ob
vinogradu izoral 26 bronastih čelad. Našel naj bi jih na
enem kupu, zložene ena v drugo. Kot lahko preberemo v
zborniku občine Benedikt Stopinje življenja, gre za
prazgodovinske bronaste čelade z žlahtno zeleno patino.
Eno naj bi z motiko takoj raztolkel, saj je mislil, da so
čelade zlate. Kmalu je ugotovil, da so iz brona, in jih nato
odnesel domov, kamor jih je prihajalo gledat staro in
mlado, saj je bila to prva in najpomembnejša arheološka
najdba v deželi med Muro in Dravo. V Sloveniji je shranjena le ena čelada

Najdba je bila nato prodana mariborskemu orožarju
Denzlu, potem pa so jo poslali v graški muzej Joanneum in
v Kabinet za numizmatiko in starine na Dunaju. Od 26
najdenih čelad je v Narodnem muzeju Slovenije shranjena
le ena, druge najdemo v muzejih v Gradcu, na Dunaju in v
Berlinu, nekaj jih je v zasebni lasti, nekatere pa veljajo za
izgubljene.
Bronaste negovske čelade sodijo v obdobje 450–350 pr. n.
št. ali v obdobje končevanja halštatske in začenjanja
latenske kulture. Poleg prask od mečev vsebujejo tudi
napise. Najzanimivejši za strokovnjake je germanski napis
HARIGASTI TEIVA III IL, kar pomeni: Harigast, član
germanskega rodu, daje oziroma žrtvuje bogu Teivi čelade.
Kljub mnogim poskusom, da bi negovske čelade uvrstili v
drugo zgodovinsko obdobje, predvsem v rimsko, se je
izkazalo, da so te lahko le železnodobne. Po novejših
raziskavah so ugotovili, da je napis zapisan v venetski
pisavi idrijskega tipa (Idrija pri Bači).

Radio Maribor je pri Vogrinovih na temo negovskih

čelad pripravil terensko oddajo
Ob 210-letnici pomembne najdbe je Radio Maribor v petek,
12. novembra, v neposredni bližini najdbe, na domačiji
Vogrin, pripravil radijsko oddajo, ki jo je povezoval Stane
Kocutar. Ta je povedal: »Osnovni namen oddaje je bil
spomniti poslušalce na okroglo obletnico najdbe negovskih

čelad in hkrati poudariti manj znani del zgodovine tega
prostora. Manj znano pa je tudi dejstvo, da sta bila to
okolje in ta najdba deležna številnih manipulacij; tako so v
času nacizma dokazovali na teh še do danes nerazvozlanih
napisih na dveh čeladah, da gre za tradicionalno nemško
poselitveno območje.«
Drago Vogrin, od leta 1986 lastnik zemljišča, na katerem so
bile najdene negovske čelade, je dejal, da je za zgodbo,
povezano s čeladami, izvedel od že pokojne sosede
Veronike Hajnžič. »V neposredni bližini mesta najdbe
danes stojita informativna tabla in klop, to pa je tudi vse,
kar je mogoče videti. Ljudje pa prihajajo in želijo videti še
kaj drugega. Žal jim ne moremo ničesar pokazati. Na mestu
najdbe je zdaj gozd, po debelih drevesih pa se vidi, da je to
območje že dolgo zaraščeno.«
Tudi Anton Mlasko, predsednik Turističnega društva
Atlantida, se je strinjal, da benediška občina to najdbo
premalo izkorišča za svojo promocijo: »Dokler ne bodo
tukajšnji lokalni ponudniki, gostinci, ki že tržijo svoj
krožnik ali pijačo, začutili, da bi lahko s to zgodbo pridobili
več gostov, se ne bo nič spremenilo. Mi v društvu smo že
naredili določene podlage, zgodbe v sliki in besedi so na
razpolago, dogovorjena je tudi skupna promocijska
blagovna znamka Benedikt – Panonske praidila, zdaj pa je
čas, da to zgodbo začnejo prodajati tudi gostinci.«

Župan občine Benedikt mag. Milan Repič je poudaril, da si
občina v sodelovanju z društvi že vrsto let prizadeva
ohraniti zgodovinsko pomembne dogodke in najdbe, ki jih
prenaša tudi v turistično ponudbo. »Izvedli smo projekt
arheološke ceste, v okviru katerega smo podrobneje opisali
najdišče negovskih čelad, pa tudi gomile iz različnih
obdobij. V vasi Trotkova je najdišče 57 gomil, na Trsteniku
so našli okostje miocenskega kita, staro okoli 13 milijonov
let. V lanskem letu smo zaključili podoben projekt,
Ekomuzej Dolina miru, v katerem so zajete in opisane
druge značilnosti: naravne, kulturne, turistične. Bile so
narejene kolesarske poti, prav tako učna in kmečka pot.
Sicer pa v Benediktu razpolagamo tudi z geotermalno
vrtino, globoko 1857 metrov, ki je bila zvrtana v letu 2004.
Takrat se je začelo govoriti o benediških termah, a žal po
17 letih do realizacije tega projekta še ni prišlo. Letos pa
smo obnovili še en zgodovinski biser – mežnarijo pri Svetih
Treh Kraljih, ki velja za najstarejšo zidano hišo v Sloveniji.«

Pred 210 leti je preprost podložnik v Benediktu izoral 26 bronastih čelad

Pokopališče bodo
razširili in nanj
umestili žarni zid

Občinski svetniki v prvo potrdili proračun za
prihodnje leto

Benediško pokopališče, locirano na severozahodnem delu
naselja med Slatinsko in Lovsko cesto, se nahaja na naravni
terasi, ki se razteza južno od gozdiča, v katerem so ostanki
rimskodobnega gomilnega grobišča. Pokopališče se razteza po
naravno nekoliko nagnjenem terenu in je dobro osončeno ter
prevetreno v smeri vzhod–zahod. Pri vstopu na pokopališče se
zahodno od parkirne ploščadi nahaja poslovilni objekt
(mrliška vežica). Najstarejši je južni del pokopališča, proti
severu se pokopališče redči in je novejšega datuma. Osrednji
del okoli znamenja je namenjen pokopu duhovnikov.

Ob širitvi pokopališča bodo nanj
umestili tudi žarni zid in prostor za
raztros pepela
Občina Benedikt se je odločila za širitev pokopališča proti
severu in za umestitev žarnih grobov, žarnega zidu in
mesta za raztros pepela. Prostor za slednje se navezuje na
zgodovinsko kontinuiteto rimskodobnih gomil in je po
projektu umeščen na vzhodno stran pokopališča. V
osrednjem delu pod znamenjem bodo uredili prostor za
govore in svete maše, obstoječe poti med grobnimi polji pa
razširili in utrdili. Ob poteh je predvidena tudi osvetlitev
in postavitev klopi. Projekt ob robu in na pokopališču
predvideva ureditev zasaditve in novo ograjo. Obstoječo
poslovilno vežico bodo prenovili in vanjo umestili muzej
ter skladišče opreme. Prav tako bodo uredili ekološke
otoke z vodnjaki in smetnjaki za cvetje in sveče.
Benediško pokopališče bodo prenovili po vzoru urejanja
parkov, tako da bodo svojci umrlih imeli možnost
prijaznega obiska in intimnega ohranjanja spomina na
pokojne. Hkrati bo poskrbljeno za večjo urejenost, čistočo
in lep izgled pokopališča.

S prvimi deli bodo začeli že v
letošnjem letu
Župan Občine Benedikt mag. Milan Repič je povedal, da
bodo z deli začeli še v tem letu: »Še letos predvidevamo
odstranitev cipres skupaj s panji in pripravo terena za
sajenje nove žive meje ter postavitev nove ograje okrog
pokopališča.«

Damjan Veršič

Damjan Veršič

Damjan Veršič

Občinski svet v Benediktu je na novembrski seji med
drugim v prvem branju potrdil odlok o proračunu občine
za leto 2022. Skupni prihodki so ocenjeni na 3.248.534,29
evra, odhodki pa na 3.549.144,54 evra. Za pokrivanje
presežka odhodkov nad prihodki bo praviloma zadostoval
proračunski presežek iz letošnjega leta. Predvideno je
odplačilo obstoječega dolga v višini 139.658,40 evra in
18.596,00 evra obresti.

Odhodkovna stran proračuna zajema tekoče odhodke v
višini milĳon evrov, kamor med drugim spada vzdrževanje
cest, tekoče transferje, ki so
med ostalim namenjeni
domskemu varstvu, plačilu
razlike med potrjeno ceno
vrtca, sofinanciranju
društvenih dejavnosti itd. –
njihova višina znaša dober
milĳon evrov, in investicĳske
odhodke v višini 1,5 milĳona
evrov. Slednji zajemajo
nakupe opreme,
novogradnje, rekonstrukcĳe
in adaptacĳe, investicĳsko
vzdrževanje, nakup zemljišč,

načrte in drugo projektno dokumentacĳo.
Občinski svet je na seji obravnaval še Pravilnik o varovanju
osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora in sprejel
Sklep o izvajanju videonadzora. Potrdil je DIIP za obnovo
in širitev pokopališča v Benediktu in za projekt Zelene
Slovenske gorice. Odmera nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča se poveča za 1,4 odstotka. Svetniki so
se seznanili še z možnostjo postavitve sončne elektrarne na
občinske objekte, s poročilom nadzornega odbora (NO) o
nadzoru zaključnega računa za leto 2020 ter z letnim in
finančnim načrtom NO za leto 2022.
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Občina Sveta Ana je na osnovi javnega razpisa podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem
del pri ureditvi učne doživljajske poti, imenovane »S štrkom Joškom na pustolovščino«.
Delo bo izvedlo podjetje PGGH iz Maribora, ki je v Sveti Ani v Parku generacij že zgradilo
miniaturno vasico Sveta Ana in ki izvaja tudi projekt ureditve in razširitve pokopališča v
Sveti Ani.

Kot pravi svetovalka za družbene
dejavnosti, kulturo in turizem na Občinski
upravi Občine Sveta Ana Petra Golob, se je
ideja za ureditev doživljajske poti porodila
na občini, sam načrt, kako bo potekala in
kakšne učne postaje bodo na njej, pa so
pripravili v osnovni šoli. Tako bo
doživljajska pot na eni strani osnovni šoli in
vrtcu omogočila uvedbo novih vsebin in
metod osnovnošolskega izobraževanja in
otroškega varstva, po drugi strani pa bo
občankam in občanom vseh starosti ter
obiskovalcem in turistom od drugod nudila
možnost za kakovostno rekreacijo in
razvijanje zdravega življenjskega sloga.

Pot je, kot pravi Golobova, dobila ime po
štorklji, ki ima gnezdo na šoli in je
najmlajšim prirasla k srcu. Okoli tri
kilometre dolga pot se bo začela pred
poslopje osnovne šole, nakar se bo vila proti Kremberku in proti Lovskemu domu v Zgornji
Ščavnici, nato pa se bo vrnila nazaj in se bo končala pred šolo.

Ob poti bodo uredili tri postojanke, in sicer za spodbujanje naravnih oblik gibanja, od hoje
in teka do skakanja in plezanja, za spoznavanje narave in živali ter za orientacijo v naravi.
Za vadbo gibanja v naravi bodo mladim in odraslim pohodnikom na voljo lesene
motorične naprave in igrala, učilnica na prostem, ogledali pa si bodo lahko tudi ribnik,

krmilnice za divjad, maketo Slovenskih goric in številne druge zanimivosti. Ker se pot
začne in konča v središču Svete Ane, turisti ne bodo imeli daleč do ponudnikov gostinskih
in turističnih storitev.

Po besedah Golobove znaša vrednost celotnega projekta okoli 96 tisoč evrov. Projekt bo
prek LAS Ovtarja s 40 tisoč evri sofinanciral Evropski kmetijski sklad iz sredstev za razvoj
podeželja. Poleg Občine Sveta Ana sta partnerja v projektu Lovska družina Sveta Ana in
Gostilna Eder, ki bo ob otvoritvi poti pripravila priložnostno slovesnost. Lovci pa bodo ob
poti zasadili pet avtohtonih dreves, ki so že nekoč rasla v gozdovih na slovenjegoriških
gričih.

Tomaž Kšela

Z ureditvijo mansarde bodo rešili
prostorsko stisko

Tomaž Kšela

Podpisali so pogodbo za ureditev poti štrka Joška

Petra Golob: Ureditev doživljajske poti bo
stala 96 tisoč evrov, od tega bo Evropski
kmetijski sklad prispeval 40 tisoč evrov.

