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Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor

Pogovor ob kavi z državnim svetnikom Davidom Klobaso

“Mlada delovna sila, sveža energija in
aktualna znanja so zelo pomembna pri
oblikovanju zdrave politike” Več stran 3
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V Lenartu je bilo v zadnjem času veliko ugibanj, kam se bo
s Partizanske ceste preselila poslovalnica Pošte Slovenije,
saj le-ta v zadnjem času deluje na dveh lokacijah v Lenartu
in je tudi zaradi tega iskala boljšo rešitev oziroma novo
lokacijo prek javnega razpisa. Do konca letošnjega leta se
bo poslovalnica Pošte Slovenije v Lenartu preselila v nov
Poslovni center Ovtar.

Gre za stavbo »bivši Klasek«, ki je že nekaj let propadala.
Stavbo je iz stečajne mase spomladi leta 2022 kupilo
podjetje Gradnje Plus, d. o. o., ki se je lotilo temeljite
prenove, prav tako pa želi vnesti v stavbo nove vsebine.
Skoraj dve leti so si prizadevali, da se v te prostore preseli
tudi Pošta 2230 Lenart. Kot nam je povedal direktor
podjetja Gradnje Lenart, d. o. o., Marjan Bračko, je rok za
dokončanje prostorov marec 2024, vendar si Pošta
Slovenije želi, da bi se poslovalnica preselila do konca
novembra letos, kar pa je tudi zanje sprejemljiv rok za
dokončanje, saj želijo z investicijo čim prej zaključiti.

V stavbi »bivšega Klaseka« je 1.600 m2 poslovnih prostorov,
dve stanovanji velikosti 100 m2 in okrog 1.000 m2

skladiščnih prostorov s pripadajočimi parkirišči. Novi
lastnik je stavbo v celoti obnovil in po njegovih besedah je
obnova stala okrog 1,5 milijona evrov. »Praktično smo
morali zamenjati skoraj vse, dejansko so ostali samo zidovi
in skelet. Za popolno obnovo smo se odločili tudi zaradi
zagotavljanja kakovostne namestitve na dolgi rok. Urediti
še moramo okolico s parkirišči. Zadnja faza je tudi
energetska sanacija, vključno s toplotnimi črpalkami in
sončno elektrarno. Ob zaključku investicije računamo, da
se bomo tu ogrevali in živeli z ničelnimi ali minimalnimi
stroški. Energetska sanacija in sončna elektrarna nas bosta
dodatno stali pol milijona evrov,« pravi Bračko.

Objekt je opremljen tudi z dvema dvigaloma (osebnim in
tovornim), kar omogoča gibanje v nadstropje in klet tudi
gibalno oviranim osebam. V stavbi so uredili tudi WC za

invalide. Marjan Bračko pravi, da so pri prilagajanju stavbe
sledili smernicam lokalne skupnosti – Občine Lenart –, ki je
prejemnica listine »Občina po meri invalidov«.

Za poslovne prostore je bil velik interes. Tako so stavbo
zapolnili brez razpisa in bo tudi do konca marca
popolnoma naseljena, razen poštne poslovalnice. Če bi
imeli še več prostorov, bi lahko tudi te zapolnili, saj je
zanimanja za poslovne prostore veliko. V zgornjem
nadstropju je sedež našlo osem podjetij, v pritličju bo ob
poštni poslovalnici in gostinskem lokalu še lenarško
podjetje Birocenter, Maksimiljan Potočnik, s. p. Računajo,
da bo v Poslovnem centru Ovtar zaposlenih 70–80 ljudi.

Pred novim letom je bila tudi uradna otvoritev Poslovnega
centra Ovtar, na katerega je podjetje Gradnje Lenart
povabilo poslovne partnerje, župane, poslanca, državnega
svetnika in nekatere visoke goste iz tujine. »Otvoritev
poslovnega centra smo združili z zaključkom leta za
zaposlene, poslovne partnerje in prijatelje. Za dobro voljo
je poskrbel svetovno priznani saksofonist Oto Vrhovnik,« je
o otvoritvi povedal Marjan Bračko.

Zakaj so se odločili obnovljeni objekt, ki je nekaj let pred
tem propadal in kazil podobo mesta, povezati z Ovtarjem,
pa Marjan Bračko pravi: »To je pristno slovenskogoriško
ime, ki ima neko zgodovino. V nekem doglednem času se
želimo otresti imena Poslovni center Klasek ali »bivši
Klasek«, saj je to bila blagovna znamka podjetja, ki z
novimi vsebinami nima več nobene povezave. Ovtar je lik
vinorodnih Slovenskih goric, ki povezuje Lenart in okoliške
kraje. Tudi mi z našim poslovnim centrom, v katerem bo
tudi Pošta 2230 Lenart, želimo povezovati Slovenske
gorice, saj bodo od tu romale poštne pošiljke v ostale kraje
širom Slovenskih goric.«
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Župan Svete Trojice v Slovenskih goricah David Klobasa je v
torek, 17. januarja, na sedežu Direkcĳe Republike Slovenĳe
za infrastrukturo (DRSI) podpisal tripartitno pogodbo za
izvedbo sanacĳe plazu in izgradnjo krožišča Grič.
Župan je podpisal pogodbo skupaj z direktorjem DRSI
Bojanom Tičarjem in direktorjem izvajalca del podjetja GIC
Gradnje Ivanom Cajzkom. Ob tem je župan še povedal, da je
ponosen na nov mejnik v Sveti Trojici, saj gre za najvišjo
investicĳo v zgodovini samostojne občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah.
Dela se bodo začela naslednji mesec, februarja 2023,
načrtovan zaključek del pa je predviden 365 dni od uvedbe
v delo.

Zmago Šalamun

Konec leta lenarška poslovalnica Pošte Slovenije v Poslovnem centru Ovtar

Podpisali pogodbo za
izgradnjo krožišča Grič

„Želimo povezovati
Slovenske gorice, saj bodo

od tu romale poštne
pošiljke v ostale kraje

širom Slovenskih goric.“
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Zmagoslav Šalamun

Kje si novinarstvo?
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Že skoraj tri desetletja sem povezan z
novinarstvom in ne razumem več ne
novinarjev ne bralcev, gledalcev in
poslušalcev. V veliki večini smo priča
kabinetnemu novinarstvu, kjer
določeni »novinarji« sedijo za mizo in
pišejo novice, o katerih nimajo pojma,
ter niti lokacijsko ne vedo, o čem
pišejo in kje se dogajajo. Zelo moderno
je prepisovanje objav iz socialnih
omrežij itd. Pri samih zapisih vidimo,
kot bi dejal radijski kolega Miha
Šalehar, da pisura nima pojma, o čem

piše, ve pa, da mora biti napisano senzacionalistično z bombastičnim naslovom. Vse
to je v nasprotju z zdravo kmečko logiko in novinarstvom, ki je po definiciji dejavnost,
ki spremlja dogajanje in o njem poroča širši javnosti.
Pri vsem tem se kršijo etična načela, čeprav vemo, da etika brez novinarstva obstaja,
novinarstvo brez etike pa ne. Če pogledamo večino slovenkih medijev, se ukvarjajo z
oblekami politikov, rdečimi čevlji in drugimi ničvrednimi temami. Sprašujem se, koga
to zanima, še bolj zanimivo vprašanje pa je, komu to služi.
Nenehno pisanje o požarih, prometnih nesrečah in seksi telesih »znanih« Slovenk in
Slovencev, ki so sodelovali v nekih šovih za poneumljanje naroda, res nima nič z
novinarstvom. Še najbolj grozno je, da mediji v ospredje dajejo mlada dekleta in
fante, ki imajo blazne težave s samopodobo, zato pa so videti kot potiskane
Mercatorjeve nakupovalne vrečke pred prepovedjo uporabe PVC-ja.
Na tej točki je konec novinarstva, saj novinarstvo, ki ne spoštuje profesionalnih in
etičnih norm, je mehanizem zlorabe družbene moči medijev in praviloma podaljšana
roka političnih, ekonomskih in drugih interesnih skupin. Neetično novinarstvo je
humus za korupcijo, za šovizem, rasizem, seksizem, kršenje človekovih pravic in
vsakovrstne nedemokratične stranpoti. Novinarstvo lahko svojo vlogo »psa čuvaja«
demokracije opravlja le, če ohrani avtonomijo do centrov moči, to pa lahko ohranja
samo z ohranjanjem etičnih pravil poklica ali s spoštovanjem kodeksa novinarske
etike. V nasprotnem primeru se novinarstvo spremeni v »psa čuvaja« gospodarjev
sveta.
In v Sloveniji smo se že zelo odmaknili od novinarskih standardov, tako s kadri kot s
samimi pristopi, krivi za to so tudi bralci, ki segajo po teh rumenih poneumljajočih
novicah. Ne vem, zakaj moram vedeti, kdo se ločuje, kako je se zgodila prometna
nesreča v Ameriki, kako so oskrbeli dojenčka v New Yorku in kaj je povedala ena
neizobražena in psihično motena oseba, ki je morala predčasno zapustiti neki šov. Ali
so to res novice, ki nas zanimajo, ali po njih segamo samo zato, da se lahko
pogovarjamo s prijatelji o nepomembnih stvareh in si dodatno polnimo glavo z
balastom? Druga možnost je, da se hranimo z nesrečo drugih.

Ste se kdaj vprašali, komu to ustreza? Odgovor je preprost: lastnikom medijev, ki
neusmiljeno pritiskajo na novinarje, da morajo povečati poslušanost, branost, v
zadnjem času pa morajo biti članki tudi »klikabilni«. Dejstvo je, da je rumeno
novinarstvo ali rumeni tisk vrsta novinarstva, ki ne poroča veliko o resničnih novicah
z dejstvi. Uporablja šokantne naslove, ki pritegnejo pozornost ljudi, da se proda več
časopisov ali pridobi več klikov. Rumeno novinarstvo lahko vključuje pretiravanje z
dejstvi ali širjenje govoric.
Konec aprila bo minilo 160 let od rojstva ameriškega medijskega mogotca Williama
Randolpha Hearsta, ki je v tiskane medije vpeljal senzacionalistični način poročanja,
očaral milijone bralcev, sebi pa zgradil bajno palačo in jo natrpal z umetninami z
vsega sveta. Njegov imperij je obsegal 28 časopisov, vrsto revij in filmsko družbo. V
tej palači pa so se odvijale razkošne zabave z izbranimi povabljenci, predvsem
pripadniki in pripadnicami hollywoodske in politične elite.
Se vam zdi, da se je to dogajalo pred stoletjem ali se to dogaja tudi danes? Čez lužo
so skoraj pred 200 leti, od leta 1830 dalje, ugotovili, da so poceni časopisi v
tabloidnem slogu »Penny Press«, ki stanejo manj od ostalih časopisov, dobra tržna
niša, saj so omogočili dostopnost novic nižjemu sloju prebivalstva po razumni ceni.