V občini Sveta Ana so korak bliže energetski prenovi treh javnih objektov. Občina Sveta
Ana se je namreč skupaj z občinama Lenart in Podlehnik prijavila na javni razpis za
sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v letih 2021, 2022 in 2023, ki ga je
konec oktobra objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. Država bo prek omenjenega javnega
razpisa sofinancirala celovito energetsko prenovo stavb, ki so v lasti občin. Za celovito
energetsko prenovo šteje izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na fasadi, strehi in tleh
ter na tehničnih sistemih v stavbi, od ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije do priprave
tople vode. Glede na to, da razpis velja do porabe sredstev, so se omenjene občine skupaj
s projektnim partnerjem prijavile na prvi rok za prijavo, ki je potekel v zadnjem tednu
novembra.

Ministrstvo ima za omenjeni javni razpis v naslednjih treh letih na voljo skupaj 25
milijonov evrov. 85 odstotkov teh sredstev bo prispeval evropski Kohezijski sklad, 15
odstotkov sredstev pa predstavlja slovensko udeležbo pri izvajanju kohezijske politike. Z
omenjenimi sredstvi bo ministrstvo sofinanciralo 49 odstotkov upravičenih stroškov
posameznega projekta, s katerim bodo vlagatelji na razpisu uspeli.

V občini Sveta Ana načrtujejo
energetsko sanacijo treh
stavb, ki so v lasti občine. Gre
za stavbo osnovne šole v Sveti
Ani, za poslopje osnovne šole
v Lokavcu in za poslopje
občine. Sanacijo nameravajo
izpeljati v skupni operaciji z
občinama Lenart (tam
načrtujejo energetsko sanacijo
osnovne šole v Voličini) in
Podlehnik (tam bodo
energetsko sanirali stavbo
osnovne šole in
medgeneracijskega športnega

parka) ter v javno-zasebnem partnerstvu.
Za izbiro koncesionarja oziroma partnerja za energetsko prenovo objektov v javno-
zasebnem partnerstvu so predvideni določeni zakonski postopki. Po besedah direktorice

Občinske uprave Občine Sveta Ana Renate Trajbar Kurbus so partnerji v operaciji
omenjene postopke in konkurenčni dialog izvedli že oktobra in na začetku novembra, tako
da so lahko vso dokumentacijo pravočasno pripravili do prvega roka za prijavo na razpis
ministrstva.

Vrednost operacije je po besedah Trajbar Kurbusove po zadnjih izračunih okoli 1.495.000
evrov. Kot rečeno, naj bi 49 odstotkov teh sredstev zagotovilo ministrstvo za infrastrukturo,
preostanek pa zasebni partner. Slednjega bodo občine poplačale v 180 mesecih oziroma v
petnajstih letih iz prihrankov za energijo, saj bodo po končani energetski sanaciji
prejemale nižje račune za energente.

Kot pravi Trajbar Kurbusova, namerava Občina Sveta Ana ob tem, ko bodo energetsko
sanirali zgradbo občine, urediti še mansardo v njej, s čimer bi rešili prostorsko stisko na
občini. Seveda bo sredstva za ta dela zagotovila občina iz lastnega proračuna. V mansardi
nameravajo urediti sejno sobo, arhiv in še nekatere nujne prostore. Z ureditvijo mansarde
pa bodo rešili prostorske težave tudi v drugih etažah zgradbe, v kateri domuje Občina
Sveta Ana.

Na Občini Sveta Ana pričakujejo, da bodo dobili z ministrstva za infrastrukturo pozitiven
odgovor na prijavo na razpis do januarja. V tem primeru bodo z deli na energetski sanaciji
treh javnih objektov lahko začeli marca.

Načrtujejo energetsko sanacijo
treh stavb, ki so v lasti občine.

Če bo vse po sreči, bodo dela na občinski stavbi
stekla spomladi naslednje leto.
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Renata Trajbar Kurbus: Ob energetski sanaciji občinskega poslopja namerava Občina
Sveta Ana v njem urediti še mansardo in na ta način rešiti prostorsko stisko.
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Štrk Joško se na strehi Osnovne šole Sveta Ana prav dobro počuti.
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Ančanke in Ančani niso
samo gledalci, temveč tudi
ustvarjalci
Breznik Rejakova ima prav. Prebivalci mest,
pa še to ne vsi, se tu in tam odpravijo na
kakšen koncert, odprtje razstave ali ogled
gledališke oziroma operne predstave. S tem
pa se njihovo kulturno udejstvovanje
običajno konča. V občini Sveta Ana pa se z
ljubiteljsko kulturo vse leto aktivno ukvarja
več kot sto ljudi, kar je za tako majhno
občino veliko. Drugi domačini se s kulturo
srečajo tako rekoč na vsaki prireditvi v
občini, saj skoraj nobena ne mine brez
kulturnega programa, ki ga pripravijo
ljubiteljski kulturni ustvarjalci. Tako številne
Ančanke in Ančani niso samo konzumenti
kulture, temveč tudi njeni ustvarjalci.

V Kulturnem društvu Sveta Ana delujejo tri
sekcije. V cerkveno-prosvetnem mešanem
pevskem zboru na čelu z akademsko
cerkveno glasbenico, zborovodkinjo Natalijo
Šijanec, poje 45 članic in članov, v otroškem
pevskem zboru pa še 15. V folklorni sekciji,
ki jo vodi Anja Tlakar, mentor pa je Bojan
Glaser iz Dolene, pleše 25 članic in članov,
medtem ko v dramski sekciji, ki jo vodi
Bernarda Potočnik, deluje 15 ljudi. Nekateri
člani delujejo tudi v več sekcijah. Poleg tega
pa v društvu deluje še okoli 15 ljubiteljic in
ljubiteljev kulture, ki sami ne nastopajo,
temveč pomagajo društvu pri izvajanju
programov. »Brez njihove pomoči in brez
pomoči njihovih svojcev bi društvo težko bilo
tako uspešno, kot je danes,« pojasnjuje
njegova predsednica. Kot pravi, dejavnost
kulturnega društva poleg vodstva občine in
občinske uprave vsestransko podpirajo
družina Rajter, družina Dvoršak, družina
Simonič in še nekateri. Kot pravi predsednica
društva, v občini Sveta Ana skoraj ni
domačije, iz katere ne bi v preteklosti vsaj en
član aktivno deloval v domačem kulturnem
društvu. Kulturno društvo uspešno sodeluje
tudi z gasilci, društvom kmečkih deklet in
žena, društvom vinogradnikov, s čebelarji in
z drugimi društvi v občini.

Pripravijo veliko
kakovostnih kulturnih
prireditev
V normalnih letih, ko še ni bilo covida-19 in
z njim povezanih omejitev zbiranja in
druženja ljudi, je Kulturno društvo Sveta Ana
pripravilo vsako leto od osem do deset večjih
prireditev, s krajšimi kulturnimi nastopi pa so
obogatili tudi prireditve drugih društev. Tako
kulturno društvo vsako leto pripravi proslavo
ob kulturnem prazniku, prireditev ob
občinskem prazniku, prireditve »Tu sem
doma«, »Za domače po domače« in »Rej pod
lipo«, dva večera smeha v pustnem času, ki
sta vedno odlično obiskana, letni koncert
zbora in folklorni koncert in še bi lahko
naštevali. Društvo vsako leto sodeluje tudi na
območnih revijah, ki jih organizira Javni
sklad za kulturne dejavnosti, ker nastopajoči
iz občine Sveta Ana praviloma dosegajo zelo
lepe uspehe. Folklorna sekcija se je denimo v
zadnjih štirih letih dvakrat uvrstila na
državno tekmovanje, veliko uspehov pa so
poželi tudi pevci. Med drugim so poželi velik
uspeh v Tunjicah pri Kamniku, kjer so imeli v
cerkvi Svete Ane koncert v čast čebelarju
Petru Pavlu Glavarju. Ker je letos 30-letnica
osamosvojitve Slovenije, so peli same
slovenske pesmi in navdušili občinstvo.

Dramska sekcija je pred kratkim na oder
postavila komedijo Klobčič v režiji Marije
Šauperl, s katero bo gostovala tudi drugod,
med drugim tudi v Škofji vasi pri Celju.
Za to, da tako uspešno nastopajo, morajo
člani vseh treh sekcij kulturnega društva
skozi vse leto pridno vaditi, tako da kulturna
dejavnost izpolnjuje velik del njihovega
življenja. Pevski zbor vadi vsaj enkrat
tedensko, pred nastopi pa večkrat tedensko
po dve do tri ure. Tudi člani folklorne in
dramske sekcije ne vadijo nič manj.

Suzano Breznik Rejak je v občino Sveta Ana
z rodnih Prevalj na Koroškem in iz Maribora,
kjer je med študijem spoznala sedanjega
moža Martina, pripeljala ljubezen. Dom sta si
ustvarila v Rožengruntu, kjer vzgajata pet
otrok: Jurija, Jakoba, Celestino, Ano
Katarino in Evelino. Poleg ljubezni pa je
Suzana Breznik Rejak, ki je profesorica
slovenskega jezika, hkrati pa še diplomirana
medicinska sestra in magistrska študentka na
visoki zdravstveni šoli, v osrčje Slovenskih
goric prinesla tudi visoko narodno zavest,
tako značilno za Slovence z obeh strani
slovensko-avstrijske meje na Koroškem, ki so
bili v preteklosti izpostavljeni grobi
raznarodovalni politiki.
Visoko narodno zavest in zavzetost za
kulturo, ki jo izžareva Suzana Breznik Rejak,
so v občini Sveta Ana hitro opazili ter jo že po
dobrih petih letih bivanja v občini izvolili za
predsednico kulturnega društva. Kot pravi, je
pred njo društvo uspešno vodil Aleksander
Šijanec, pred njim pa Bernarda Potočnik,
Jože Križan in drugi.

Se bodo v osrčje
Slovenskih goric vrnile
narodne noše?
Predsednica kulturnega društva pa ne
povezuje in vodi samo članov društva,
temveč kot voditeljica izvrstno povezuje tudi
mnoge prireditve. Ob takšnih priložnosti se
rada obleče v narodno nošo, kar je na
Koroškem običajno. »Na prireditvah sem
običajno oblečena v štajersko narodno nošo.
S tem, da si nadenemo narodno nošo,
izražamo svojo narodno zavednost. Včasih se
mi zdi, da je te na Koroškem, kjer so bili
Slovenci skozi zgodovino bolj ogroženi, več
kot v Slovenskih goricah. Meni pa se zdi, da
moramo biti ponosni na svoje korenine in na
svojo etnološko in kulturno dediščino, kar
vključuje tudi spoštovanje do materinega
jezika in do vseh ljudi. Zato sem si že naročila
tudi koroško narodno nošo, ki se razlikuje od

štajerske. Narodne noše za Sveto Ano je
raziskala dr. Marija Makarovič. Na
Štajerskem ženske niso nosile avbic, temveč
samo rute, bodisi na glavi ali čez rame. Moški
na Štajerskem pa so imeli modre predpasnike
oziroma šürce, ki jih mnogi na prireditvah še
danes radi nosijo.«
Čeprav je Suzana Breznik Rejak že prava
Slovenjegoričanka, še vedno, ko govori, rada
zavije po koroško. Prepričana je, da različni
dialekti slovenski jezik bogatijo in ne
obratno. Zato jo veseli tudi, da imajo v
Kulturnem društvu Sveta Ana člane iz drugih
občin in celo regij. »Če so se v naše sekcije
vključili ljudje od tako daleč, to samo
dokazuje, da smo zares dobri,« pravi.

Poklon kulturnim
ustvarjalcem v minulih 95
letih
Sicer pa je Kulturno društvo Sveta Ana eno
najstarejših v kraju. Sredstva za postavitev
Katoliško prosvetnega doma so prebivalci na
pobudo tedanjega župnika Franca Letonje
začeli zbirati že leta 1924, dogradili pa so ga
leta 1926.