Velikokrat slišimo, da bo nafta zlato, da je voda zlato, jaz pa mislim, da morajo zlato
postati verodostojne novice, če bo hotelo človeštvo preživeti, ker sedanji način
novinarstva v družbo prinaša še večjo krizo vrednot, razkol družbe, nestrpnost in
politično nepismenost državljanov.

V mesecu požarne varnosti so gasilci PGD Lenart v stanovanjskem bloku na Jurovski cesti, ki
so ga takrat še gradili, izvedli gasilsko vajo, in sicer simulacijo požara osebnega vozila v
garažnih prostorih. »Žal smo naleteli na težavo zaradi zaparkiranosti oziroma celo popolne
»zadelanosti« dovoznih poti za intervencijska vozila,« so povedali gasilci, ki so se udeležili
vaje na Jurovski cesti, in pozvali, da se vozila ne parkirajo na poteh in mestih, predvidenih
za intervencijska vozila, saj s tem slabšajo možnost reševanja. Gre za pereč problem, ki se v
blokih na Jurovski cesti vleče že dlje časa, stanovalci tarnajo, zato smo se po odgovore
obrnili še na pristojne institucije.

Kršitelje lahko oglobita policija in mestno redarstvo
Glede problematike nepravilno parkiranih vozil na Jurovski cesti smo se obrnili na policijsko
postajo v Lenartu, kjer so nam pojasnili, da so bili o tem že večkrat obveščeni, kršiteljem pa
so že večkrat izdali tudi obvestilo o prekršku, kar je v pristojnosti policije in tudi mestnega
redarstva. Na mestnem redarstvu so nam tudi pojasnili, da morajo biti intervencijske poti
ustrezno urejene, s pravilno prometno signalizacijo, da je vsem voznikom nedvoumno jasno,
da gre za intervencijsko pot, in da lahko redarji ukrepajo v primeru kršitev. »Medobčinsko
redarstvo skladu s 3. členom Zakona o občinskem redarstvu nadzoruje varen in neoviran
cestni promet v naseljih, in to na vseh javnih površinah. Naloge izvajajo redarji v okviru
rednega dela, na teren pa so napoteni tudi takrat, ko posamezniki (stanovalci, obiskovalci,
oškodovanci, državni organi ali lokalna skupnost itd.) podajajo neposredne prijave, ker se
čutijo ogrožene ali menijo, da so ogroženi njihovi najbližji zaradi napačno parkiranih vozil,«
je povedal Uroš Kosi, vodja službe za medobčinsko redarstvo, in na vprašanje, koliko
postopkov za prekrške so vodili v prejšnjem letu, odgovoril: »V letu 2022 smo vodili 6
postopkov za prekrške na mestih za invalide, na intervencijskih poteh nismo imeli prijave za
lokacijo, ki bi bila pravilno označena kot interventna pot, prav tako pa pri rednem nadzoru
nismo naleteli na takšno situacijo, da bi uvedli postopek o prekršku.«

Težave z napačnim parkiranjem na Jurovski jezijo stanovalce
Parkirni prostori pred bloki so tudi parkirišča za službena vozila, avtodome, delavce
migrante, delavce iz sosednjih podjetij in stanovalce sosednjih blokov in hiš, stanovalci pa
zvečer ali čez dan ne pridejo do prostega parkirnega mesta, kar iz dneva v dan stopnjuje
nezadovoljstvo. Tako mestno redarstvo kot policija pojasnjujeta, da so parkirni prostori javni
oziroma dani v javno uporabo in namenjeni vsem uporabnikom, tako da nihče ni v prekršku.
Zadevo bosta torej morala urediti investitor, ki mora ob gradnji zagotoviti dovolj parkirnih
mest, in tudi občina, ki bi morala zagotoviti na primer dovolilnice, da bi se jasno vedelo, kdo
lahko parkira na teh parkirnih mestih. Čeprav so pred bloki tudi pravilno označena parkirna
mesta, namenjena za invalide, se velikokrat zgodi, da tam stoji avtomobil, katerega lastnik
ni upravičen, da parkira na omenjenem parkirnem mestu. Najbolj žalostno pa je, da gre za
mlade, zdrave ljudi, ki brez sramu in brez kančka solidarnosti zasedejo mesto nekomu, ki ga
nujno potrebuje, in se, če jih na to kdo opozori, še spustijo v prerekanje.

Ker pa je kritika letela tudi na upravnika stanovanjskih blokov, na podjetje Tvoj Dom, d. o. o.,
je direktor Robert Golob pojasnil, da je uredil vse, kar je v njegovi pristojnosti in kar zakon
od njega zahteva: postavili so znak, da gre za intervencijsko pot, saj je v 65. členu Zakonu o
pravilih cestnega prometa jasno zapisano, da sta ustavitev in parkiranje prepovedana na
označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom. Dodal je še, da bodo v kratkem znak
prepovedano parkiranje zamenjali z znakom prepovedano parkiranje in ustavljanje, kot to
narekuje 65. člen prej omenjenega zakona.

Odgovornost je v prvi vrsti na nas!
Problematika nepravilnega parkiranja na intervencijski poti za »samo pet minutk«, mestu za
invalide ali pred vhodom za odlaganje smeti, da niti smetarji ne morejo izprazniti kontejnerjev
za smeti, in tega, da je na parkiriščih pred stanovanjskimi bloki na Jurovski cesti vedno več
vozil brez registrskih tablic, službenih vozil ali avtodomov, je v prvi vrsti odgovornost nas
samih. Tako arogantno in brezbrižno vedenje veliko pove o nas samih, to, da nas morajo k
našemu neprimernemu obnašanju večkrat pozvati policisti ali mestno redarstvo, pa tudi ne
spada v nabor vrednot, ki so nas učili starši. Dejstvo je, da gre za bivanje v skupnosti, ki mora
stremeti k složnosti in spoštovanju, če kdo tega ni sposoben, pa je morda edina rešitev, da si
omisli svoj »vrtiček«, kjer daleč naokoli ne bo nikogar, da bi ga lahko s svojim vedenjem oviral
in žalostil. Policisti so tudi povedali, da ob rednem delu ustno seznanjajo stanovalce
omenjenega blokovskega naselja s to problematiko, še posebej večkratne kršitelje tovrstnih
prekrškov. Ampak ali je res edino, kar nam zaleže, visoka položnica? Močno upajmo, da ne
pride do večjega požara ali dogodka, ko bo naš bližnji ali sosed potreboval nujno medicinsko
pomoč, a je zaradi vaše arogance ne bo dobil pravočasno… Takrat plačilo globe ne bo pomirilo
vašega spanca, zavedajoč se, da je zaradi vas nekdo izgubil življenje.

Zmagoslav Šalamun

Nepravilno parkiranje vozil na
Jurovski cesti: kdo je odgovoren?
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Pogovor ob kavi

Nataša Bauman

“Mlada delovna sila, sveža energija in aktualna znanja so zelo
pomembna pri oblikovanju zdrave politike”
Novo leto prinaša za
župana Občine Sveta
Trojica Davida Klobaso še
dodatno funkcijo – izvoljen
je za svetnika Državnega
sveta Republike Slovenije.

David Klobasa kot član Državnega sveta
Republike Slovenije zastopa volilno enoto
8, ki zajema občine Apače, Benedikt,
Cerkvenjak, Gornja Radgona, Križevci,
Ormož, Ljutomer, Lenart, Radenci,
Razkrižje, Središče ob Dravi, Sveta Ana,
Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti
Jurij ob Ščavnici, Sveti Jurij v Slovenskih
goricah, Sveti Tomaž in Veržej.

Z izvolitvĳo v Državni svet Republike
Slovenĳe ste zelo presenetili, še zlasti
zato, ker je bila konkurenca precej
močna. Imeli ste pet protikandidatov.
Ste bili tudi vi presenečeni?
Rezultat volitev v Državni svet Republike
Slovenije je vedno nepredvidljiv, saj te
izvolijo od občin predlagani elektorji, na
katere vplivajo različni politični interesi,
oblasti oziroma nikoli ne veš, kako se bodo
elektorji odločali in s čim so jih kandidati
prepričali. Bil sem presenečen, res je. Ker se
v Državni svet Republike Slovenije nisem
podal z neprimernimi pristopi, me še toliko
bolj veseli, da so očitno elektorji glasovali
na podlagi rezultatov dela v moji občini in
zaradi vizije povezovanja vseh
sedemnajstih občin v Forum 17, kar bi
pomenilo novo stičišče prleško-
slovenskogoriškega območja in novo
možnost za razvoj regije.

Kaj to pomeni na vašem področju
dodatnih obveznosti?
Veliko. Vsako funkcijo jemljem s polno
mero odgovornosti, predvsem pa vidim v
tem priložnosti za povezovanje, razvoj in
lepšo prihodnost prebivalcev vseh teh
občin. Ker želim biti državni svetnik, ki bo
s svojim delovanjem in prisotnostjo v
občinah volilne enote čim bolj dejaven in
bolj prezenten, kot smo bili vajeni, bom
tako poskušal po svojih močeh maksimalno
vplivati na potek odločitev, ki so povezane
s temi občinami. Zato je seveda
pomembno, da si še bolj optimalno
načrtujem svoj delovni čas. V sklopu
Državnega sveta Republike Slovenije me še
posebej zanimajo komisije za
gospodarstvo, turizem, mednarodne
zadeve, sociala, šolstvo in kultura.

Kaj bi izpostavili na političnem odru
naše države?
Za našo prihodnost je ključnega pomena
zavedanje vseh politikov, da delujejo
konstruktivno, samokritično in
sodelovalno, kar pomeni, da če na neki
točki z najbolj nasprotno stranko ni
mogoče najti vsaj treh skupnih točk, je
treba odstopiti od te funkcije in početi kaj
drugega. Namesto vlaganja energije v
kritizerstvo in iskanje napak drugih ter
nizanja očitkov je treba delati za skupno
dobro, iskati rešitve in poti, ki vodijo
naprej. Takšen negativizem namreč našo
družbo skrajno razdvaja in postavlja v silno
negotov položaj.

Zavedati se moramo, da se politika
zamenja, a problemi ostajajo isti, ker smo
vsi v istem času, v isti državi, med istimi
ljudmi. Če iščemo dobrobit za državljane in
državljanke, se hitro najde soglasje, če gre
samo za politični obstoj, pa se gremo
populizem, ki se mi zdi nedopusten. Sem
glasen nasprotnik strankarskega enoumja
in poudarjam, da dajejo različna mnenja in
različni prijemi samo širše možnosti za
iskanje rešitev.

Mnogi vam čestitajo in vam sicer
izrekajo podporo, vendar grenko
pristavĳo, da ste v napačni stranki.
Kako gledate na to?
Moja strankarska pripadnost je moja
osebna izbira. Neki stranki moram
pripadati, in to ne pomeni, da ima NSi
vedno in povsod prav. Jasno povem tudi,
kdaj in kje se z njo ne strinjam. Kar cenim,

je to, da mi stranka tozadevno pušča dovolj
svobode. To pomeni, da lahko razmišljam
po svojih načelih in po svoji vesti. Izbral
sem prav njo zaradi in na podlagi točk, ki
so meni osebno blizu, ki jih lahko
zastopam, za katerimi stojim in jih lahko
živim. Naša stranka ima po mojem mnenju
v tem trenutku najboljši gospodarski in
zdravstveni program ter program
trajnostnega razvoja, za katere menim, da
so tri ključna temeljna področja, na katerih
se pričakujejo pomembne reforme. Stranka
je živa stvar in politika se vedno spreminja
glede na članstvo in vodstvo stranke. Glede
na to, da sem v vodstvu stranke, dobivam
tudi več možnosti za vpliv na osrednjo
vizijo in usmeritev politike prihodnosti.

Ker ste predstavnik nove, mlade kritične
generacĳe, me zanima, kako ocenjujete
dejstvo, da se za te poklice v politiki

odloča malo mladih ljudi.
Ocenjujem, da se mlajši z novim pristopom
drugače vključujemo v politiko. Bolj
operativno iščemo rešitve in prisluhnemo
izkušnjam starejših kolegov, sami pa
delujemo s sodobnimi metodami – to
pomeni, da združujemo nasvete starejših
kolegov s sodobnimi znanji in veščinami.
Smo pa bolj na preizkušnji, pa tudi veliko
bolj pod drobnogledom. Delamo tudi
največ sprememb, na primer ravno pri
pristopih iskanja rešitev. Veseli me, da
ljudje vseeno vedno bolj prepoznavajo v
mladih potencial in tako njim kot tudi sebi
z izvolitvami na različne funkcije dajejo
priložnost in izrekajo zaupanje. Mlada
delovna sila, sveža energija in aktualna
znanja so zelo pomembna pri oblikovanju
zdrave politike, je pa res, da se mladi
mnogo raje odločajo za druge donosnejše
in manj izpostavljene poklice. Kar pa po eni
strani tudi razumem.

Na katero mesto umeščate vrednost ali
pomembnost funkcĳe v Državnem svetu
Republike Slovenĳe? Je ta pomembnejša
od vaše, ki jo opravljate kot župan
Občine Sveta Trojica?
Nikakor ne. Najpomembnejšo funkcijo so
mi leta 2018 zaupali Trojičani in
Trojičanke. Z izvolitvijo so mi dali možnost,
da sem lahko pokazal, kaj sem sposoben
izpeljati. Dali so mi priložnost, da svojo
vizijo in ideje udejanjim. Delo v občini in
glas o tem sta segla tudi v ostale dele
Slovenije in prav to je prepričalo elektorje
v odločitev, kot so jo sklenili. Vedno
poudarim, da imam rad Sveto Trojico, in
delo, ki ga opravljam tukaj, opravljam s
srčno predanostjo in entuziazmom, je bolj
operativno in bolj vezano na izvršilno
dejavnost.

Kje se vidite čez štiri leta?
Zagotovo je to moj zadnji županski mandat
v Sveti Trojici. Prihodnost je nepredvidljiva.
Pustimo ji, da nas preseneti.

Želim biti državni svetnik, ki bo s svojim
delovanjem in prisotnostjo v občinah
volilne enote čim bolj dejaven in bolj

prezenten, kot smo bili vajeni. Po svojih
močeh bom poskušal maksimalno
vplivati na potek odločitev, ki so

povezane s temi občinami.
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Zamlade
državljane
Državni svet Republike Slovenĳe je
julĳa 2021 v so-založništvu z Založbo
Pivec izdal slikanico »Brezzobi tiger,«
ki jo je napisal Lenartčan Igor Plohl,
ilustrirala Nataša Vertelj, spremno
besedo pa je prispeval predsednik
Državnega sveta Alojz Kovšca.

Zgodba na subtilen način mladim
bralcem približa ne samo delovanje
Državnega sveta in Državnega zbora in
njune pristojnosti, temveč tudi
pojasnjuje pomembnost upoštevanja
drugačnosti za dosego pravične odločitve.
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Občina Lenart

Barbara Ribič

V občini Lenart so po dveh letih
ponovno skupaj silvestrovali

Zmagoslav Šalamun

Društvo za razvoj KATV Lenart
doniralo gasilcem in za
medgeneracijski centerNa trgu v Lenartu je po dveh letih ponovno

potekalo organizirano silvestrovanje –
točno takšno, kot se za to noč spodobi.
Poskrbljeno je bilo za dobro glasbo in
pijačo, obiskovalci pa so prinesli še dobro
voljo in ognjemet. Tega Občina Lenart že
vrsto let več ne pripravlja, navajajo, da z
okoljskega vidika in zaradi prijaznosti do
živali.

Lenarški trg so zadnji večer prejšnjega leta
okrog 22. ure Srčni muzikanti napolnili z
živo glasbo in tako nanj privabili množico
ljudi. Župan mag. Janez Kramberger, ki je

zbrane ob polnoči tudi nagovoril, nam je
povedal, da so z letošnjo udeležbo zelo
zadovoljni: »Trg je bil tako poln, kot smo ga
bili vajeni pred covidom. Ob odlični glasbi
je Občina Lenart organizirala tudi ponudbo
kuhanega vina in ostale pijače iz sedmih
stojnic oziroma hišk. Skupaj smo odštevali,
zapeli Silvestrski poljub in si nato ob
šampanjcu voščili vse dobro v novem letu.
Sam verjamem, da se lahko imamo enako
lepo tudi brez ognjemeta, so se pa ponovno
našli posamezniki, ki so poskrbeli tudi za
to.« Najvztrajnejši so rajanje nadaljevali vse
do četrte ure zjutraj.

V torek, 20. decembra, je v prostorih Občine
Lenart potekal podpis dveh donacĳskih
pogodb. Društvo za razvoj KATV Lenart je
Kabelsko razdelilni sistem Lenart (KRS, d.
o. o.) prodalo podjetju Telemach, d. o. o., in
v društvu so se odločili prejeta sredstva
skoraj v celoti donirati. Prvo pogodbo o
donacĳi v višini 100.000 evrov sta
podpisala Edi Golob, predsednik Društva za
razvoj KATV Lenart, in Florjan Rajšp,
predsednik Prostovoljnega gasilskega
društva Lenart. Gasilci bodo donirana
sredstva porabili za nabavo in vzdrževanje
gasilskega doma PGD Lenart.

Po podpisu pogodbe je predsednik Rajšp
povedal: »V imenu prostovoljnega društva
bi se zahvalil kabelski televizĳi, da se je
odločila za donacĳo. Seveda smo denarja
izredno veseli. V mislih imamo precej
projektov, od renovacĳe gasilskega doma
do nabave novih vozil in opreme, tako da
bo denar vsekakor prišel zelo prav. Žal
težko dosegamo standarde gasilstva, ki
tečejo vsak dan naprej. Vsak dan je
potrebno veliko truda in vneme, da uspemo
doseči vsaj približno to, kar od nas družba
in socialno varstvo zahtevata.«

Drugo donacĳsko pogodbo je s
predsednikom društva Golobom podpisal
župan Občine Lenart mag. Janez
Kramberger. Na osnovi te pogodbe bo
društvo Občini Lenart doniralo 120.000
evrov in jamstveni depozit, ki ga mora
prihodnje leto nakazati še podjetje
Telemach, d. o. o., v višini 56.881,57 evra.
Ta sredstva, skupaj 179.881,57 evra, pa
mora Občina Lenart porabiti namensko, in
sicer za nakup prostora in adaptacĳo le-
tega ter za ostalo opremo za vzpostavitev
medgeneracĳskega centra v Lenartu. Na
vprašanje, kako bo izgradnja potekala, pa
je župan mag. Kramberger povedal:
»To vse določa donatorska pogodba, v kateri
je zapisano, da bodo ta sredstva, za katera
smo danes podpisali pogodbo, na naš račun
nakazana v roku petih dni. Mi pa imamo tri
leta časa, da ta sredstva izkoristimo. Trĳe
člani kabelskega društva bodo nadzirali
namenskost uporabe teh sredstev.
Pojavlja se priložnost, saj se je ob izgradnji
teh naših trgovskih centrov na obeh
vpadnicah v Lenartu izpraznilo nekaj
prostorov. Prav tukaj v občinski stavbi se je
izpraznil en prostor, kjer je bila nekoč
trgovina, in del teh prostorov želimo
nameniti večgeneracĳskemu centru.«

Prihaja pust, čas, ko znorijo pametni in se
spametujejo norci. Letos pripravljamo v
Lenartu že 30. pustovanje, ki bo v soboto,
18. februarja 2023. Vabimo skupine,
posameznike, otroke in odrasle, da
se pridružijo povorki.
Maškare se zberejo ob 10.30, in sicer
nasproti blokov na Jurovski cesti. Pustna
povorka bo krenila ob 11. uri po Jurovski
cesti, nato po Ilaunigovi ulici, mimo Centra
za socialno delo in avtobusne postaje, nato
po Gubčevi in Goriškovi ulici, mimo doma
starejših, zaključila pa se bo na parkirišču
pri Vrtcu Lenart, kjer bo zabava. Ulice bodo
v času povorke zaprte za promet.
Najizvirnejše maškare bodo nagrajene!

Veseli bomo vseh skupin in posameznikov,
zato pričakujemo udeležbo in prijavo do
petka, 10. februarja 2023, na Občino
Lenart, po e-pošti na naslov
darja.ornik@lenart.si ali na telefonski
številki 02 729 13 21.
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Vabilo na pustovanje
v Lenartu 2023
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Tadeja Bračko

Prijateljstvo ogreje srce
To je bilo vodilo Vrtca Lenart v mesecu
decembru. Vzgojiteljice smo otrokom vrtca
pripravile pravljično deželo, v kateri jih je
sprejel tudi Božiček.

V mesecu decembru, ko so v vrtcu zasvetile
lučke, so otroci pridno krasili okna,
garderobe in igralnice. Okraski so bili iz
naravnega materiala. Izdelali so si tudi
lanterno, s katero so se skupaj s starši
odpravili na sprehod po bližnji okolici. Pot
je bila premišljena, načrtovana, saj so nas
na poti čakale tri postaje z nalogami. Tako
so otroci reševali uganke, objemali starše,
»se nosili štuporamo« in zapeli pesem o
sreči. Res je sreča imeti nekoga ob sebi in
srečni smo, da so si starši vzeli čas in se v
takšnem številu udeležili srečanja.