Pred kratkim je Kulturno društvo Sveta Ana
pripravilo veliko prireditev ob svoji 95-
letnici, ki je potekala pod pokroviteljstvom in
ob navzočnosti predsednika Republike
Slovenije Boruta Pahorja ter ob sodelovanju
dveh Prešernovih nagrajencev za življenjsko
delo – Toneta Partljiča in Ferija Lainščka. Je
bilo takšno prireditev težko pripraviti? »Vsi
smo zelo garali,« pravi Suzana Breznik Rejak.
»Verjamem, da smo se s to prireditvijo
dostojno poklonili tistim, ki so v Kulturnem
društvu Sveta Ana delovali v minulih 95
letih.«

In kakšne načrte imajo v društvu? Kot pravi
njegova predsednica, na področju investicij
načrtujejo popravila nekaterih instrumentov,
okrepiti pa želijo tudi sodelovanje s
kulturnimi društvi iz drugih občin v Sloveniji.
»Radi bi izdali tudi pesniške zbirke Danijelu
Ferlincu, Mariji Ferk in še komu. Predvsem pa
razmišljamo o pripravi monografije o
Kulturnem društvu Sveta Ana, ki bi jo izdali
ob njegovi 100-letnici. Seveda pa je najbolj
pomembno, da društvo oziroma njegove
sekcije tudi v prihodnje delujejo tako
kakovostno in uspešno kot doslej,« pravi
Suzana Breznik Rejak.

Tomaž Kšela

V občini Sveta Ana kulturo živijo

“Moramo biti ponosni na svoje korenine in
na svojo etnološko in kulturno dediščino“

Številka: 35051-02/2011
Datum: 11. 11. 2021

V skladu z določili 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.
33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-
A, 109/12, 76/14-odl. US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2), 273. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 29. člena Statuta občine Sveta Ana
(MUV, št. 8/19) župan Občine Sveta Ana objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka

Občinskega prostorskega načrta Občine Sveta Ana

1. člen
Občina Sveta Ana z javnim naznanilom obvešča javnost, da bo v času 19. 11.–20. 12.
2021 v prostorih sejne sobe na sedežu občine in na spletni strani Občine Sveta Ana
(www.sv-ana.si) javno razgrnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Sveta
Ana, ki ga je izdelalo podjetje ZUM, d. o. o., iz Maribora.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v prostorih
Kulturnega doma Sveta Ana v sredo, 15. 12. 2021, ob 16. uri.
Občani in ostali zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na
razgrnjen prostorski akt.
Pripombe se lahko pošljejo na naslov Občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233
Sv. Ana v Slov. goricah, ali po elektronski pošti na naslov obcina@sv-ana.si, s pripisom
v zadevi »pripomba na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPN«.

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 20. 12. 2021.

Silvo SLAČEK,
Župan Občine Sveta Ana
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Oktober je vsem dobro poznan tudi kot mesec požarne varnosti, zato so v tem času v vrtcu
OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol namenili pozornost tudi tematiki o gasilstvu. Pogovarjali so
se o pomembnosti njihovega dela, si ogledovali različna slikovna gradiva, knjige in
slikanice, barvali so pobarvanke in likovno ustvarjali, se igrali z gasilskimi avtomobilčki in
si ogledali risanko o gasilcu Samu. Da pa so otroci dobili zares pravo predstavo o njih, sta
jih v oktobru obiskala člana lokalnega Prostovoljnega gasilskega društva Sv. Jurĳ v
Slovenskih goricah, Robert Kukovec in Aleksej Gajser.

Polni pričakovanj so se otroci vrtca z vzgojiteljicami odpravili na parkirišče, kjer so že med
samo hojo do tja zagledali mogočno gasilsko vozilo. Gasilca sta otrokom na zelo zanimiv
način predstavila njihovo delo, potešila pa sta tudi njihovo radovednost, saj sta nazorno
prikazala gasilsko uniformo, škornje in čelado. Slednje so otroci po želji lahko tudi
pomerili. Pokazala sta tudi nosila za morebitne poškodovane, masko in bombo s kisikom
ter ostalo gasilsko opremo in pripomočke za reševanje v najrazličnejših situacĳah. Otroci
so bili najbolj navdušeni, ko so se lahko pomerili v brizganju vode s cevjo. Deležni pa so
bili tudi prikaza gašenja s peno. Za piko na i je na ves glas zatulila tudi gasilska sirena.

Gasilcema so se lepo zahvalili za njun obisk in jima v spomin podarili ročno izdelan manjši
gasilski avtomobil. Da pa je bil dan v celoti posvečen gasilcem in reševanju, so v vrtcu in
šoli izvedli tudi vajo evakuacĳe.

Andreja Plemenič Nina Zorman

Otroci bogatejši za mnoga nova
gasilska spoznanja

Odpadno jedilno olje sodi v
poseben zbiralnik
Odgovorno ravnanje z odpadki je eden
ključnih dejavnikov varovanja in
ohranjanja okolja. Da bi odpadki lahko
ponovno postali koristne surovine, je
pravilno odlaganje in ločevanje izredno
pomembno. Z vestnim ločevanjem
pomagamo ohranjati gozdove, ki
predstavljajo dom mnogim živalim,
pripomorejo k boljšemu zraku in
preprečujejo nesreče, povezane z odpadki,
ki v naravi predstavljajo nevarnost tako
okolju kot živim bitjem. Podjetje
Saubermacher Slovenĳa, d. o. o., je v
sodelovanju z Občino Sv. Jurĳ v Slov.
goricah v Jurovskem Dolu postavilo
posebno zbiralnico za zbiranje odpadnega
jedilnega olja iz gospodinjstev. Ekološki
otok se nahaja na začetku parkirišča pri
novem pokopališču, kjer je možno odvreči
odpadno olje iz gospodinjstev ter tudi
odpadni tekstil, odpadno električno in
elektronsko opremo.

Odpadna jedilna olja, ki si jih ponavadi
pridelamo s cvrtjem oziroma pečenjem
hrane, so zelo specifična. En liter
odpadnega olja lahko onesnaži kar milijon
litrov pitne vode. Naslednjič, ko boste
rokovali z odpadnim jedilnim oljem, ga
preprosto zlijte v posodo, ki jo lahko dobro
zaprete. Oddate jo lahko na zgoraj
omenjenem ekološkem otoku pri novem

pokopališču, kjer v ta namen postavljen
poseben rumen zabojnik.

Ali ste vedeli?
Odpadno jedilno olje je kuhinjski odpadek,
ki se uvršča med ločeno zbrane frakcije
komunalnih odpadkov in ga je
prepovedano mešati z ostalimi odpadki, ga
odvajati v kanalizacijo ali greznice. V
kanalizacijo odvrženo odpadno olje
namreč povečuje potrebo po pogostejšem
mehanskem čiščenju cevi, povzroči
poškodbe cevi in skrajšuje njihovo
življenjsko dobo. Navsezadnje pa je
odpadno jedilno olje tudi izvrstna hrana
glodavcev in vir neprijetnih vonjav.
Odpadnega jedilnega olja ne smemo zlivati
v posodo za zbiranje bioloških odpadkov ali
mešane komunalne odpadke, niti ga ne
smemo zlivati na lasten kompostnik.
Uporabljeno jedilno olje je torej
odpadek, ki ga moramo zbirati ločeno
od drugih odpadkov, predelati pa ga je
mogoče tudi v druge surovine. Pomembno
je, da k odpadnemu jedilnemu olju ne
mešate drugih tekočin, odpadkov ali
odpadne masti! Odpadne masti morajo biti
namreč zbrane ločeno od odpadnega
jedilnega olja in jih odložimo v zbirnem
centru v Lenartu ter enkrat letno na akcijah
zbiranja nevarnih odpadkov iz
gospodinjstev.

Zadnji šolski dan pred jesenskimi počitnicami so učenci OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
preživeli zabavno in športno obarvano. Učenci od prvega do devetega razreda so imeli
drugi športni dan. V svojih razredih so pridno vadili svoje koreografije, ki so jih nato
predstavili v telovadnici. V pomoč so jim bili učitelji Plesne šole Sebastian, ki so jih naučili
novih plesnih korakov. Vsi skupaj so neizmerno uživali, kot so zapisali na uradni spletni
strani šole.

V cerkvi Sv. Jurĳa so člani zelene bratovščine Lovske družine Sveti Jurĳ v Slovenskih
goricah z »lovsko« mašo počastili nedavni god zavetnika lovcev sv. Huberta, ki ga
obeležujemo 3. novembra. Nedeljska maša je potekala zadnjo nedeljo v oktobru, lovci pa
so se je udeležili v svečanih lovskih oblekah. Na ta način so se tudi poklonili svojim
preminulim lovskim tovarišem.

Nina Zorman

Nina Zorman Učenci zaplesali s Sebastianom
Hubertova maša v cerkvi Sv. Jurija
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Nina Zorman

Recept za dolgo življenje: malo jesti, malo piti in se gibati

Občinski svetniki v Jurovskem Dolu so na 19. redni seji
obravnavali zgolj dve vsebinski zadevi. V prvem branju je
bil občinski proračun za leto 2022, ki ga je občinski svet
tudi potrdil. Višina prihodkov za naslednje leto znaša
2.666.435 evrov, odhodkov je nekaj več, in sicer 3.191.968
evrov, kar je za 1,33 odstotka več v primerjavi z letošnjo
odhodkovno stranjo. »Za investicĳe in investicĳsko
vzdrževanje namenjamo skoraj 1,5 milĳona evrov, kar je
skoraj polovica predlaganega proračuna,« je povedal
župan Peter Škrlec.

Finančno največji zalogaj bo
komunalno opremljanje novega
stanovanjskega naselja
In katerim investicĳskim področjem namenjajo največ
sredstev? Za komunalno opremljanje novega
stanovanjskega naselja JD 06, ki se nahaja v neposredni
bližini novega pokopališča, so rezervirali dobrih 300.000
evrov, za ureditev lokalne ceste Zg. Žerjavci–Gasteraj–Zg.

Velka 202.000 evrov in za projekt kolesarske povezave
nekaj več kot 201.000 evrov. Okoli 640 tisočakov
namenjajo za redno investicĳsko vzdrževanje javnih poti,
lokalnih cest, za zimsko službo, košnjo trave,
modernizacĳo ceste Sr. Gasteraj–Farazin–Grager itd. Naj
omenimo še obnovo notranjih prostorov mrliške vežice,
sofinanciranje programov na področju kulture in športa,

okoli 380.000 evrov namenjajo za program vrtca, 95
tisočakov za osnovno šolstvo, dobrih 92.000 evrov za
šolske prevoze, sofinanciramo tudi področja turizma,
promocĳe in socialnega varstva itd. Ob omenjenem Občina
namenja še 9.000 evrov za sofinanciranje izgradnje
individualnih čistilnih naprav, 3.000 evrov za denarne
nagrade dĳakom in študentom, 8.000 evrov za finančne
spodbude ob rojstvu otroka, 3.000 evrov za božično
obdarovanje otrok in 720 evrov za subvencioniranje
neprofitnih najemnin.

Na jurovskem trgu bodo postavili
pametno klop
V nadaljevanju seje so jurovski svetniki sprejeli še
dokument identifikacĳe investicĳskega projekta Zelene
Slovenske gorice, v okviru katerega bodo na osrednjem
trgu postavili pametno klop s solarnimi celicami za
polnjenje mobilnih telefonov.

Proračunski dokument je sedaj v javni obravnavi,
dokončno naj bi ga potrdili na naslednji redni seji, ki bo
potekala 16. decembra.

Mnogi jo poznajo kot kuharico pri župniku
Rojhtu v župniji Sveti Jurij v Slovenskih
goricah, kjer je delala kar 24 let. Skromna,
predana, delovna in preprosta. Mislim, da
bi te besede najbolj slikovito opisale gospo
Bogomilo Zaletinger, ki danes šteje 96
jeseni in se vsakega obiska na njeni
domačiji v Jurovskem Dolu nadvse
razveseli. Med pogovorom nama je družbo
delal mucek Tonic, gospa Bogomila pa je
na vprašanja odgovarjala zbrano in tako
slikovito opisovala dogodke, da sem na
trenutke dobila občutek, da se ji pred očmi
izrisujejo slike iz preteklosti. V sobi, kjer je
nekoč stala postelja njenih staršev in kjer
je v skrajnem desnem kotu stal „šporhet na
drva“, ki je v zimskih časih grel "da bog
pomagaj", sva midve z Bogomilo poskušali
ogreti spomine od leta 1925 naprej.