Vzgojiteljice Jasna Cungl, Tadeja Bašl,
Sabina Kos in Tadeja Bračko smo otrokom
pripravile tudi dramatizacijo po knjigi z
naslovom Najboljše darilo na svetu.

Otrokom smo želele na ta način sporočiti,
da materialna darila niso najpomembnejša:
lepo darilo je lahko prijatelj sam, ki ti
pomaga, te spoštuje in ti stoji ob strani.

Sledilo je še slavnostno kosilo, ko smo 21.
decembra pogrnili mize, uredili pogrinjke
in si praznično urejeni zaželeli dober tek ob
kosilu, katerega jedilnik so sestavili otroci
iz Modre igralnice skupaj z organizatorko
prehrane in zdravstveno-higienskega
režima Natalijo Červek.
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Občina Lenart

Barbara Ribič

Burger House v Lenartu: vse, kar gre iz njune kuhinje, je plod njunih
idej, znanja, truda in dela
Kjer so sedaj postavljene lične mize za
goste, so se še pred nekaj leti menjavali
avtomobili. Prej je bila tukaj
avtomehanična delavnica. Potem se je
prostor preuredil v lokal s hitro prehrano.
Prvi najemniki so mu nadeli ime »Burger
House«, ki se je obdržalo tudi, ko sta
prostor prevzeli Lana Sakač in Lili Kraner.
Povesta, da sta kar nekaj časa pred
odločitvijo prihajali v sosednjo kavarno na
pijačo in se vsakič znova spogledovali s tem
prostorom.

Lana v kuhinji dela od leta 2008, nazadnje
je pred samostojno kulinarično in poslovno
potjo kuhala za goste v priznani mariborski
restavraciji »Jack & Joe«. Ker se zaposleni
običajno hrane, ki jo kuhinja ponuja, kar
hitro naveličajo, je tudi tam Lana večkrat
pripravila kakšno svojo »burger kreacijo«
za sodelavce. Ti so bili vedno znova
navdušeni. Tako sta ideja in želja po nečem
svojem pridno rasli in dobivali vedno večja
krila.

Otvoritev njunega Burger Housa je bila
sprva načrtovana za april 2020, vendar sta
jo bili zaradi pojavitve koronavirusa in z
njim povezanih mnogih oteževalnih
okoliščin prisiljeni zamakniti za nekaj
mesecev, na 20. junij. »Novi začetki, sploh
ko prvič stopaš na samostojno poslovno
pot, so zmeraj polni dvomov in strahov.
Takrat so bila vsa ta čustva še dodatno
potencirana zaradi korone in varnostnih
ukrepov – omejitev, pogojev, zapiranja. Je
pa bil nato dejanski začetek zelo uspešen.
Prva dva tedna so ljudje prihajali tako
rekoč množično. Kadar se pojavi nov
ponudnik, gostilna, trgovina, prebivalce
seveda zanima, kaj se je odprlo. Z
radovednostjo so prihajali pokušat, kaj
nudiva. Po začetni bombi se je situacija
nekoliko umirila, vendar se je celoten posel
lepo razvijal. Reklama je potovala po
družbenih omrežjih, pa tudi od ust do ust,«
se Lana in Lili zdaj z nasmeškom
spominjata otvoritve.

Opažata, da je v zadnjem času vedno več
novih gostov, kar ni presenetljivo glede
na širjenje samega Lenarta in tudi
okoliških krajev. Se pa stranke pripeljejo
tudi iz širše okolice, iz Maribora,
Ljutomera, Prlekije. Tudi tuji obiskovalci
niso nič neobičajnega – Avstrijci, Nemci,
Italijani. Ti se veliko bolj kot domačini
zavedajo pomembnosti dobrih ocen in
mnenj na spletnih platformah. Tudi
Mariborčani jima s pisanjem teh pridno
pomagajo. Z mariborske strani pa ni
slišati le pohval, temveč tudi povabila, naj
ponudbo preselita kam bližje: »To je še
posebej lepo slišati. V mestu imajo
namreč raznoliko in številčno ponudbo
burgerjev in seveda ostale kulinarike. Že
to, da se nekomu iz te nasičenosti zdi
vredno pripeljati k nam, pomeni, da
delamo dobro.«

Kljub velikim strahovom in dvomom ju je
naprej ves čas potiskala želja, da to, kar
radi delata, predata ljudem. Povesta, da sta
sicer slišali že veliko pohval, pa to kljub
temu ostaja najboljši občutek. Ko lahko s
ponosom stojiš za produktom, ker veš, da je
vsak njegov sestavni del prišel izpod tvojih

rok. Da je vse, kar gre iz njune kuhinje,
plod njunih idej, znanja, truda in dela.
Včasih bi radi še več, še hitreje, pa
preprosto ni možno, nam povesta: »Ko je
gneča, je treba delati zaporedoma.
Nekaterim je težko počakati 10 minut,
drugi brez problema počakajo tudi po
dobre pol ure.«

Treba je glede na želje gostov ustrezno
speči »ta debelo« pleskavico. Solate se
mešajo sproti, da so zmeraj sveže in
hrustljave. V vsak burger gredo tudi po dve
ali tri omake, ki jih prav tako pripravljata
sami. Povesta nam: »Nekateri se ne
zavedajo, koliko osebnim stvarem in
prostemu času sva se primorani
odpovedati. Koliko delava, koliko je treba
nabaviti, pripraviti, pospraviti. Kolikšen del
vzame še država. Je pa na srečo več tistih
ta drugih – tistih, ki vse to razumejo. Tem
lahko rečeva samo hvala. Iskrena hvala.«
Izpostavita, da je nekaterim težko počakati
zgolj deset minut. Hitreje in več od tega
seveda ne gre. So pa mnogi, ki brez
problema počakajo tudi po 45 minut. Ti so
tisti, ki se tudi pogosto vračajo.
»Najzvestejši« gostje ju obiščejo tudi po
trikrat na teden. Pravita, da takšni vedno
znova presenetijo tudi njiju. Radovedno ju
povprašam, kolikokrat si svoj burger
privoščita sami. V smehu izdata, da sta si

od začetka skoraj vsak dan kakšnega
pripravili in razdelili na pol. Zdaj po njem
posežeta morda vsak drugi teden, ko jima
res »zapaše«. In še vedno so enako dobri.
Prav na to sta namreč posebej pozorni, nam
povesta: »Zastavili smo si merila, pod
katera nočemo pasti. Nočemo delati
prevelikega števila naenkrat, saj se v
burgerju hitenje hitro pozna v
nenatančnosti. Zato je treba včasih malce
počakati, nam pa marsikdo sam od sebe
pove, da se izplača. Prav pohvale so zdaj še
pomembnejše. Tisti zagon, ki sva ga imeli
na začetku, so nekoliko dotolkli
preobremenjenost, utrujenost, stres. Vedno
težje je vse nositi na lastnih ramenih in
hkrati ohranjati ljubezen, ki jo dajeva v
hrano. Ljudje pravijo, da to ljubezen čutijo.
Da ustvarjamo burgerje z dušo.« Slednje je
tudi moto Burger Housa Lenart, zapisan
pod logotipom: »It’s all about love.«

»Najpomembnejše je, da ostajava zvesti
sami sebi. Trudiva se biti pristni – včasih to
pomeni nasmeške do ušes, spet drugič
morda tudi kaj slabe volje. Delava po
najboljših močeh, včasih tudi prek svojih
zmožnosti,« nadaljujeta. Njun burger si
lahko gostje privoščijo vsak dan, razen ob
ponedeljkih in nedeljah ter ostalih
praznikih. Nedelje si dekleti vzameta
proste, ponedeljke pa izkoristita za čistilne

akcije, urejanje papirjev, naročanje robe in
ostale leteče opravke. Med pogovorom
večkrat pomislim, kako smo se ljudje
razvadili – navajeni smo, da nam je zmeraj
vse na dosegu roke. Kadar Lana in Lili
potrebujeta nekaj dni za dopust in
polnjenje baterij, se gostje spet delijo na
dva pola. Pojasnili sta nam takole:
»Nekaterim se zdi grozno odveč, da smo
izjemoma tu in tam kak dan ali vikend
zaprti. Žal drugače ne gre – ker ne gre za
številčno ekipo, ki bi lahko pokrivala proste
dneve ostalih, je zaprtje edina možnost.
Morava si tu in tam vzeti nekaj dni za
oddih, dopust, osebne dogodke in
praznovanja. Če si ne spočiješ, nisi
funkcionalen, nisi natančen, ne moreš
delati s pozitivo. Hvaležni sva vsem, ki naju
razumejo. Tisti, ki prihajajo večkrat, tisti, ki
opazijo in cenijo ves vloženi trud in
predvsem čas, nama rečejo celo, da si
premalo vzameva prosto.«

Dodatno delovno silo je težko dobiti. Lana
in Lili sta skoraj tri leta delali čisto sami.
Nedavno sta našli še en par pridnih rok,
septembra se jima je pridružila Samira.
»Vsak, ki pride, doda svoj košček. Vse tri
delamo vse in si med seboj pomagamo.
Sploh ko pride več naročil naenkrat –
takrat je pomembno, da je delo razdeljeno,
da je vsaka na mestu, ki ji najbolj ustreza.
Če si tega nikoli ne preizkusiš, ne veš,
ampak v kuhinji so včasih veliki pritiski.«

Po treh letih sta torej razširili ekipo,
spogledujeta se tudi z večjimi prostori.
Trenutna kuhinja, skladišče in prostor za
goste namreč postajajo premajhni. Ker
imata lokal v najemu, je vanj brezsmiselno
vlagati. Želja po premiku pa ne pomeni
nujno (le) drugih, večjih prostorov. Vse
priljubljenejše postajajo tudi prikolice
oziroma tako imenovani »burger trucki«, s
katerim bi se lahko predstavili še drugje po
Sloveniji in se udeležili raznih festivalov ter
dogodkov.

Med pogovorom vse bolj čutim njuno
ljubezen do tega, kar ustvarjata. Kar hitro
mi postane jasno tudi, da sta prav takšni,
kot sem si ju predstavljala med
pregledovanjem njunega Facebook profila,
kjer zvesto komunicirata z gosti. Njuno
pristnost na nek način opazim še v eni
stvari. Vse fotografije – objavljene na
družbenih omrežjih, meniju, reklamnih
letakih itd. – so njune. Kar pokažeta
gostom, to tudi dostavita. Burgerje izpod
svojih rok sami fotografirata in nalagata na
splet.

Tudi sicer sta na družbenih omrežjih prav
takšni, kot sem ju spoznala v živo – pristni,
nasmejani, pridni, zgarani, ob vsaki
omenjeni pohvali je resnično slišati
hvaležnost in zmeraj nov zagon, ki jima ga
te predajo. Želja po nečem večjem, morda
premikajočem, pridno tli in brez
najmanjšega dvoma sem prepričana, da jo
bosta uspeli uspešno ponesti v življenje,
bodisi v Lenartu bodisi kje drugje, ter z
uresničeno željo narisati nasmeške na
obraze zadovoljnih gostov, ki bodo lahko
udobno posedeni uživali v sočnih dobrotah
in hrustljavem krompirčku.

»Najpomembnejše je, da ostajava zvesti
sami sebi. Trudiva se biti pristni – včasih

to pomeni nasmeške do ušes, spet drugič
morda tudi kaj slabe volje.«
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Občina Benedikt

Damjan Veršič

Štajngrovčani organizirali silvestrovanje na prostem

V lanskem letu je bil na pobudo domačinov
obnovljen stari vodnjak z okolico na
stičišču vasi Štajngrova in Sveti Trije Kralji.
Del obnove je bil izveden s participativnim
proračunom, kar pomeni, da so domačini
podali idejo o obnovi, jo v postopku
odločanja izglasovali in aktivno sodelovali
pri obnovi. Namen participativnega
proračuna pa ni samo ureditev nekega
objekta, ampak predvsem skrb, da ta objekt
po obnovi tudi živi. In Štajngrovčani se
prav tega zelo dobro zavedajo. Kot pravijo,
so si ob otvoritvi obnovljenega studenca in
okolice zadali, da bodo na tem mestu vsaj
nekajkrat na leto organizirali prireditve.
Tako so se odločili, da poskusijo s
silvestrovanjem na prostem.

S prireditvami bodo
obnovljen vodnjak ohranili

pri življenju
Pobudo in organizacijo dogodka je prevzel
Matej Pelc, ki je spomnil, da je bil v
preteklosti vodnjak vrsto let zanemarjen in
pozabljen, prostor pa ni bil primeren za
druženje. »Da bo obnovljen vodnjak z
okolico dobil svojo vsebino, je treba k
njemu vabiti ljudi, tudi tiste, ki so se v naš
kraj preselili v zadnjih letih. Vemo namreč,
da je po koronskem obdobju bistveno manj
druženja. Ker javnega silvestrovanja v
Benediktu do zdaj ni bilo, smo organizacijo
tega dogodka, za katerega upamo, da bo
postal tradicionalen, prevzeli mi. Vodnjak
je na idealni lokaciji z odličnim razgledom,
tudi prostora je dovolj. Če bomo tudi med
letom ob vodnjaku organizirali kakšno
prireditev, razmišljamo o Pozdravu poletju,
bomo ohranili pri življenju to, kar smo
obnovili. Ideja je tudi, da bi ob naslednjem

božiču v sodelovanju s kulturnim društvom
pri vodnjaku postavili jaslice.«
Poleg Pelčeve družine so pri pripravi in
izvedbi sodelovali še: družina Draga
Berdena, družina Dejana Rajterja, Dragica
in Jože Krmek, družina Boštjana Behina,
družina Mirana Repiča, družina Igorja
Bartona, družina Iztoka Fišerja, Olga Ploj,
Cvetka in Franc Repič ter družina Milana
Repiča. Organizatorji so poskrbeli, da so si
obiskovalci lahko natočili kuhanček, čaj, na
voljo je bil kapučino, za otroke jabolčni sok.
Skoraj vsi so s seboj prinesli tudi kaj za pod
zob – pecivo, sendviče, celo kranjske
klobase. Obiskovalci, zbralo se jih je okrog
130, so za pokritje nastalih stroškov in
organizacijo nadaljnjih dogodkov
prispevali prostovoljne prispevke. Zbrani so
uživali ob prijetni hrani in pijači ter družbi,
za katero so poskrbeli sami. Glasbo so
predvajali prek televizije v okviru
silvestrske oddaje in ob polnoči s penino
nazdravili novemu letu.

Repič: »To je odličen dokaz,
da smo občina mi vsi …«
Med obiskovalci je bil tudi župan mag.
Milan Repič, ki je o silvestrskem druženju
povedal: »Zelo sem vesel, ko se občani
znajo dogovoriti in skupaj organizirati
dogodke. Še posebej me navdušuje, če je to
na mestih oziroma lokacijah, kjer je Občina
Benedikt uredila objekte. In ta studenec je
zagotovo eden takih objektov, ki je
namenjen druženju in veselim dogodkom.
Zato se vsem, ki so sodelovali pri
organizaciji tega silvestrovanja na prostem,
iz srca zahvaljujem, hkrati pa želim, da to
ne bi bil osamljen primer, ampak da bi se
naše občanke in občani znali organizirati in
pripraviti dogodke tudi v drugih vaseh. To
je odličen dokaz, da smo občina mi vsi
skupaj, in samo na tak način smo lahko še
bolj povezani in boljši.«
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Damjan Veršič

V letu 2023 načrtujejo številne projekte in investicije
Občinski svet Občine Benedikt je na 2.
redni seji 21. decembra lani sprejel
občinski proračun za leto 2023. Postopek
sprejema je bil nekoliko drugačen kot
običajno. Ministrstvo za finance je namreč
sredi lanskega leta občine obvestilo, da je
naloga obstoječih občinskih svetov, da
sprejmejo proračune za naslednje leto.
Tako je župan z občinsko upravo začel
postopek priprave proračuna, ki je bil
zaključen lanskega novembra, še isti mesec
ga je obravnaval občinski svet v prejšnji
sestavi in sprejel sklep, da je odlok
primeren za javno obravnavo, ki je trajala
15 dni. V tem obdobju so bile izvedene
lokalne volitve, sestava 9-članskega
občinskega sveta pa se je precej
spremenila. Na novo je bilo vanj izvoljenih
šest svetnikov. To je bil poglavitni razlog,
da se je župan mag. Milan Repič odločil, da
odloka o proračunu ni sprejemal občinski
svet v stari sestavi, temveč so ga svetniki, ki
so bili izvoljeni na zadnjih lokalnih
volitvah.

Za investicije je predvidenih
2,7 milijona evrov
Proračun za leto 2023 je zelo investicijsko
naravnan, kolikor je mogoče, so v njem
upoštevane predvidene podražitve na vseh
področjih. Proračunski prihodki so v višini
dobrih 4,1 milijona evrov, odhodkov je za
dobrih 5 milijonov. Za pokrivanje razlike
med prihodki in odhodki je občinski svet
sprejel sklep o najetju dolgoročnega
kredita.

Med investicijskimi odhodki so zajeti
odhodki za nakup opreme, zemljišč,
projektno dokumentacijo, vzdrževanje in
obnovo, novogradnje in rekonstrukcije.
Občina načrtuje investicijo v izgradnjo
petih malih sončnih elektrarn v vrednosti
170 tisoč evrov. S tem bi dolgoročno
zagotovili stabilen vir električne energije
ter energetsko in finančno neodvisnost od
cen elektrike na trgu.
Za upravljanje in vzdrževanje občinskih
cest je namenjenih nekaj več kot 278 tisoč
evrov, za investicijsko vzdrževanje in
gradnjo novih občinskih cest pa še
dodatnih 407 tisoč evrov. Največ za
sanacijo plazu na Ženjaku, to je 278 tisoč
evrov, preostalo pa za ureditev cest v Šolski
in Vrtni ulici, Spodnji Bačkovi in Ločkem
Vrhu ter za dokumentacijo za sanacijo
plazu v Ihovi. Za izgradnjo kolesarskih
povezav na območju ORP Slovenske gorice,
relacija Lenart–Benedikt, je rezerviranih
322 tisoč evrov.
V letu 2023 je načrtovana investicija v
zamenjavo čistilne naprave in širitev
kanalizacijskega omrežja v vrednosti nekaj
nad 560 tisoč evrov. 20 tisoč evrov je
namenjenih za nadaljevanje priprave in
izdelave sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta. Dobrih
177 tisoč evrov za oskrbo z vodo, največji
del za rekonstrukcijo tranzitnih cevovodov
Košaki–Počehova, ki so pomembni tudi za
vodooskrbo v benediški občini. Za
nadaljnje urejanje pokopališča, projekt v
letu 2023 zajema ureditev poti, novo

vodovodno in električno napeljavo ter
pripravo za žarne zidove, je v proračunu na
voljo 215 tisoč evrov.
Za področje osnovnega šolstva je
načrtovanih 717 tisoč evrov. Na izgradnjo
prizidka k osnovni šoli odpade 578 tisoč
evrov, 92 tisočakov za materialne stroške in
vzdrževanje opreme na šoli, za tekmovanja
učencev v znanju in za dopolnilni pouk. 36
tisoč evrov je namenjenih za nakup nove
opreme za dodatne učilnice, 74 tisoč pa za
regresiranje avtobusnih šolskih prevozov in
za učence s posebnimi potrebami. Za
pokrivanje razlike med potrjeno ceno
programov v vrtcu in plačili staršev

benediška občina namenja skoraj 612 tisoč
evrov.
Za gasilstvo v Benediktu je v tem letu
rezerviranih dobrih 53 tisoč evrov, največ
za pripravo dokumentacije za izgradnjo
novega gasilskega doma. 100 tisoč evrov
bodo namenili za socialno varstvo starejših,
od tega 72 tisočakov za regresiranje
domskega varstva, ostalo pa za pomoč
družini na domu. 32 tisoč evrov je
predvidenih za socialno varstvo ogroženih
in drugih ranljivih skupin.
Občina bo odplačala še dobrih 139 tisoč
evrov kredita in nekaj nad 18 tisoč evrov
obresti.
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Občina Benedikt

Damjan Veršič

Pri Svetih Treh Kraljih tradicionalno
blagoslovili konje, vodo in sol
Na god sv. Štefana, prvega mučenca in
zavetnika konj, po starem običaju
blagoslavljamo konje. To so 26. decembra
lani tradicionalno opravili pri Svetih Treh
Kraljih v občini Benedikt.
Pri tamkajšnji podružnični cerkvi se je
zbralo 29 konj in konjenikov, med njimi sta
bili po dolgem času tudi dve kočiji. Prišli so
iz občin Benedikt, Sveta Ana, Gornja
Radgona, Maribor, Sveta Trojica in Sveti
Jurij v Slovenskih goricah. Domači župnik
Marjan Rola, ki je sam velik ljubitelj konj,
je pristopil do vsake živali, ji dal
blagoslovljen kruh in opravil blagoslov.
»Lepo vreme je na Svete Tri Kralje privabilo
več konjenikov kot v lanskem letu, po drugi
strani pa se pozna, da se je število konj pri
domačih rejcih zmanjšalo,« je povedala
Simona Kaučič, predsednica Društva

ljubiteljev konj Benedikt. Po blagoslovu in
kratkem druženju so se konjeniki odpravili
na ježo po okoliških krajih.