V družini Zaletinger so se rodile štiri
hčerke. Dve sta zgodaj umrli, ostali pa sta
Marĳa in Bogomila. Zaletingerjevi so bili v
tistih časih spoštovani in delovni, saj je bil
oče tesarski mojster, mama Marĳa pa
skrbna gospodinja in mati. Po svojem 21.
letu je kar 24 let preživela v župnišču na
trgu v Jurovskem Dolu, kjer je bilo stalno
dogajanje. V petdesetih letih prejšnjega
stoletja so v centru Jurovskega Dola
delovale kar tri gostilne: Špindler, Platais
in Krajnc. Primerjati življenjski standard v

tistih časih z današnjimi je, milo rečeno,
nemogoče. Če danes delamo, delamo v
veliki meri za to, da si lahko kaj več
privoščimo. Nekoč so garali, da so lahko
imeli za golo preživetje. Kot opisuje gospa
Bogomila, so životarili in delali od jutra do
večera z golimi rokami, brez strojev. Izbire
tako rekoč niso imeli, za to pa tudi
dandanašnja mladina težko razume, da je
treba za hrano, plačevanje položnic in tudi
uspeh ogromno delati. "Ko so moški
spomladi rezali župnĳsko trto, ki se je
nahajala na Vardi, jih je bilo več kot 10 na
delu. Zanje sem v "farofi" pripravila kosilo
in ga odnesla peš na Vardo – v košari, na
glavi! Tudi takrat, ko je bil čas pobiranja
sladkih grozdov, sem pripravljala nekaj za
pod zob za okoli 20 ljudi in s pomočnico
sva to skupaj na glavi odnesli na Vardo.
Življenje je muka," pripoveduje Bogomila.
V župnišču so imeli tudi konja, ki so ga
uporabljali za delo na travnikih in poljih
ter pri prevozu "prascov" na tržnico v
Maribor. Vožnje z vozom se je lotila tudi
ona.

Bogomila pripoveduje umirjeno in hitro. O
težkem življenju, ki so ga tod živeli
Slovenjegoričani, so se razpisali že mnogi,
a le redki smo se iz njihovih zgodb tudi kaj
naučili. Velikokrat sem bila priča dogodkom,
ki so prikazovali življenje nekoč v Slovenskih

goricah, in vedno znova sem dobila
občutek, da so ob delu uživali in se imeli
lepo, si pomagali, se družili in smejali.
Bogomila brez sramu pove, da ni bilo tako:
"Ah kje pa, zabave ni bilo nobene, hudo je
bilo. Delali smo kot norci! Ko sem šla v
Maribor na tržnico prodajat domača jajca,
skuto, maslo in smetano, sem se že ob treh
zjutraj zbudila! Hoja do Maribora je trajala
3 ure, s tem, da si na glavi moral nositi
težo izdelkov, ki si jih želel prodati." Na
vprašanje, ali so kdaj bili tudi veseli dnevi,
pa hitro odgovori: "Da, lepo je bilo na
Jurjevo, 23. aprila, ko je bilo žegnanje, pa
ob birmah in podobnih dogodkih. Ljudje so
se zbrali in prodajali vse mogoče stvari: od
likerjev, medu, vina in še in še. Tudi
muzikantje so bili!"

Skromna in preprosta ženička orisuje svojo
zgodbo, polno spominov in obrazov, ki jih
ni več med nami. Poročila se ni nikoli, saj,
kot je dejala, ji ni bilo: "Ni bilo pravega.
Nekaj časa je, potem pa si lahko še tepen
"hcoj". Ko je župnik Janko Rojht leta 1970
umrl, je tudi Bogomila zapustila župnišče

in nato še 12 let delala v kuhinji v gostilni
Kos. Veliko, kot pravi, ne potrebuje, tudi
posebnih želja nima. Nekoč se je najbolj
razveselila rojstnega dneva, saj so jo takrat
obiskale njej drage osebe, malo so pojedli
in popili, in to je to. Danes rada spĳe
požirek ali dva piva in je velika borka, saj
je preživela tudi koronavirus, in to brez
večjih zdravstvenih zapletov. V sobi, kjer so
stene debele in nosĳo veliko zgodb,
Bogomili družbo delajo fotografija njene
družine, fotografija z županom Petrom
Škrlecem, ki jo vsako leto obišče ob
njenem rojstnem dnevu, in podoba Marĳe,
ki jo je prejela, ko je zapustila župnišče.

Danes je izjemno hvaležna nečakinji
Miliki, ki tako lepo skrbi zanjo in bi
verjetno brez njene pomoči že bila "v jami",
pripoveduje. Spomini ostajajo, ljudje
odhajajo. "Takšno je življenje, vsi pridemo
na vrsto," še zaključi Bogomila. Srečno,
gospa Zaletinger, naj vam zdravje in
pozitivna naravnanost služita še veliko let!

Damjan Veršič

Iz 19. redne seje

Ga. Bogomila z županom Petrom Škrlecem

Sejemski dan v Jurovskem Dolu
(šestdeseta leta prejšnjega stoletja),

arhivska last časopisne hiše Večer

“Nekoč so garali, da so lahko
imeli za golo preživetje.“
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Podjetje N&N, ki je danes največji proizvajalec savn v
Sloveniji, je pred 5 leti zaposlovalo le 5 oseb. Danes so med
tremi največjimi podjetji v sosednji Avstriji, krasi jih
priznanje Red dot Best of the best 2020 za njihovo savno
Amade. V letošnjem letu pa so si prislužili tudi naziv
Invalidom prijazno podjetje 2021, nagrado za dobro
prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2021.
Danes zaposlujejo že skupno 42 ljudi.

G. Črešnar, velikokrat se peljem mimo vašega podjetja,
a s ceste ni opaziti, da se za obcestno hišo skriva precej
velik proizvodni kompleks. Prepričana sem, da
marsikateri občan in tudi širše ne ve, da v naši občini
posluje tako uspešno podjetje. Pred 5 leti ste bili vi in
en mizar. Danes zaposlujete 42 oseb.
Podjetje je v preteklosti večinoma prodajalo masažne
bazene. Pred petimi leti pa smo v podjetju postavili novo
vizijo in jasne cilje. Ciljno smo se usmerili v segment, ki smo
ga nekoč delno že pokrivali, a le s preprodajo – v
proizvodnjo savn. Pri savnah so želje in pričakovanja
individualizirana, tu si lahko zelo ustvarjalen, zato smo se
odločili za svojo lastno proizvodnjo. Zgodba o uspehu so
tako notranje kot zunanje savne. Z zunanjimi smo začeli 3
leta nazaj in povpraševanje po njih se povečuje še dandanes.

In kakšni so bili ti cilji?
Usmeritev v proizvodnjo savn srednjega in višjega
cenovnega razreda, ki omogoča bolj proste roke pri izbiri
kakovostnih materialov, dizajna, pa tudi več kreativnosti.
Odločili smo se za prodajo B2B, in sicer izključno na tujih
trgih. Naše stranke so večinoma individualni naročniki ali
manjši zasebni wellness kompleksi. Prodaja se izvaja prek
naših partnerjev v tujini. Vse savne so proizvedene pri nas,
nato pa jih prepeljemo, dokončno sestavimo in pripravimo
za uporabo pri končnem kupcu.

Zakaj niste prisotni na slovenskem tržišču?
Slovenija je relativno majhen trg, zato smo se osredotočili
na širšo nemško govorečo regijo. Težko bi uresničevali
zadane cilje na tako majhnem področju, kot je Slovenija.
Vsekakor je bistveno lažje poiskati stranko v celotni Evropi
kot pa zgolj v Sloveniji.

Kakšna je konkurenca v Sloveniji in v tujini na vašem
področju?
V Sloveniji ne poslujemo, v Avstriji pa se soočamo z dokaj
močno konkurenco priznanih podjetij z dolgoletno
tradicijo. Konkurenca na področju notranjih savn je skozi
leta nekako konstantna. Konkurenca na področju zunanjih
savn pa se počasi povečuje, saj jih naši konkurenti šele
uvajajo v prodajne programe.

Pravite, da je vaše podjetje izvozno naravnano, po
pridobljenih podatkih izvozite kar 96 % vseh savn. Na
katere trge se osredotočate in zakaj?
V letošnjem letu nismo prodali niti ene savne v Sloveniji.
Celotno proizvodnjo smo izvozili. Trenutno prodamo 80 %
vseh naših savn na področje Avstrije ter preostali del v
Nemčijo in Švico. Drugo leto se bomo intenzivno posvetili
še nemškemu in italijanskemu trgu.

V čem ste drugačni od drugih,
vam podobnih ponudnikov/
proizvajalcev?
Naš največji »plus« je bil oziroma
še vedno ostaja 3D-vizualizacija
savne. Ljudje se bistveno lažje in
hitreje odločijo za nakup, če
prejmejo 3D-izris kot pa samo
skico, ker si na ta način lahko
bolj živo predstavljajo končni
izdelek. Sledi seveda moderen
dizajn naših savn, ki se odlično sklada s prostorom tudi pri
najzahtevnejših strankah. Na področju zunanjih savn smo v
razvoju in dovršenosti kakšno leto pred ostalimi.

Kaj je ključ do vašega uspeha?
Ob pravi ideji je to še strojna oprema. Od samega začetka
investiramo v najboljšo opremo. Veliko strojev smo uspeli
nabaviti s pomočjo evropskih sredstev. S tem smo bistveno
hitrejši in kakovostnejši, saj se konkurenca manj poslužuje
CNC-stroja, nest tehnologije. Prihodnje leto bomo del
proizvodnje skupaj z ljubljansko strojno fakulteto tudi
robotizirali. K uspehu pripomore tudi vsakoletno lansiranje
novih, atraktivnih modelov savn. Vsekakor pa je ključnega
pomena tudi specifična kadrovska mešanica naših mlajših,
zelo motiviranih in tudi visoko izobraženih sodelavcev, ki
skupaj s starejšimi, izkušenimi mojstri s svojega področja
tvorijo odličen tim.

Prejeli ste naziv Invalidom prijazno podjetje 2021. Ko
sva se sprehodila skozi proizvodne hale, je bilo moč
začutiti delovno vnemo, predvsem pa prijazen nasmeh
zaposlenih.
Naše podjetje je invalidsko podjetje, kar pomeni, da
zaposlujemo vsaj 40 % invalidov in od teh vsaj 40 % takšnih
s statusom zaščitne zaposlitve. Veliko naših sodelavcev je
bilo po 5, 10 ali celo več let brez zaposlitve. Tem sodelavcev
zaposlitev pomeni veliko zadovoljstvo, saj imajo končno
možnost, da se ponovno poklicno udejstvujejo. Radi
prihajajo na delo, radi delajo, in to se odraža tudi v
medsebojnih odnosih in dobri klimi. Trudimo se, da imajo
enake možnosti kot ostali, zato so vpeti v vse procese.

Zakaj odločitev, da postanete invalidsko podjetje?
Po spletu okoliščin smo pred leti sprejeli medse prvega,
dolga leta nezaposlenega sodelavca s statusom invalida.
Takoj smo uvideli, koliko dobrega nam vsem lahko prinese
takšna poteza, v obliki marljivosti, zadovoljstva pri delu in
tudi visoke pripadnosti podjetju. Zato smo nadaljevali z
zaposlovanjem te ranljive ciljne skupine ljudi. Res je tudi,
da je na takšen način težje poslovati, ampak zadovoljstvo
pri delu je veliko večje. Njihovo zadovoljstvo, ki ga je moč
opaziti, je bistveno več vredno kot denar.

Zgodil se je marec 2020 in nato so sledili dolgo leto
trajajoči ukrepi, omejitve, pretresi svetovnega
gospodarstva. Kako vas je prizadela – če sploh –
situacija covida-19?
Vedno imamo na zalogi vsaj tri krizne načrte. 13. marca
lani se je vse ustavilo. Ko v treh tednih nismo prejeli niti

enega naročila, smo začeli z izvajanjem vseh naših
obstoječih kriznih načrtov. Tako smo z aktivnim iskanjem
rešitev na koncu leta 2020 namesto reševanja minusa
beležili kar 70 % večjo prodajo od načrtovane. Lansirali
smo nove izdelke, nove modele zunanjih savn, pospešili
prodajo le-teh itd. in prodaja je začela spet naraščati. Ker
ljudje zaradi omejitev niso potovali, so začeli investirati v
dom, kar je tudi ugodno vplivalo na povpraševanje. Tako se
dandanes ukvarjamo z izzivom, kako pravočasno izdelati
vse naročene savne. Že avgusta smo presegli lanski promet.
Od januarja letos pa vse do danes smo naredili in dostavili
več kot 400 savn. Če bo šlo tako naprej, bomo do konca
leta presegli lansko rekordno leto.

Za zunanjo savno AMADE ste prejeli nagrado Red dot
Best of the best. Kakšno težo ima takšna nagrada?
To je ena izmed najbolj cenjenih nagrad za dizajn v
svetovnem merilu. V konkurenci so Apple, BMW in
Mercedes, veliko je dizajnerskih hiš itd. Vsako leto prispe na
ocenjevanje 6.000–8.000 prijav. Le 1–1,5 % od teh dobi naziv
Best of the best! Kolikor mi je znano, smo do sedaj med
slovenskimi podjetji poleg Akrapoviča edini, ki smo prejeli to
nagrado. Nagrado smo prejeli za savno AMADE. Bilo je
povsem nepričakovano. Dizajner sem za zdaj sam, sicer pa je
končni izdelek delo našega odličnega projektnega tima.
Najbrž prejem te nagrade pomeni, da smo na pravi poti?

Kakšni so načrti za naslednje obdobje?
Naša želja je postati eden izmed treh največjih
proizvajalcev savn v Evropi. V načrtu je tudi delna
robotizacija proizvodnje/sestave določenih standardnih
modelov savn, ki bo izdeloval stene in klopi. Imam
zanimivo idejo, koncept, kako bi lahko to bilo, a do sedaj
še nikomur ni uspelo. Upam, da nam bo skupaj s Fakulteto
za strojništvo v Ljubljani, ki je partner v projektu, to uspelo.

Kaj pa usmeritev na slovenski trg?
Za zdaj tega nimamo v načrta. Če bi našli ustreznega
poslovnega partnerja, bi o tem vsekakor razmislili.
Osredotočamo se namreč na prodajo B2B in vlagamo v
naše prodajne partnerje.

Kje vidite priložnosti za razvoj v prihodnje?
Težimo k brezogljičnemu okolju, v naslednjem letu
načrtujemo predstavitev prve električne »OffGrid« savne, ki
bo neodvisna od električnega omrežja. Tudi naše podjetje se
že zdaj ponaša z 80-kW sončno elektrarno in 170-kWh
baterijskih hranilnikov, prihodnje leto pa nameravamo tudi
naše lesne odpadke začeti »pretvarjati« v električno energijo.

Sklepna misel oziroma karkoli bi želeli dodati.
Predvsem bi se zahvalil našim odličnim sodelavcem za
trud, s katerim nam je skupaj uspelo doseči zastavljene
cilje, in verjamem, da nam jih bo s skupnimi močmi uspelo
doseči in preseči tudi v prihodnje.

Alen Mir (levo) Bojan Črešnar (desno)
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Želja je postati eden izmed treh
največjih proizvajalcev savn v Evropi
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Pogovor z direktorjem in solastnikom podjetja N&N d.o.o.
Bojanom Črešnarjem

“Njihovo zadovoljstvo,
ki ga je moč opaziti,
je bistveno več

vredno kot denar.“
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Občina Sveta Trojica z novim
prikazovalnikom hitrosti v Oseku
opozarja in poziva k strpnejši vožnji
Občina Sveta Trojica se je prĳavila na javni poziv Javne agencĳe RS za varnost prometa v
mesecu septembru za brezplačni najem prikazovalnikov hitrosti ''Vi vozite''. Na voljo je bilo
le 15 prikazovalnikov hitrosti. Naša občina je bila uspešna in tako smo zagotovili enoletni
brezplačni najem prikazovalnika hitrosti (najem do oktobra 2022).

Poglavitni namen postavitve prikazovalnika hitrosti je opozoriti voznike k strpnejši
vožnji in s tem prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, še
posebej pa otrok na poti v šolo. Z omenjenim javnim pozivom želi agencĳa občine
spodbuditi, da bi uporabljale tovrstne prikazovalnike hitrosti, saj so učinkovit ukrep za
zmanjšanje povprečnih hitrosti v naseljih in zunaj njih.

Po posvetovanju s člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu smo predlagali
lokacĳo postavitve prikazovalnika v Oseku, med gasilskim domom in AP Tacl, ob državni
cesti R3 747, na odseku Sv. Trojica–Cogetinci–Sp. Ivanjci. Po tem odseku poteka šolska pot,
prav tako je odsek zelo nepregleden in tudi cestna infrastruktura je v nekoliko slabšem
stanju, vozila pa kljub vsemu velikokrat dosegajo prekomerne hitrosti.
Prepričani smo, da bo prikazovalnik vplival na večjo varnost vseh udeležencev v prometu,
vsem udeležencem v cestnem prometu pa sporočamo, da upoštevajte cestnoprometne
predpise, predvsem pa bodite previdni in strpni.
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Gradnja Trojiške promenade in obnova cerkvenih stopnic
O ureditvi pločnika in javne razsvetljave na občinski cesti LC 203 111 oziroma o gradnji
tako imenovane »Trojiške promenade«, ki se je začela v letošnjem avgustu, smo že
poročali. Po izgradnji I. faze, ki je bila končana v mesecu oktobru, je projekt požel številne
pohvale, saj gre res za drugačen videz pločnika, ki bo krepko okrasil glavno trojiško
vpadnico. Dela je izvajalec Tlakovanje Kralj moral začasno prekiniti, saj je moral nujno
začeti še z enim pomembnim trojiškim projektom, to je z obnovo cerkvenih stopnic, ki
bodo poleg tega, da bodo omogočile pot do trojiške baročne lepotice, poskrbele za njeno
statično stabilnost, ki jo je zadnji potres dodatno prizadel.

Izgradnja II. faze projekta Trojiške promenade se bo nadaljevala z 10. novembrom in bo
dokončana najkasneje do letošnjega božiča. V tej fazi je predvidena ureditev križišča z
obnovo starega vodnjaka in kapelice pri bivši kmetijski zadrugi. Piko na i bo promenadi
dala javna razsvetljava, posebne luči, ki bodo od daleč kazale pot k Sv. Trojici, tako kot so
jo po legendi o nastanku Sv. Trojice nekoč tri lučke, ki so se prikazovale na vrhu takratnega
Porčkega vrha.

90 let Cecilije Zorec »Za dolgo
življenje pa pravim tak: nikoli ne
izgubi vere.«

V petek, 22. 10. 2021, je praznovala 90 let Cecilija Zorec iz Zgornjega Porčiča. Gospo
Cecilijo so obiskali župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa,
predstavniki Društva upokojencev Sveta Trojica in predstavniki Občinske organizacije
Rdečega križa Sveta Trojica. Gospa Cecilija se je obiska zelo razveselila in pripravila zapis,
ki ga v celoti objavljamo v nadaljevanju:

‟

90 let Terezije Höchtl
V mesecu septembru 2021 je praznovala 90. jubilej Terezĳa Höchtl iz Gočove. Gospo
Terezĳo so obiskali župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa in
predstavnika Občinske organizacĳe Rdečega križa Sveta Trojica. Gospe Terezĳi so zaželeli
še mnogo zdravih let.

Zaključena prva faza izgradnje
Trojiške promenade

V spomin
Franc Lasbaher (1929–2021)

Zemlji je posvetil vse življenje in ji ostal zvest do konca.
V 93. letu starosti se je poslovil Franc Lasbaher, kmetovalec iz
Spodnje Senarske v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah.
Vse življenje je obdeloval zemljo in se preživljal s trdim delom
na rodni grudi, ki mu je v življenju pomenila največ. Kot deček
je spoznaval težko življenje na kmetiji med obema svetovnima
vojnama, ki ga je po otroštvu kmalu oblikovalo v trdnega in
odločnega, predvsem pa vztrajnega in pokončnega moža, ki ni
klonil pred nobeno preizkušnjo. Ljubezen do zemlje, do njenih
darov, narave in vsega živega v njej nasploh, mu je bila očitno

položena že v zibelko. Zemlji je posvetil vse življenje in ji ostal zvest do konca. Bil je
pošten in iskren do sebe in do drugih. Lasbaherjeva domačija je bila od nekdaj zgled
umnega kmetovanja in gospodarjenja. Franček, kot smo ga klicali vsi, ki smo ga
poznali in z njim prijateljevali, je kot naravno talentiran kmet dobro vedel, kaj in
koliko mu lahko pri delu pomaga znanje. Tega se ni nikoli branil in že pred desetletji
je veljal za enega najbolj razgledanih kmetov v širšem okolju. Vedno je znal stopiti v
korak s časom. Ko je konjske vprege zamenjal traktor, je bil ta na Frančkovem dvorišču
med prvimi v vasi. Sledila je vsa ostala mehanizacija, do najmodernejših strojev
zadnjih let. Vse to mu je olajšalo delo. Franček je bil tudi velik prijatelj naše zelene
bratovščine iz Dobrave. Lovci smo mu hvaležni za vsa dobra dela v naravi, saj je bil
resnični varuh življenja in z dejanji prepričan naravovarstvenik: »Za vse je dovolj, za
ljudi in za živali.« Takšnih, kot je bil on, ni veliko, zato bomo tudi v zeleni bratovščini
Frančka toliko bolj pogrešali!

(Dr. Marjan Toš)

Celoten članek lahko preberete na portalu Ovtar24.
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»Rojena sem 22. 10. 1931. V osnovno šolo sem hodila v Lenartu. Želela sem biti šivilja,
ampak mi doma niso pustili, da bi se izučila za kak poklic. Starši so mi govorili, da
moram biti doma in paziti na sestro. Nisem imela druge možnosti, kot da ubogam
starše. Veste, nekdaj smo morali bolj poslušati in ubogati svoje starše, kot jih danes
mladi. Brat se je rodil 1941, ko je bila že vojna. Ampak njemu ni bilo usojeno živeti,
saj so ga Nemci odnesli, ko je bil še dojenček, in smo ga dobili nazaj v krsti, ampak to
je dolga zgodba, če bi vam hotela vse povedati. Potem pa sem dobila sestro.
Moja prva služba je bila na Državnem posestvu, druga pa v Benediktu. Tudi če me
starši niso pustili, da bi se izučila za šiviljo, mi je kljub temu uspelo, da sem bila šivilja.
To me je zelo veselilo. Šivati sem začela leta 1972 v Benediktu. Naredila sem dva
tečaja šivanja. Učila nas je Žižkova Ivica iz Lenarta. Ker sem si zelo želela šivati, sem
šla k direktorju Kosu iz Centrovoda prosit, da me vzame v službo. Vprašal me je, ali
znam šivati, in sem mu povedala, da sem naredila dva tečaja šivanja. Tako me je vzel
v službo. Delo nam je dal Pik Maribor, plačal pa nas je Centrovod iz Lenarta. Pik je
gradil tovarno v Lenartu, in dokler ni bila zgrajena, smo hodili delat v Pik Maribor. Ko
je bila tovarna Pik dokončana v Lenartu, pa smo lahko prišle delat v Lenart. Veste,
kako je bilo »fajn«, da smo bili na svojem … Šefi so bili strogi, ampak pošteni in dobri.
Delati si pač moral in imeti normo.
Zdaj še vam povem, koliko imam otrok: imam 5 otrok, 2 fanta in 3 dekleta, 10 vnukov in
8 pravnukov. To je vse moje bogastvo. Za dolgo življenje pa pravim tako: nikoli ne izgubi
vere.« (Cecilija Zorec)

Gospe smo zaželeli trdnega zdravja in še na mnoga leta.