6. januarja so blagoslovili
še sol in vodo
Za praznik Svetih treh kraljev, 6. januarja,
pa so v trikraljevski cerkvi tradicionalno
blagoslovili še vodo in sol. Voda, ki jo
črpajo iz 35 metrov globokega Žižkovega
vodnjaka, naj bi imela zdravilno moč, po
legendi naj bi ženskam pomagala pri
plodnosti.
Voda, ki so ji po blagoslovu dodali še sol, je
bila tudi tokrat ustekleničena v lični
embalaži, za kar že 16 let skrbi družina
Merčnik v okviru Glasbeno-turističnega
društva Klapovüh. »Moja mama Marija je
odraščala v mežnariji ob cerkvi pri Svetih

Treh Kraljih, njej oče je bil mežnar. Že
takrat so skrbeli za blagoslov vode, po
tistem, ko se je mama preselila k
Merčnikovim, so to skrb prevzeli Šijančevi.
Ko sem postal ključar, pa je naša družina
nadaljevala s to tradicijo,« pove Ivan

Merčnik. V zameno za prostovoljne
prispevke so občani vodo, šlo je za
približno 300 stekleničk, odnesli na svoje
domove, z njo pa lahko blagoslovijo hišo in
hlev.

Damjan Veršič

Kmetijska ministrica na obisku v Benediktu napovedala podporo
zelenemu ogrevanju rastlinjakov

Župan Občine Benedikt mag. Milan Repič si
z občinsko upravo prizadeva, da bi 1857
metrov globoko vrtino s toplo vodo, ki –
potem ko nima več statusa raziskovalne
vrtine – ostaja zaprta, koristno uporabili.
Spomnimo, da so jo nekaj časa koristili za
ogrevanje športne dvorane, osnovne šole,
vrtca in občinske stavbe, ko ni bila več
raziskovalna, pa je država za uporabo
geotermalne energije zahtevala plačilo
koncesnine. Ta je predstavljala višji strošek
kot strošek kurilnega olja. Občina se zato ni
odločila za pridobitev koncesije, vrtina, s
temperaturo vode na ustju 75 stopinj
Celzija, pa je od takrat neizkoriščena.
Predstavlja sicer odlično osnovno za
načrtovano termalno kopališče v
Benediktu, ki pa še vedno čaka na
primernega investitorja.

Geotermalno energijo bi
uporabili za ogrevanje
rastlinjakov
Na Občini Benedikt v zadnjih letih
intenzivno iščejo možnosti, da bi
geotermalno energijo uporabljali še v
druge namene. Župan Repič je tako
ministrici za kmetijstvo Ireni Šinko, ki se je
na delovnem obisku v Benediktu mudila 6.
januarja, predstavil idejo, da bi vrtino
uporabljali za ogrevanje pokritih površin za
pridelavo hrane. Projekt je v fazi priprave,

Občini Benedikt je na pomoč priskočila
Regionalna razvojna agencija za Podravje –
Maribor, v kasnejših fazah pa bodo vključili
še druge deležnike, zlasti ministrstvi za
okolje in prostor ter za infrastrukturo.
»Zastavili smo si cilj, da bi s pomočjo
geotermalne energije prišli do pridelave
lokalne hrane, in to na način, da bi bila
hrana na voljo celo leto. To lahko
dosežemo s pridelavo na pokritih
površinah, ki bi bile ogrevane s termalno
vodo.« Na Občini Benedikt sicer proučujejo
tudi možnost, da bi vrtino primarno
uporabljali za pridobivanje električne
energije, stranski produkt pa bi bilo
ogrevanje rastlinjakov. Po županovih
pojasnilih prve analize kažejo, da bi bil
zaradi nezadostne temperature vode
izkoristek pridobivanja elektrike glede na
vložek premajhen, kar pa bi se lahko v
prihodnosti spremenilo z novimi
tehnologijami.
V naslednjih fazah projekta bo Občina
Benedikt iskala informacije o možnosti
pridobitve koncesije in njeni višini. »Že
prejšnja vlada je poudarjala, ta pa to
nadaljuje, da moramo postati samooskrbni
tako na energetskem kot na prehrambnem
področju. Pričakujem, da bo vlada prešla
od besed k dejanjem in bo takšne projekte
spodbujala. Zelo zmotno bi bilo, če bi
naravne danosti, ki so v Sloveniji, ostale
neizkoriščene. Še posebej to pričakujem pri

postopku izdaje in višini koncesij, ki morajo
biti take, da bodo spodbujale rabo zelene
energije, na pa, da so destimulativne in
zaradi svoje višine odganjajo investitorje,«
zaključuje benediški župan.

Kmetijska ministrica
projekt podpira
Kmetijska ministrica Irena Šinko je
poudarila, da ministrstvo podpira
proizvodnjo hrane v rastlinjakih, saj
Slovenija prav na področju zelenjave in
sadja ni samooskrbna. »Mislimo, da je prav,
da se izkorišča čim več takšnih naravnih
virov. Bo pa morala Občina Benedikt naprej
za koriščenje geotermalne energije
pridobiti koncesijo s strani ministrstva za
okolje in prostor, kmetijsko ministrstvo pa
lahko potem v okviru strateškega načrta
skupne kmetijske politike sofinancira tako
reinjekcijsko vrtino, če bo prišlo do tega
izkoriščanja, kot tudi izvedbo rastlinjakov.«
V Sloveniji sta sicer dva primera
rastlinjakov, ki se ogrevata s pomočjo
geotermalne energije. Eden je v
Dobrovniku, tam pridelujejo zelenjavo in
orhideje, drugi v Veliki Polani, kjer je
proizvodnja paradižnika. »Kar se tiče
proizvodnje, se rastlinjaka dobro obneseta,
so pa stroški koncesnine dokaj visoki,« še
dodaja ministrica.

Pri zagotovitvi evropskih
sredstev in investitorjev
lahko Občini Benedikt
pomaga Regionalna
razvojna agencija za
Podravje – Maribor
Občini Benedikt pri izvedbi projekta
pomaga Regionalna razvojna agencija za
Podravje – Maribor, ki je v lanskem letu
pridobila projekt, s pomočjo katerega želijo
Podravje spremeniti v pilotno regijo za
izkoriščanje krožnega gospodarstva.
Direktor agencije Uroš Rozman je pojasnil,
da bodo v posameznih občinah
identificirali potenciale za koriščenje
naravnih virov in potem to skupaj z
lokalnimi skupnostmi poskusili udejanjiti v
praksi. »V Benediktu so že sami prepoznali
koristi naravnih virov. To je idealna
priložnost, da z ministrstvi in evropskimi
sredstvi, ki jih lahko pridobimo za ta
namen, to tudi uresničimo. Občini lahko
pomagamo pri pridobitvi evropskih
sredstev za projekt ter pri zagotovitvi
prostorskih in drugih pogojev. Prek
programa privabljanja investitorjev pa
lahko pomagamo tudi pri zagotovitvi
primernega investitorja. Zavedamo se, da
je v naši regiji največ kmetijskih površin v
Sloveniji in da bi lahko bili indikator
priložnosti na področju samooskrbe.«
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Občina Cerkvenjak

Tomaž Kšela

Umetniške jaslice

Tomaž Kšela

Asfaltirali cesto v novem naselju v
Cogetincih

Cerkvenjak so ves januar krasile lepo urejene jaslice, ki so jih pred božičem na župnijskem
vrtu na blagi vzpetini pod cerkvijo nad regionalno cesto v središču kraja postavili zavzeti
člani Turističnega društva Cerkvenjak. Kot nam je povedal predsednik društva Alojz Zorko,
je pri postavljanju jaslic sodelovalo petnajst članov društva, pomagal pa jim je tudi župnik
Janko Babič.

Osvetljene jaslice, ki so z regionalne ceste lepo vidne, še zlasti v večernem in nočnem času,
pritegnejo pozornost številnih domačinov in voznikov, ki jih pot vodi skozi Cerkvenjak
(mnogi ob jaslicah tudi postanejo), saj so figurice zares pravo umetniško delo. Izdelala jih
je profesorica likovne vzgoje Lucija Žitnik iz Oseka.

Figurice v jaslicah v središču Cerkvenjaka so prava umetnina – izdelala jih
profesorica likovne vzgoje Lucija Žitnik.

Tomaž Kšela

Zahvala za složno delovanje za razvoj občine

Občina Cerkvenjak vsako leto ob koncu leta
pripravi ekskurzijo za vse tiste, ki kot
nosilci javnih funkcij ali predstavniki
društev in različnih organizacij sodelujejo
pri načrtovanju njenega razvoja. Na njih se
udeleženci seznanijo s primeri dobre
prakse od drugod in si v sproščenem
vzdušju izmenjajo poglede na razvoj
domače občine. Ker zaradi epidemije
covida prednovoletnih ekskurzij Občina
Cerkevnjak po letu 2019 ni organizirala, je

letos pripravila družabno srečanje vseh
najpomembnejših akterjev družbenega,
upravnega, političnega, kulturnega in
športnega življenja v občini. Občina
pogovor s podjetniki vsako leto pripravi
posebej – praviloma v drugi polovici
januarja.

Na srečanju je župan Občine Cerkvenjak
Marjan Žmavc spomnil na uspehe v letu

2022, ki so jih, kot je poudaril, dosegli s
skupnimi močmi.

Obnova cestišč
Kot je dejal, je Občina Cerkvenjak lani
izboljšala cestno infrastrukturo. Tako so
modernizirali 530-metrski odsek na cesti
Cogetinci–Kocmut in sanirali 750 metrov
vozišča na cesti Smolinci–Novinci. Skupaj z
Direkcijo Republike Slovenije za
infrastrukturo so zaključili tudi večletno
modernizacijo regionalne ceste skozi
Cerkvenjak, in sicer od Brengove skozi
center do Peščenega Vrha ter do križišča za
Stanetince in Andrence – pri tem je
državna direkcija modernizirala cestišča,
Občina Cerkvenjak pa je poskrbela za
izgradnjo pločnikov. Ob omenjene ceste
odseke so položili tudi kanalizacijo za
optične kable.

Občina odkupila zemljišče
za enoto doma za starejše
Občina je lani prav tako investirala v prvo
fazo obnove vodovoda v Cenkovi, v obnovo
vodovoda Cogetinci–Ivanjski Vrh, v
izgradnjo vodovoda Župetinci in v
izgradnjo vodovoda Grabonoški Vrh–
Cogetinci. Poleg tega je komunalno uredila
novo naselje v Cogetincih (Nedeljko) in
začela komunalno urejati naselje v
Cerkvenjaku (Govedič). Na tej lokaciji bo
namreč zasebno gradbeno podjetje
zgradilo dva večstanovanjska objekta, in to
na zemljišču, ki ga je odkupilo od župnije.
Občina pa je od župnije odkupila zemljišče
ob zdravstvenem domu, na katerem bo
sprva uredila parkirišče, kasneje pa bo na
njem zrasla enota doma za starejše.
Za razširitev vrtca je Občina Cerkvenjak

lani pridobila projektno dokumentacijo in
gradbeno dovoljenje, ki ga potrebuje za
sodelovanje na razpisih za pridobitev
sredstev iz državne oziroma bruseljske
blagajne.