14│ ŠT. 10│26. NOVEMBER 2021

OVTARJEVE NOVICEKultura

20. november je dan slovenskih splošnih knjižnic in v
tednu okoli tega datuma vseh 58 slovenskih splošnih
knjižnic pripravi pestro dogajanje, s katerim želimo
knjižničarji opomniti in spomniti na naše delo.
Splošne knjižnice so že zdavnaj presegle izposojevalnice
knjig, postale so središča informacij in zanimivega nabora
dejavnosti ter dogodkov. Knjižnica Lenart je letos, skladno
z ukrepi in odlokom, dogajanje prestavila na svoja spletna
mesta. V skladu s sporočilom Tedna splošnih knjižnic smo
poudarili zvočne knjige z manjšo razstavo Knjiga v ušesu in
o tem spregovorili tudi v naši rubriki na Radiu Slovenske
gorice Razkrito med platnicami. Novim članom pa smo v
ponedeljek, 15. novembra, podarili brezplačen vpis.
Ob dnevu mladih (11. november) in dnevu študentov (17.
november) smo pripravili razstavo problemske literature
Kaj storiš s problemom? – Skupaj ga lahko rešimo – mladi
in odrasli z roko v roki. S tem smo želeli opozoriti na pasti
sodobnosti in skrite stiske mladih, ki jih je mogoče blažiti z
branjem. Razstava je na ogled v naših prostorih.
Osredotočeni na mlade bralce smo k sodelovanju povabili
znanega glasbenika, domačina Žana Serčiča, ki je
spregovoril o branju in svojih spominih na Knjižnico
Lenart. Njegov prispevek najdete na naši spletni strani in
na naši strani družbenega omrežja Facebook.
Učenci prve triade OŠ Voličina so pod mentorstvom Regine
Harl in Simone Čuček ustvarjali na temo Knjižnica se zrcali
v očeh otrok. Njihovi likovni izdelki v novembru krasijo naš
mladinski oddelek.
Ponosni pa smo, da smo bili v sklopu izbora najboljših
projektov slovenskih splošnih knjižnic ZSK 2021 ob
podelitvi nagrad z dokumentarnim filmom Zloudjova püša

predstavljeni kot zgled dobre prakse. Film je pripravila
(posnela) Rosana Lorbek.
Ker sicer v naših prostorih trenutno ne moremo pripravljati
in gostiti dogodkov, smo naše uporabnike in uporabnice v
soboto, 20. novembra, povabili na »bralno kavo in čaj«.
Pravljična sreda pa je namesto običajnega pravljičnega
srečanja prinesla presenečenje za otroke.
Cenjeni bralci, ob našem prazniku čestitamo tudi vam –
brez bralcev nas ne bi bilo!

Že pred časom smo poskušali stkati stike z domom
starostnikov v naši knjižnični mreži, pa nam je epidemija to
namero v celoti preprečila. Namere nismo zavrgli in letos
nam je uspelo vzpostaviti sodelovanje v oktobru, ko smo
zaključevali mesec Nacionalnega skupnega branja, ki je
letos spodbujal prav medgeneracijsko branje. Projekt smo
poimenovali Potica, zvita iz besed. Potica je sladica, ki ima
lahko različne nadeve, in naša je literarna poslastica, v
katero smo zavili besede. Naš partner v projektu je Dom sv.
Lenarta. Menimo, da je negotovo obdobje pravi čas za
vzpostavitev navad, ki lahko pripomorejo k boljšemu
počutju in aktivnemu preživljanju prostega časa vseh
pripadnikov naše skupnosti. V četrtek, 28. oktobra, smo
izvedli prvo srečanje, preplet bralnega kluba, družabnega
srečanja in pripovedovalskega dogodka. Skozi pogovor po
dogodku smo zaznali, da je bilo prvo srečanje dobro
sprejeto in je doseglo svoj namen – spomniti na
pomembnost branja in pisanja ter pripomoči k prijetnemu
počutju. »Po dolgih mesecih zaprtosti si naši stanovalci
želijo novih obrazov in srečanj,« je povedala gospa Liljana
Cafnik, delovna terapevtka, ki s pomočjo sodelavke Danice
projekt koordinira in spodbuja v Domu sv. Lenarta.

Knjižničarjem nam je v veselje dajati tisto, kar znamo, kar
je naše poslanstvo!

V soboto, 13. 11. 2021, se je v Žalcu odvila državna
folklorna prireditev Folklorna prepletanja. Na prireditvi so
prepletli najboljše prijavljene in izbrane programe
poustvarjalcev ljudskega glasbenega izročila in folklornih
skupin ter razglasili zmagovalca natečaja Plešem pesem –
poezija na temo folklorne dejavnosti. Podelili so tudi
Maroltove plakete in listine za leti 2019 in 2020.

Na državni folklorni prireditvi so nastopili tudi plesalke in
plesalci Folklorne skupine KD Sveta Ana pod mentorstvom
Bojana Glaserja. Po prireditvi so dejali, da so zopet
dokazali, da kljub težkim časom, ki se godijo kulturi,
zmorejo, ker s tem in za to živijo!

Knjižnica Lenart

Zdenka Krautič

Praznik slovenskih knjižnic
Knjižnica Lenart

Posebna pohvala
Združenja splošnih
knjižnic za projekt
Knjižnici Lenart

Pričeli smo izvajati medgeneracijski projekt
Potica, zvita iz besed Nina Zorman

Folklorna skupina KD
Sveta Ana sodelovala
na državni folklorni
prireditvi

Natečaj za oblikovanje izvirnih
novoletnih okraskov

Kulturno društvo Babičina skrinja Lenart – Klub likovnikov Lenart vabi vse ustvarjalce
in društva k oblikovanju unikatnih novoletnih kroglic. Vsi izdelki bodo na voljo v
zameno za dobrodelne prispevke v soboto, 18. decembra 2021, od 9.00 do 18.00.
Vsa zbrana sredstva bomo namenili društvu UP-ornik iz Maribora, ki pomaga socialno
ogroženim dijakom in družinam. Izvirne novoletne okraske lahko oddate najkasneje
do srede, 15. decembra 2021, do 18. ure v prostorih Knjižnice Lenart.
Veselo ustvarjanje!

Knjižnica Lenart je v obeh kategorijah razpisa – nova,
inovativna storitev za uporabnike in nov pristop k
strokovnemu delu knjižnice – prijavila dva svoja projekta:
redno rubriko Razkrito med platnicami na Radiu Slovenske
gorice in projekt virtualnih razstav domoznanskega
značaja Spregledani v objektivu.

Ob razglasitvi v Tednu splošnih knjižnic si je Knjižnica
Lenart prislužila posebno pohvalo Združenja splošnih
knjižnic za projekt Spregledani v objektivu, posebej za v
obliki dokumentarnega filma predstavljeno lokalno zgodbo
Zloudjova püša. Le-to je s pomočjo svoje babice Elizabete
Lorbek pripravila Rosana Lorbek iz Knjižnice Lenart, ki ji je
zgodba kot domačinki iz Benedikta, od koder zgodba
izvira, posebej blizu. Premierno pa smo jo v Knjižnici
Lenart predstavili ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih
pravic, v sklopu tako imenovane Noči knjige, aprila letos.
Dosegla in navdušila je širšo javnost!

Na nacionalnem virtualnem dogodku, ki si ga lahko
ogledate (dostopno na spodnji QR-kodi), so predvajali naš
dokumentarni film v celoti, na kar smo posebej ponosni.
Razglasitev najboljših projektov si lahko ogledate s
skeniranjem QR-kode.
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Paracelsus je žafran uporabljal kot eno
glavnih rastlin za povrnitev moči
opešanemu telesu, imenoval ga je tudi
srčno veselje za stare, bolne in otožne. Nek
dvorni zdravnik iz 15. stoletja je zapisal, da
žafran spravlja ljudi v smeh in jim daje
veselje. Imenujemo ga kralj začimb ali
rdeče zlato. Pri nas v naravi pravi žafran ne
raste. Uspevata le vrsti, ki cvetita spomladi
v vijolični in beli barvi. Pravi žafran cveti
oktobra. Cvetovi so vijolični s svetlimi
črticami. V jeseni v podobni barvi cveti
jesenski podlesek, ki pa je zelo strupen.
Pravega žafrana torej ne iščite v naravi,
boste pa ga lahko prihodnjo jesen zopet
videli v zeliščnem vrtu v Voličini, kjer je
letos prvič zacvetel. Največ žafrana gojijo v
Iranu, Grčiji, Španiji in Italiji. V Sloveniji ga
goji Ivan Mangani (Žafran Tolmin), ki nam
je podaril čebulice. Cvetovi se nabirajo
zaprti, zgodaj zjutraj. Cvet ima v
notranjosti tri nitke – stigme, ki so rdeče
barve. Te nitke posušijo na 40 stopinj in
dobijo začimbo žafran. Ko boste kupovali
žafran, morate biti pazljivi, saj se zaradi
visoke cene pojavljajo ponaredki. Kupite
ekološkega, v nitkah, ki ohranijo okus in
vonj dalj časa. Ne priporočam nakupa v
obliki prahu, saj se v njem lahko poleg
žafrana »skrivajo« tudi žafranika, kurkuma,

ognjič in celo obarvani prašniki
pomladnega žafrana. Žafran uporabljamo v
kulinariki (milanska rižota, žafranove
testenine, njoki, palačinke z žafranovo
kremo, žafranovi piškoti, žafranov puding,
mlečni riž, prosena kaša z banano itd.) in v
zdravilne namene. Največji izkoristek
zdravilnih učinkovin bomo dosegli, če
bomo šest nitk namočili v kozarec mleka
(lahko tudi rastlinskega), saj se v mleku
izlužijo snovi, ki so topne v vodi in
maščobah. Pustimo, da stoji čez noč, še
bolje en dan, da dobimo čim bolj izrazito
rumeno barvo. Pred uporabo dodamo
žličko medu. Napitek pijemo polovico
zjutraj in polovico opoldne. Uživamo ga
vsak dan, štiri mesece. 1 g žafranovih nitk
torej zadostuje za 1 mesec. Uživanje
žafrana vpliva na krepitev imunskega
sistema, krepitev pljuč in blaženje kašlja,
ker izboljšuje kakovost krvi, dovaja več
kisika v možgane in iz njih odstranjuje
»smeti«, ugodno deluje na spomin,
koncentracijo, kognitivne sposobnosti,
zavira in blaži težave z demenco. Izboljšuje
tudi izločanje hormona endorfina
(hormona sreče), kar vpliva na boljše
razpoloženje, zmanjševanje stresa,
blaženje bolečin, zmanjševanje simptomov
PMS, povečuje libido, pomaga pri
nespečnosti, blagi depresiji in anksioznosti.
Dokazan je ugoden vpliv na vid, še posebej
pri starejših, blaži težave pri boleznih srca
in ožilja, izboljšuje prebavo, zmanjšuje
napenjanje, vetrove in krče v prebavilih,
pomlajuje celice, obnavlja kožo in lase. Ker
vsebuje antioksidante, preprečuje nastanek
rakastih obolenj, zaradi vsebnosti mangana
vpliva na uravnavanje krvnega sladkorja,
izboljšuje absorpcijo kalcija, kar vpliva na
gostoto kosti in preprečuje osteoporozo.
Kot pri vseh drugih rastlinskih pripravkih
velja tudi pri žafranu zmernost.
Glede na sivino poznojesenskih dni bi ga
bilo pametno uporabiti, seveda pa ne
pozabite tudi na gibanje in zdravo
prehrano ter bodite odgovorni do sebe in
drugih.

Pravi žafran (Crocus sativus l.)
Marija Čuček

Vojko Majer

Srečanje težko pokretnih invalidov
Medobčinsko društvo invalidov je 6. novembra izvedlo srečanje težko pokretnih in
nepokretnih invalidov skupaj z martinovanjem na turistični kmetiji Breznik v Komarnici.
Udeleženih je bilo 58 članov društva. Društvo izvaja program športnih dejavnosti, v tem
programu pa je tudi ženska in moška ekipa pikadistov, ki se je 13. 11. 2021 udeležila
državnega prvenstva v Hrastniku. Ženska ekipa v sestavi Anica Gosak, Marija Kaučič,
Majda Portir, Frida Čuček in Jana Ferk je dosegla prvo mesto in s tem postala državna
prvakinja, medtem ko je moška ekipa dosegla 9. mesto od 12 udeleženih.

NK Lenart do visoke zmage

Obiskali grob bivšega kolega župana

V Cerkvenjaku ob proračunu
potrdili še projekt Zelene Slov. gorice

Dejan Kramberger

Zmagoslav Šalamun

Damjan Veršič

NK Lenart je v zadnjem, 9. krogu jesenskega dela prvenstva v 2. MNZ Maribor zabeležil
visoko zmago (4 : 0) v gosteh proti zadnje uvrščeni ekipi NK Jakobski Dol. Z drugo zmago
v sezoni in ob enem remiju so se Lenartčani prebili na 7. mesto na ligaški razpredelnici.
Višje na lestvici je ekipa NK Cerkvenjak, ki je bila v zadnjem krogu prosta. Nogometaši
Cerkvenjaka so v osmih tekmah zbrali 4 zmage in 2 remija, kar jim s 14 osvojenimi točkami
zadošča za delitev 3. mesta z NK Kungota. Na lestvici je vodilno moštvo NK Tabor (22
točk), sledi NK Fram (21).

Župani Slovenskih goric ob dobrem sodelovanju v regĳi in državi dobro sodelujejo tudi s
kolegi župani v tujini. Župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger, župan Občine Sveta
Ana Silvo Slaček in županja Občine Sveti Andraž Darja Vudler Berlak so uspešno sodelovali
tudi z bivšim županom Občine Vinica v sosednji Hrvaški.
V spomin na bivšega župana so v sredo, 17. novembra, obiskali njegov grob, o obisku pa
je župan mag. Janez Kramberger povedal: »Veliko prezgodaj nas je zapustil prĳatelj in bivši
župan občine Vinica Marjan Kostanjevac. Na današnji dan bi dopolnil 60 let. S
spoštovanjem in hvaležnostjo se ga bomo spominjali.«

Občinski svet v Cerkvenjaku je na včerajšnji 18. redni seji v prvem branju potrdil proračun
za leto 2022. Prihodki za prihodnje leto znašajo 2.196.342 evrov, odhodki 2.131.435
evrov, med njimi investicĳski odhodki 679.022 evrov. »Med večjimi načrtovanimi
investicĳami lahko omenim drugo fazo projekta Vitalin parka, v okviru katerega bomo
postavili še opremo za razvoj motorike – neke vrste motorični park, fitnes na prostem in
pump track. Razmišljamo tudi o tem, da bi na tem območju, gre za okoli pol hektarja
površin, uredili še kakšno igrišče. Sredstva bodo namenjena še ureditvi parkirišča in
območja za kmečko tržnico ter polnilnico za električne avtomobile na odkupljenem
zemljišču v središču Cerkvenjaka. Na cestnem področju se bomo lotili modernizacĳ
odsekov cest ob novem naselju Nedeljko, v Smolincih, Cogetincih (Kocmut) in Kunovi. Ob
tem zagotavljamo še sredstva za ureditev odra in zaodrja v kulturnem domu, za naročilo
projektne dokumentacĳe za širitev vrtca z dodatnimi štirimi oddelki ter za pripravo
projektne dokumentacĳe za nov občinski prostorski načrt,« nam je povedal župan Občine
Cerkvenjak Marjan Žmavc.
V nadaljevanju seje so cerkvenjaški občinski svetniki potrdili še dokument identifikacĳe
investicĳskega projekta (DIIP) za projekt Zelene Slovenske gorice. »Gre za postavitev klopi
s solarnimi celicami, ki omogočajo polnjenje mobilnih telefonov. V projektu, ki ga
koordinira Razvojna agencĳa Slovenske gorice, sodeluje osem občin, pri nas bomo klop
naslednje leto namestili ob osnovni šoli. Sofinancerska sredstva, 80 odstotkov upravičenih
stroškov, zagotavlja Evropski sklad za regionalni razvoj.«
Proračunski dokument je zdaj v javni obravnavi, drugo branje je načrtovano na seji
občinskega sveta, ki bo pred božičem.
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Odbojkarice Benedikta v uvodnih
treh krogih do dveh zmag

Dekleta Slovenskih goric slavila na
derbiju proti Celju

NK Jurovski Dol končuje jesenski
del prvenstva na 6. mestu

Dejan Kramberger

Dejan Kramberger

Dejan Kramberger

Dejan Kramberger

Odbojkarice OK Benedikt se v letošnji sezoni po lanskem izpadu iz 2. DOL merijo v 3. DOL
– vzhod. Cilj trenerke Mojce Kodre je jasen, in sicer z mlado ekipo, ki jo v glavnem tvorijo
domače igralke, povratek v 2. DOL. Vendar se ob tem zaveda, da je v ligi tudi nekaj drugih
močnih ekip, ki bodo imele enak cilj. Uvodno tekmo sezone, ki se je začela sredi oktobra,
so benediške odbojkarice v domači dvorani proti ekipi Črne na Koroškem dobile z
rezultatom 3 : 1. V 2. krogu so morale na gostovanju priznati premoč Slovenske Bistrice
(3 : 1). V 3. krogu letošnjega prvenstva pa so znova na domačem igrišču zabeležile še
drugo zmago (3 : 0) proti Mežici. S šestimi točkami in tekmo manj od tekmic zasedajo
trenutno 5. mesto v 3. DOL – vzhod.

Na derbiju 7. kroga državnega prvenstva v futsalu za ženske sta se pomerili ekipi KMN
Slovenske gorice in ŽNK Celje. Igralke Slovenskih goric so se tokrat proti favoriziranemu
in številčno močnejšemu nasprotniku zoperstavile z zrelo igro in si z v veliko mero
odgovornosti v obrambi priigrale tudi številne priložnosti za zadetek v napadu. Tekma, ki
je potekala v športni dvorani v Dupleku, se je tako odvila v korist domače ekipe KMN
Slovenske gorice.
Po dokaj izenačenem začetku tekme so v vodstvo po zadetku Aneje Lorbek v 15. minuti
srečanja prišle domačinke. V uvodnih minutah 2. polčasa je na 2 : 0 povišala kapetanka
Rebeka Šnofl, le nekaj minut kasneje je po ukradeni žogi in dobrem strelu za 3 : 0 zadela
Tanja Vrabel. V 31. minuti je morala gostujoča vratarka po strelu Ines Krajnc po žogo v
mrežo še četrtič. Ista igralka je 4 minute kasneje zadela še enkrat in postavila končni
rezultat srečanja 5 : 1.
S šesto zmago v sezoni in 18 točkami sta obe ekipi izenačeni na vrhu ligaške razpredelnice.
S 15 točkami sledi na 3. mestu primorski klub iz Košane, 4. mesto zaseda Vrhnika (7), 5.
mesto ŠD Extrem (4) in 6. mesto Sevnica, ki je še brez osvojene točke.

Nogometaši Jurovskega Dola so po zmagi z 2 : 0 v 12. krogu na domačem igrišču v
Jurovskem Dolu nad NK Tehnotim Pesnica v zadnjem, 13. krogu jesenskega dela prvenstva
zabeležili poraz 0 : 3 na gostovanju proti NK Akumulator. Jurovčani tako zaključujejo prvo
polovico prvenstva s 6 zmagami, 3 remiji in 4 porazi, kar z osvojenimi 21 točkami
zadostuje za 6. mesto v 1. članski ligi MNZ Maribor. Za 3. uvrščeno Marjeto na Dravskem
polju zaostajajo zgolj za 3 točke. Nekoliko večji zaostanek, to je 9 točk, je za vodilnima
ekipa NK Miklavž in NK Rače, ki sta zbrali 30 točk.

KMN Benedikt Sv. Trojica na ligaške razpredelnice
državnega prvenstva do 17 let
V 5. krogu državnega prvenstva v futsalu do 17 let so igralci KMN Benedikt Sv. Trojica na
tekmi proti NK Ribnica osvojili tretjo zmago in se ob še dveh remijih s skupno osvojenimi
11 točkami prebili na 1. mesto ligaške razpredelnice. Tekmo proti Ribničanom so bolje
začeli benediški igralci, ki so povedli že v 1. minuti srečanja. Do konca polčasa je prednost
narasla na 5 : 0. V nadaljevanju so tekmo z zmago 7 : 3 mirno pripeljali do konca. Filip
Jodl z 9 zadetki in Klemen Senekovič zasedata prvo in drugo mesto na lestvici najboljših
strelcev.

KMN Slovenske gorice na vrhu državnega prvenstva
do 15 let – vzhod
Po dobljenem derbiju proti FC Ptuj (6 : 4) in visoki zmagi v zadnjem krogu nad KMN
Meteroplast (12 : 1) se je ekipa KMN Slovenske gorice s peto zmago na prvenstvu in po
enem porazu prebila na 1. mesto državnega prvenstva v futsalu do 15 let – vzhod. Na
tekmi proti FC Ptuj so si igralci iz Voličine zmago priigrali po zaostanku 1 : 2 in preobratu
v 2. polčasu ter v izjemno napeti in dolgi tekmi na koncu slavili z rezultatom 6 : 4. Na
tekmi proti KMN Meteorplast, ki je potekala minulo nedeljo (14. 11.) v Ljutomeru, so si
igralci prednost treh zadetkov priigrali do konca polčasa, v nadaljevanju pa so prednost
povečali na 12 : 1. Luka Poš Šuman in Enej Kramberger si s 14 zadetki delita prvo mesto
na lestvici strelcev.

V soboto, 16. 10. 2021, se je v Športni dvorani v Selnici ob Dravi odvil prvi krog šolske lige
v šolskem letu 2021/22. Tekmovanja se je udeležilo 162 tekmovalcev iz 39 osnovnih šol.
Člani lenarške karate sekcije so prav tako imeli svoje predstavnike, ki so osvojili naslednja
odličja: 1. mesto: Matija Sedonja – kata in borbe dečki; Filip Pavlič – borbe malčki; Gal
Bauman – borbe mlajši kadeti. 2. mesto: Mitja Dobaj – borbe dečki. 3. mesto: Filip Pavlič
– kata malčki; Jakob Duraković – borbe malčki; Vid Mušec – borbe malčki; Filip Ogrinc –
borbe dečki.
Isti vikend sta se na Balkanskem prvenstvu v Poreču pomerila še dva naša karateista, in
sicer Maša Simonič v kata članicah in Luka Rola v borbah mlajših kadetov nad 55 kg. Luka
je po neodločenem rezultatu po sodniški odločitvi izgubil s predstavnikom Črne gore.
Maša pa je po izvedenih štirih nastopih zasedla odlično 5. mesto.
V soboto, 23. 10. 2021, se je v športni dvorani TŠC v Mariboru odvila že 11. različica
mednarodnega turnirja Maribor open, ki ga že od samega začetka organizira matični klub
Karate klub Kovinar Maribor. Tekmovanja se je udeležilo 49 klubov iz sedmih držav, ki so
zabeležili skoraj 400 posamičnih nastopov. Med njimi so bili tudi lenarški karateisti in
osvojili naslednja odličja: 1. mesto: Filip Pavlič – kata malčki in borbe malčki, Gal Bauman
– borbe mlajši kadeti in Vid Zarič – borbe mladinci; 2. mesto: Vid Muršec – borbe malčki,
Matija Sedonja – kata dečki in Vid Zarič – borbe kadeti; 3. mesto: Luka Štandeker – borbe
mlajši kadeti.
30. 10.–31. 10.2021 se je v češkem mestu Plzen odvijalo močno mednarodno tekmovanje:
Grand Prix Plzen. Tekmovanja se je udeležilo 421 tekmovalcev iz 111 klubov in 24 držav,
ki so opravili kar 730 posamičnih nastopov. Med njimi je bil tudi Lenartčan Vid Zarič, ki je
v kategoriji borb kadetov do 63 kg po petih težkih borbah na koncu osvojil zasluženo 3.
mesto. Čestitke!

KARATE – Šolska liga, Balkansko
prvenstvo, Maribor open in Grand
prix Plzen

Darko Zarič
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Tekmovanje mladih -
Dva slovenjegoriška kluba na
vrhu na državnih prvenstvih
do 15 in 17 let
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Izobraževalno središče

Alenka Špes in Damjana Vizjak

Študijski krožek ZDRAVJE Z VRTA
V tem šolskem letu smo kot novost uvedli študijski krožek Zdravje z vrta, na katerem se
bomo srečevali enkrat mesečno.
Obravnavali bomo tematike s področja načrtovanja vrtov, vpliva vrtov na naše zdravje in
dobro počutje, predstavili bomo primere dobre ureditve vrtov iz Slovenije in sveta,
načrtovali (pre)ureditev lastnega vrta ter se spoznavali s primeri ponovne uporabe
materialov in okrasitve vrta. Obiskali bomo tudi priznane primere vrtov v naši bližini.
Predvsem pa si bomo širili obzorja in se prijetno družili, zato lepo vabljeni v našo družbo!
Za dodatne informacije smo z veseljem na razpolago.

Lahkih nog naokrog
V hladnejših mesecih veliko ljudi najraje preživlja prosti čas tako, da si skuha topel čaj ali
celo vročo čokolado in se zlekne na kavč. To je prijetna in udobna rešitev preživljanja zime,
toda ne najbolj zdrava. Če ni sončno in toplo, še ne pomeni, da se moramo odpovedati hoji
v naravi. Hoja je namreč najpreprostejši način, da ostanemo aktivni – izboljša krvni obtok,
mobilnost in ravnotežje, je izjemno poživljajoča.
Zato vas tudi v decembru vabimo na pohod v naši družbi. Zberemo se v petek, 3. 12. 2021,
ob 9. uri pred stavbo Izobraževalnega centra na Nikovi 9 v Lenartu.