Poudarek na polnilnicah za
e-vozila
Občina je lani odkupila tudi zemljišče s hišo
v središču Cerkvenjaka. Začasno je na njem
uredila makadamsko parkirišče, v
nadaljevanju pa ga bo asfaltirala ter na
njem uredila še javno tržnico in več
polnilnic za električna vozila.

V minulem letu je po besedah župana
Žmavca stekla tudi izgradnja
prepotrebnega optičnega omrežja, ki jo
izvaja Telekom. Izgradnja poteka po fazah
in bo zajela večino naselij. Na območjih,
kjer je poselitev zelo redka, pa naj bi za
izgradnjo optike poskrbelo podjetje RUNE
v okviru evropskega projekta.

Želja za 2023: počrpati čim
več EU sredstev
Župan Žmavc je obrnil pogled tudi v
prihodnost. »Ker nas tudi v letu 2023 čaka
veliko zahtevnih projektov, bomo morali na
Občini Cerkvenjak vsi, skupaj z mano in
občinskimi svetniki, pošteno poprijeti za
delo, da bomo našli najboljše rešitve in
'počrpali' čim več evropskih sredstev za
razvoj občine. Doslej je bila naša občina pri
tem dokaj uspešna, k čemur prispevajo tudi
strokovnost naše občinske uprave ter
zavzetost in složnost vseh dejavnikov v
občini,« je dejal.

Pred letom dni je na tem mestu še stala stanovanjska hiša, sedaj je tu makadamsko
parkirišče, kmalu pa bo na tej lokaciji urejeno asfaltirano parkirišče z javno tržnico
in polnilnicami za električna vozila.
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Z asfaltiranjem ceste z delnim pločnikom v
novem naselju v Cogetincih (Nedeljko) je
Občina Cerkvenjak končala njegovo
komunalno opremljanje in urejanje.
Občina je v minulih letih v tem naselju, v
katerem je že zraslo več novih
stanovanjskih hiš, zgradila meteorno in
fekalno kanalizacijo, kanalizacijo za
optične kable, vodovodno in električno
omrežje ter postavila javno razsvetljavo.
Ob izhodu iz naselja pa načrtuje tudi
ureditev prehoda za pešce prek regionalne
ceste do pločnika. Tako bodo imeli
stanovalci iz novega naselja, med katerimi
so tudi otroci, po pločniku varen dostop do
šole v Cerkvenjaku, do Športno-
rekreativnega centra v Kadrencih in do
domala vseh sosedov v Kadrencih.

Direkcija Republike Slovenije za
infrastrukturo je za izvedbo prehoda za
pešce že dala soglasje.

Po besedah direktorja Občinske uprave
Občine Cerkvenjak Vita Kranerja je
komunalno opremljanje novega naselja
skupaj z odkupi zemljišč in asfaltiranjem
ceste in pločnika stalo okoli 150 tisoč evrov.
Urejanje takšnih naselij, kakršno je zraslo v
Cogetincih, pa prispeva k temu, da mladi
Cerkvenjačani in Cerkvenjačanke ostajajo v
domači občini in da se vanjo priseljujejo
tudi nove družine, zlasti mlade. To prispeva
k pozitivnim demografskim gibanjem v
občini in posledično tudi k njenemu
hitrejšemu razvoju, kar dviguje kakovost
življenja vseh občank in občanov.
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Po tem, ko so večino stanovanjskih hiš v novem stanovanjskem naselju v Cogetincih
(Nedeljko) že zgradili, je občina asfaltirala še cesto v njem.
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Občina Cerkvenjak

Tomaž Kšela

Krizo blažijo s samooskrbo in
solidarnostjo

Tomaž Kšela

Za investicije skoraj milijon evrov
Novi Občinski svet Občine Cerkvenjak je po
opravljeni javni obravnavi sprejel občinski
proračun za letošnje leto, ki je na
prihodkovni strani »težek« 2,416, na
odhodkovni pa 2,536 milijona evrov.
Načrtovani primanjkljaj znaša okoli 110
tisoč evrov. Občina Cerkvenjak, ki spada
med manj zadolžene občine v Sloveniji,
namerava namreč najeti kredit za nakup
lokala za lekarno.

Občina bo letos največ sredstev iz svojega
proračuna namenila za investicije, saj bo za
nakup in gradnjo osnovnih sredstev
namenila kar 986 tisoč evrov. Za transfere
posameznikom in gospodinjstvom, do
katerih so upravičeni po predpisih (plačilo
razlike med plačili staršev in polno

ekonomsko ceno za vrtec; plačilo prevozov
učencev v šolo; regresiranje malic za
šolarje; regresiranje bivanja starejših v
domovih za starejše; spodbude za
novorojence itd.), je v občinskem
proračunu rezerviranih 507 tisoč evrov, za
transferje neprofitnim organizacijam in
ustanovam, med katera spadajo gasilska,
kulturna, športna, humanitarna in druga
društva ter ustanove, ki izvajajo programe
v javnem interesu, pa nekaj več kot 72 tisoč
evrov.

Iz načrta razvojnih programov je razvidno,
da bo Občina Cerkvenjak letos za
investicijsko vzdrževanje in gradnjo
občinskih cest namenila nekaj več kot 311
tisoč evrov (gre za investicije v različne

faze modernizacije cestnih odsekov
Brengova–Zibote–Cerkvenjak, Smolinci–
Novinci, Cogetinci–Kocmut–Grabonoški
Vrh, Andrenci–Kšela–Hojnik, Kadrenci–
Omulec, Kunova–Komarnica–Slaček,
Brengova–Vodule–Vanetina, Cerkvenjak–
Kostanjevec–Govedič, Cerkvenjak–
Osojnica–Cogetinci in Canjkova–Kozar–
Fekonja. Na šestih križiščih in ob pešpoti
Slaček–Dobaja v Brengovi pa bodo
namestili solarne svetilke.
Nadaljevala se bo tudi izgradnja kolesarskih
poti na območju ORP Slovenske gorice.
Letos bodo za to namenili nekaj več kot 26
tisoč evrov, od tega bo Direkcija RS za
infrastrukturo prispevala 11.500 evrov.
Občina načrtuje tudi rekonstrukcijo
vodovoda Župetinci–Smolinci in izgradnjo
vodovoda Grabonoški Vrh ter obnovo
vodovodnega omrežja skozi naselje
Cenkova–Cogetinci.

Prav tako bo Občina Cerkvenjak letos
razširila pokopališče in uredila prostor za
raztros pepela, kar je po zakonu obvezno.
Financirala bo tudi pripravo projektne
dokumentacije za razširitev vrtca iz petih
na devet oddelkov, kar bo predvidoma stalo
0,8 milijona evrov.
Občina bo za spodbujanje gostinstva in
turizma novelirala projektno dokumentacijo
za ureditev razglednega stolpa na gasilskem
domu v Cerkvenjaku.
V Vitalin parku bo Občina Cerkvenjak letos
zgradila igrišče za odbojko na mivki, za kar
bo polovico sredstev prispevala fundacija
za šport.
Občina bo letos poskrbela tudi za sanacijo
občinske zgradbe in kulturnega doma. V
prvi fazi bodo prenovili ostrešje na
kulturnem delu objekta, kjer že zamaka. Za
načrtovano sanacijo je v proračunu na
razpolago 45 tisoč evrov.

Energetska kriza, ki je posledica vojne v
Ukrajini, zaostruje socialne razmere v
osrednjih Slovenskih goricah, vendar jih
Slovenskogoričani s svojo pregovorno
pridnostjo za zdaj še dokaj uspešno
premagujejo. To je pokazala razprava na
seji Slovenskogoriškega foruma
Cerkvenjak, na kateri so analizirali socialne
razmere v luči podražitve energentov in
hrane ter visoke inflacije.

Kot so poudarili v razpravi, bo sedanja
kriza najbolj prizadela gospodinjstva z
nižjimi dohodki, ki so že doslej za
stanovanje in hrano dajala skoraj 43
odstotkov dohodkov. Zaradi podražitev
energije in hrane jim ostaja čedalje manj
sredstev za druge potrebe (prevozi,
komunikacije (mobilni telefon),
izobraževanje, kultura, šport itd.).
Nekoliko manj so podražitve prizadele
gospodinjstva v višjih dohodkovnih
razredih, ki so doslej za stanovanje in
hrano potrošila nekaj manj kot 20
odstotkov svojega družinskega proračuna.
Na srečo veliko prebivalcev iz osrednjih
Slovenskih goric pritisk na družinski
proračun blaži z vsaj delno samooskrbo s
hrano in kurjavo z delom na svoji zemlji ter
v lastnem gozdu.

Člani foruma so opozorili, da lahko
energetska kriza v kombinaciji z visoko
inflacijo privede tudi do hujših socialnih
problemov, še zlasti, če bo energetska kriza

trajala dlje časa. Zato bi veljalo še posebno
pozornost posvetiti socialno ogroženim
skupinam prebivalstva, med katere spadajo
upokojenska gospodinjstva, starejši od 65
let, enostarševske družine in vsi, ki že
danes potrebujejo socialno pomoč.
Predvsem pa je treba v kriznih časih
utrjevati medsebojno solidarnost.

Sicer pa podatki Statističnega urada RS
kažejo, da osrednje Slovenske gorice v
kazalnikih razvitosti ne zaostajajo več
bistveno za povprečjem v republiki, temveč
so na nekaterih področjih celo nad njim.
Tako je konkretno v občini Cerkvenjak med
prebivalci višji odstotek mladih do 14 let in
manjši odstotek starejših (65+) od
povprečja v republiki. Več je tudi rojstev in
manj smrti na tisoč prebivalcev od
republiškega povprečja. Stopnja
brezposelnosti je bistveno nižja od
povprečja v Sloveniji, le neto plače so za
9,2 odstotka nižje od povprečja v republiki.
Število osebnih vozil na tisoč prebivalcev
pa je celo večje od republiškega povprečja.

Člani Slovenskogoriškega foruma
Cerkvenjak so spregovorili tudi o razvojnih
projektih, za katere si bo Občina
Cerkvenjak v novi finančni perspektivi
prizadevala pridobiti sredstva iz blagajne
Evropske unije. V minuli finančni
perspektivi je bila pri črpanju evropskih
sredstev po oceni članov foruma zelo
uspešna.
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Občina bo letos med drugim prenovila ostrešje na kulturnem delu zgradbe občine in
kulturni dom, ki že kliče po sanaciji.
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Občina Sveta Ana

Mojca Simonič

Novo leto so pri Sveti Ani pričakali
skupaj

Mojca Simonič

Pri Sveti Ani so zažarele zvezde

»Zvezde na nebu žare, danes prav zares. In
upanje novo bude. V meni. V tebi. V vseh
nas.« Tako so nas nagovorili pevci
Cerkveno-prosvetnega pevskega zbora
Kulturnega društva Sveta Ana na njihovem
božično-novoletnem koncertu ter ponovno
pripravili prijeten večer in poskrbeli, da so
obiskovalci koncerta domov odnesli
spomin na lepo doživet večer.