Univerza za tretje življenjsko obdobje
Si želite utrditi stara in razviti nova zanimanja ter se učiti z radostjo v prijateljski skupini?
Še zmeraj se lahko priključite skupini ročnih del in ob prijetnem druženju pletete kak šal
ali kvačkate prt. Prijava je še možna k študijskim krožkom nemščine, italijanščine in
računalništva. Veseli bomo vašega vpisa.

Tečaj računalništva: Uporaba računalnika kot pomoč pri
iskanju informacij
Vse informacije, ki jih potrebujemo, najdemo na internetu!
Če se s to trditvijo strinjate, vendar mislite, da potrebujete dodatna znanja o tem, kako
informacije na internetu najti, se nam pridružite na tečaju računalništva, ki je praktično
zasnovan in usmerjen tako, da se udeleženci naučijo digitalne pismenosti.
Ponovili bomo osnovne računalniške veščine, kot je uporaba računalnika za iskanje,
shranjevanje in izmenjavo informacij, se naučili uporabe e-storitev v zdravstvu in javni
upravi, se preizkušali v uporabi spletnih orodij za komunikacijo na daljavo, pri vsem tem
pa ne bomo pozabili na spletni bonton, varnost in zasebnost na spletu.
Tečaj je namenjen odraslim osebam, starim okrog 45 let, z zaključeno največ srednješolsko
izobrazbo, in je organiziran v sklopu projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc (TPK). Udeležba je za udeležence brezplačna, saj naložbo sofinancirata
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Vljudno vabljeni!

K navedenim cenam se prišteva DDV.

Cenik oglasnega prostora

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

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

pogodbe. Prispevkov z elementi sovražnega
govora, nestrpnosti, političnega obračunavanja
in nepodpisanih člankov ne objavljamo.
Varovanje osebnih podatkov: Vse osebne
podatke, s katerimi razpolagamo na uredništvu,
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo in
uporabljamo le za namene, za katere so bili
podani.
Naslednja številka (11/2021) bo izšla v petek,
24. 12. 2021. Rok za rezervacijo oglasnega
prostora in oddajo člankov je 10. 12. 2021.

Novice izobraževalnega centra
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Ob zaključku projekta sodelovanja GlaMUR
je 27. oktobra 2021 v avstrĳskem Cmureku
potekala novinarska konferenca.
Udeleženci so se skupaj podali na

kulinarično popotovanje ob reki Muri.
Javnosti je bila predstavljena knjiga
»Küchengeschichten – Zgodbe iz kuhinje«.
Knjiga ni običajna kuharska knjiga. Je

knjiga, ki pripoveduje o ljudeh, ki so nas
bili pripravljeni povabiti v svoje kuhinje in
nam zaupati svoje recepte, prepletene s
kulinarično tradicijo. Na popotovanju ob
reki Muri po Sloveniji in Avstriji so zbirali
raznovrstne življenjske zgodbe, fotografije
in recepte. Gostitelje smo prosili, da nam
med obiskom pripravijo jed, do katere
imajo prav poseben odnos. Vprašali smo
jih, ali poznajo kak recept, ki se že dolgo
prenaša iz roda v rod, ali morda poznajo
jed, ki jo spremlja posebna zgodba, in ali so
to jed skuhali že ničkolikokrat.
Na ta način je nastala čudovito barvita
knjiga, ki ponuja obilo kuharskih receptov
in je hkrati bogato opremljena s
fotografijami. Knjiga bo na voljo za
izposojo v lenarški knjižnici, na začetku
naslednjega leta pa bo z novo izdajo tudi v
prodaji.
Dogodka se je udeležil tudi Aleš Irgolič,
državni sekretar na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je s
kratkim uvodnim nagovorom pozdravil
udeležence medijskega dogodka. Namen
projekta je predstaviti prvine kulinarike ob

reki Muri onkraj meje. Pod okriljem
projekta »GlaMUR – užitek ob reki« je
namreč povezanih več kot 200 lokalnih
ponudnikov iz 19 občin iz Slovenije in
sosednje Avstrije, katerih skupni cilj je
promocija raznolike turistične, kulinarične
in druge ponudbe tega pestrega območja
ob reki Muri. Državni sekretar je v
uvodnem nagovoru povedal: »Projekt
GlaMUR je projekt sodelovanja med
slovenskimi in avstrijskimi deležniki, in kot
takšen, je primer dobre prakse čezmejnega
sodelovanja lokalnih ponudnikov
proizvodov in storitev na področjih lokalne
oskrbe s hrano, turizma in rokodelstva.
Predvsem je to projekt, ki krepi sodelovanje
pri promociji in trženju lokalnih
proizvodov.« V Sloveniji GlaMUR sodeluje z
lokalnima akcijskima skupinama LAS Ovtar
Slovenskih goric in LAS Prlekija.

Projekt je delno sofinanciran iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja v
okviru ukrepa LEADER slovenskega
Programa razvoja podeželja 2014–2020,
kjer je ključen pristop »od spodaj navzgor«.

GlaMUR – zgodbe iz kuhinje

V prvem roku prispele štiri vloge

Dr. Milojka Domajnko in Milena Grabušnik

Na 4. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na
območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v
Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in
Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric,
sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), so do izteka prvega roka
za oddajo vlog (27. 10. 2021) prispele štiri vloge za prijavo operacije.

Vse vloge bo pregledala ocenjevalna komisija, preverila njihovo administrativno popolnost
in jih ocenila skladno s kriteriji in lokalno razvojno strategijo. Drugi (zadnji) rok pa se
izteče 22. decembra 2021.

Prijavitelji morajo svoje vloge oddati kot priporočene pošiljke do datuma, ko se izteče rok
za oddajo vlog, do 24. ure, prevzem osebno dostavljenih vlog je možen na sedežu LAS do
istega dne do 15. ure.

Informacije o javnem pozivu so na voljo na sedežu LAS in po telefonu: 059 128 773, 051
660 865. Za osebno konzultacijo na sedežu LAS je obvezna predhodna najava in uskladitev
termina. Vprašanja lahko naslovite tudi po elektronski pošti: info@lasovtar.si. Celotno
besedilo javnega poziva in razpisna dokumentacija sta objavljeni na spletni strani
www.lasovtar.si.

Dr. Milojka Domajnko in Milena Grabušnik

S projektom PONI v štirih mesecih
do lastnega podjetja
V mesecu novembru 2021 na Razvojni agenciji Slovenske gorice usposabljanje zaključuje
druga skupina bodočih podjetnikov.
V obdobju usposabljanja so razvijali svoje poslovne ideje, se seznanili s postopki za
ustanovitev podjetja, osnovami računovodstva, opravili raziskavo trga ter za svoje podjetje
pripravili celostno grafično podobo in strategijo trženja.
Želimo jim veliko uspeha na njihovi novi poslovni poti!

Damjana Vizjak

Udeleženci projekta PONI Podravje na OGLEDU DOBRE PRAKSE pri g. Vogrinčiču –
Čebelarstvo in Apiterapĳa Vogrinčič.
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Ponedeljek, 6. december 2021, 7:30.-10:00
KO RK Lokavec, Gostilna Mihelič

Sreda, 22. december 2021, 7:30-11:00
KO RK Lenart, Knjižnica Lenart

Zaključena operacija Igralne površine pri šoli Pesnica – Razgibajmo se
Zdenka Bukovec, Milena Grabušnik

Občina Pesnica je vključena v Območno
razvojno partnerstvo Slovenske gorice in
LAS Ovtar Slovenskih goric, v okviru
katerih želi realizirati potrebne ukrepe
za zagotavljanje kvalitetnejših
življenjskih pogojev za bivanje na
podeželju in v urbani središčih območja
občine. Med te ukrepe sodi tudi ureditev
ustreznih površin in objektov
namenjenih za javno dobro.

V Občini delujejo štiri osnovne šole: v
Jarenini, Jakobu, Pesnici in v Pernici, kjer
osnovna šola deluje kot podružnična šola
OŠ Pesnica. V njej poteka pouk od 1. do 5.
razreda. Okolica OŠ Pesnica že dolgo časa
ni bila ustrezno urejena. Za različne
potrebe so se posamezni deli zunanjih
površin različno dograjevali. Na delu
ureditve je bila vzpostavljena asfaltna
površina, ki se je uporabljala kot zunanja
športna površina in tudi kot dostavna pot
za potrebe šole. Površina je bila dotrajana,
razpokana in ni ustrezala sodobnim
športnim standardom. Razsvetljava je bila
le delno urejena, celotno območje pa le
delno ograjeno in igrišča z otroškimi igrali ni.
Namen operacije Igralne površine pri šoli
Pesnica – Razgibajmo se, v kateri sta
partnerja Občina Pesnica in OŠ Pesnica, je
bila ureditev igrišč ob šoli za izboljšanje
infrastrukturnih pogojev za izvajanje
programov za otroke, mlade, športne
rekreativce ter za programe
medgeneracijskega sodelovanja.

Predvidena je bila nadgradnja asfaltnega
igrišča s preplastitvijo z umetno maso,
ureditev razsvetljave površine, zaris igrišča
in ureditev novega zelenega platoja za
postavitev igral oz. učilnice na prostem.
Z ureditvijo smo zagotovili boljši estetski
videz in večjo urejenost območja ter
urbanega okolja, izboljšali smo pogoje za
izvedbo predšolskih in šolskih programov,
izboljšali smo pogoje za organizacijo in
izvedbo športnih programov in dogodkov,
izboljšali smo pogoje za telesno in športno
aktivnost prebivalstva ter večgeneracijsko
sodelovanje, izboljšana je varnost in
zdravstveno stanje uporabnikov objekta-
prebivalstva, zagotovili smo višjo kvaliteta
bivanja in zmanjšali odseljevanje
prebivalstva, stimuliramo priseljevanje
mladih družin na območje občine in
zagotavljamo korist od večgeneracijskega
sodelovanja. S sodobnim igriščem in igrali
se želi uporabnikom – predvsem otrokom,
omogočati, da v varnem okolju načrtovanih
ter na izdelanih in vgrajenih igralih
preizkušajo svoje sposobnosti, dojamejo
svoje zmožnosti in omejitve ter se učijo,
kako omejitve preseči.
Tako smo 3. 11. 2021 s prireditvijo in
delavnico v OŠ Pesnica otvorili urejena
zunanja igrišča ob OŠ Pesnica. V okviru
izvedenih del smo uredili asfaltno igrišče,
ki smo ga preplastili z umetno maso, nanj
zarisali igrišče in bo namenjeno mini
košarki, uredili smo razsvetljavo površine
in nov zeleni plato, na katerem so

postavljena igrala ter urejena učilnica na
prostem. Postavljen je tudi pitnik, ki bo v
poletnem času odžejal uporabnike
zunanjih površin. Vse površine so med
seboj povezane z novo urejeno potko, ki
poteka od stavbe osnovne šole do vrtca.
Površine so namenjene otrokom vrtca in
nižji stopnji osnovnošolcev.
»Seveda pa upamo, da bo ta pridobitev
spodbujala medgeneracijsko sodelovanje in
učenje, da bodo tudi druge generacije s
pridom uporabljale te igralne površine, da
bomo na ta način krepili medosebne,
medsosedske in medgeneracijske odnose.
Vsi lahko imamo kaj od tega, nenazadnje so
igralne površine tukaj za vse, ki jih želijo in
zmorejo uporabljati. Lahko pa izhajam tudi
iz sebe in povem, da je na meni otroštvo na
igrišču pustilo neizbrisljiv pečat,
neuničljiva prijateljstva, ki so se obdržala
vse do danes ter neštete izkušnje. In prav to
želim tako za svoje, kot za vaše in naše
otroke« je na sami otvoritvi dejal župan
Občine Pesnica mag. Gregor Žmak.

Otvoritev oz. prireditev in delavnico je
organizirala OŠ Pesnica z enoto Pernica, ki
je tudi pripravila bogat kulturni program,
ki mu je sledila pogostitev ter druženje.

Otvoritev je potekala v telovadnici, saj je
bila vremenska napoved slaba. Kljub temu
pa so otroci po zaključku prireditve z
velikim veseljem preskušali nove
pridobitve. Prireditve se je udeležilo več
kot 300 udeležencev. Na otvoritvi so poleg
otrok iz osnovne šole Pesnica nastopili tudi
pevski zbor z vrtcev Pesnica in Pernica pod
vodstvom Alenke Herceg, pevka Ana
Grdadolnik, udeleženka oddaje Slovenija
ima talent, Mažoretna in twirling skupina
občine Pesnica ter znani pevec Miran
Rudan, kot gost presenečenja.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) - Ukrep LEADER (19.2).
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