Iskrena srca pevk in pevcev ter glasovi, ki
pobožajo dušo, so prepevali mnoge
slovenske in tuje pesmi. Pri Sveti Ani se
lahko ponovno pohvalijo z otroškim
pevskim zborom, ki deluje pod okriljem
kulturnega društva in je letos prepeval pri
otroški polnočnici, zdaj pa tudi na koncertu
Cerkveno-prosvetnega pevskega zbora
Kulturnega društva Sveta Ana. Nanj so še
posebej ponosni! Ob odraslem in otroškem
pevskem zboru so nastopili še Mladinski

pevski zbor Kulturnega društva Sveta Ana.
Prav vsi delujejo pod strokovnim vodstvom
domačinke, gospe Natalije Šijanec,
akademske cerkvene glasbenice.

V goste so tokrat povabili glasbene
prijateljice iz Notranjske – K`rsnice.
K`rsnice so pevke in pevci spoznali na
gostovanju v Pragi, kamor so se na festival
odpravili v preteklem letu, in kaj kmalu so
jih povabile, da so anovški pevci nastopili
na njihovem koncertu sakralne glasbe. Na
zadnji petkov večer v preteklem letu pa so
K`rsnice s svojimi nežnimi glasovi pobožale
duše naših anovških poslušalcev.

Večer je bil prazničen. Čudovit. Kmalu jih
bomo lahko spet slišali, saj anovški pevci v
novem letu ne bodo prav nič počivali.

Mojca Simonič

Pravljična Zgornja Ščavnica

Božično-novoletni prazniki so pri Sveti Ani
združevali ljudi skozi ves mesec december.
Dolina reke Ščavnice je znana po velikih
poljih in travnikih, Ščavničarji pa so jo v
decembrskih dneh spremenili v čarobno
dolino.

Nedeljski večeri so bili za krajane Zgornje
Ščavnice prav posebni, saj so se zbirali ob
velikem adventnem venčku, ki so ga
izdelali Brancljevi in je krasil del ob reki,
pod njihovo domačijo. Vsak teden so na
tem vencu prižgali dodatno luč in se ob tem
še okrepčali z dobrotami ščavniških
gospodinj, druženja pa so pripeljala do
novih idej. Tako so nas iz tedna v teden
presenečali z novimi prazničnimi
ustvarjalnostmi.

Praznična pot po vasi se je začela ob
Niklovi domačiji, kjer so se v svoji lepoti

bleščale čudovite lesene jaslice,
najpomembnejši simbol božičnega
praznika. Nato nas je pot vodila po
kolesarski poti do sosedove »Škamlečeve«
kapele, ki je bila praznično osvetljena. Kaj
kmalu nas je presenetil ogromen snežak, ki
se ni kar tako stopil, saj je bil izdelan iz
lesa. Nekaj sto metrov naprej smo srečali
Božička, ki je iz svoje lesene hiške veselo
pozdravljal mimoidoče. Nato nas je
presenetil moderni Grinch, ki si na Ščavnici
ni upal ukrasti božiča. Grinch je posebej
zanimiv otrokom, saj je poseben pravljični
junak, ki spozna pravi čar božiča in je letos
praznoval tudi s Ščavničarji. Pot nas je
vodila proti prej omenjenemu adventnemu
vencu, kjer je tudi poseben angel. Nato se
ustavimo še ob ledenem kraljestvu. Pot po
dolini Zgornje Ščavnice se zaključi ob
jelenih, ki vlečejo sani z dobrim možem in

darili. Krajani so pripomogli še pri izdelavi
jaslic, ki so pred cerkvijo pri Sveti Ani.
Pobudniki projekta »Pravljična Zgornja
Ščavnica« sta družini Nikl in Brancelj. K
zanimivemu ustvarjanju so z lahkoto
pritegnili še mnoge druge krajane,
predvsem družino Lehner in Franca
Krempla, ob delu pa so bili pri pripravi
praznične okrasitve najbolj navdušeni
otroci. Ti so v svoji kreativnosti neznansko
uživali, hkrati pa so razvijali svoje delovne
sposobnosti. Na svoj prispevek pri
ustvarjanju so bili zelo ponosni.

Takole so opisali svoje delo:
»Pravljična dežela Ščavnica je čudovita.
Najbolj všeč mi je venček, saj stoji pod našo
hišo, našim bregom. Vsi smo se zelo potrudili
in uspelo nam je.« Tia Brancelj

»Pravljična dežela Ščavnice je letos zelo lepo
okrašena na temo božičnih praznikov, ki jih
moramo preživeti s svojimi najdražjimi.
Jaslice so tiste, ki so najbolj posvečene
božičnemu večeru, zraven njih pa seveda tudi
venček. Vseh postaj je kar osem, za katere je
bilo treba vložiti veliko truda, ampak ker
smo si med seboj pomagali, je naše delo ob
druženju hitro minilo. Vsi smo zadovoljni,
saj so postaje narejene iz srca.« Klara Nikl

»Pravljična dežela nam je zelo všeč, saj je
zanimiva in v njej vidimo veliko iznajdljivih
stvari. Najbolj nam je všeč Božiček, s katerim
se lahko slikamo. Ko se ob večerih peljemo
mimo, radi pogledamo za lučkami po deželi.
Medtem ko se je vse to ustvarjalo, smo vedno
z veseljem želeli pomagati, saj nam je bilo
zanimivo. Želimo pa si, da bi to naredili
vsako leto za božične praznike.« Lana, Jakob
in Laura Lehner

Družina Nikl je povabila občane Svete Ane
tudi k nočnemu pohodu skozi bleščečo
Zgornjo Ščavnico. Dobili so se pri Niklovi
domačiji, se okrepčali, nato pa se skupaj
udeležili polnočnice in bili deležni
skrivnosti Božjega učlovečenja.
Tako so družine v mesecu decembru
kakovostno preživljale adventni čas in s
svojimi čudovitimi stvaritvami polepšale
sprehod mnogim domačinom in tudi
drugim.

Ustvarjalci so cilj, da bi Zgornja Ščavnica
odsevala posebno praznično energijo, več
kot dosegli. Pohvale, ki so jih prejemali, pa
so zagotovo motivacija, da bodo kraj tudi
prihodnje leto praznično okraševali in da
bodo letošnje stvaritve še obogatili.
Vsi pri Sveti Ani smo ponosni na delo teh
ljudi, otroci pa so hvaležni svojim staršem,
da so si za vse to vzeli čas.

Na zadnjega leta dan, na silvestrovo, so
mnogi domačini in obiskovalci od drugod
izbrali iskreči se trg Svete Ane kot ambient
za vstop v novo leto.

Po dveh letih premora je Kulturno društvo
Sveta Ana v sodelovanju z Občino Sveta
Ana in prijaznimi lokalnimi ponudniki
(Vinotočem Polič in Gostilno Eder)
priredilo prijetno silvestrovanje in
druženje. Za glasbo in prijetno vzdušje so

poskrbeli kulturniki – Aleksander in Metod
Šijanec ter Urban in Simon Rajter.

Župan Martin Breznik je na najdaljšo noč v
letu zadnje sekunde odšteval skupaj z
obiskovalci ter prav vsem zaželel zdravja,
uspehov in zadovoljstva.

Glede na prijeten in številčen odziv
obiskovalcev ni dvoma, da se bodo prijetna
silvestrovanja pri Sveti Ani še nadaljevala.
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Občina Sveta Ana

Mojca Simonič

Na Osnovni šoli Sveta Ana je
Grinch ukradel božič, na
podružnici v Lokavcu pa je božič
polepšala Rdeča kapica

Mojca Simonič

»Ho, ho, ho, na Ani je veselo b´lo!«
Je bil šaljiv,
je bil igriv,
in prav vsem je hitro minil!

Tako lahko opišemo letošnji Večer smeha,
ki ga tradicionalno prireja Kulturno društvo
Sveta Ana. Večer skečev in šal so anovški
kulturniki vsako leto prirejali v času pusta,
a letos so zaradi različnih razlogov
dogodek izvedli proti koncu leta in z njim
otvorili dogajanje veselega decembra pri
Sveti Ani.

Ob domači skupini – Dramski skupini KD
Sveta Ana – so v goste povabili Mladinsko
dramsko skupino KTD Selce in Skečarje
MGC Danica Duplek. Igralke in igralci so se
vživeli v šaljive vloge in suvereno odigrali
zabavne scene.
Nastopajoči so nasmejali polno dvorano
gostov in s tem poskrbeli, da so pozabili na
vsakodnevne skrbi in se ob dramskih igrah
sprostili. Da so igralke in igralci lahko
pripravili svoje scene, so večkrat zagrnili
zavese; tudi takrat v dvorani ni bilo mirno,

saj sta dogajanje popestrila odlična mlada
harmonikarja, Jurij in Jakob Breznik.
Kot vsako leto po Večeru smeha so
kulturniki tudi letos pripravili manjšo
pogostitev za vse goste. In kot so dejali
sami: »Ocvirkovca, kuhano, nasmeh –
nam bili so trojni uspeh!«

Otroci vrtca in učenci Osnovne šole Sveta
Ana z zaposlenimi so priredili tradicionalni
božično-novoletni koncert. Koncert je imel
čudovit slogan: »Na bogastvo in ljubezen.
To, kar šteje v življenju tem.« Uspešno so
prepletli glasbo, petje in ples ter nas
popeljali skozi čudovito zgodbo o iskanju
pravega smisla božiča. Napolnjeno dvorano
sta nagovorila tudi ravnatelj Aleksander
Šĳanec in župan Martin Breznik, ki nas je
opomnil tudi na pomemben praznik, dan
samostojnosti in enotnosti, ki ga
praznujemo dan za božičem.

Zgodba, skozi katero so nas popeljali
učenci, govori o sitnem samotarju, ki
opazuje ljudstvo in njihovo vročično
pripravljanje na praznike. Čemernež
Grinch in njegov zatirani kuža Maks sta
veseljakov sita do grla in čez ter se odločita
zakuhati pravo zmešnjavo. Grinch naleti na
malo Sindi Lo Kdo, edino, ki se sprašuje o
zmešnjavi božičnih nakupov in o pravem
smislu božiča. Ti sorodni duši – ena, ki išče
pravi smisel božiča, in druga, ki se začne
soočati z bolečimi spomini iz preteklosti –
prideta skupaj in skupaj odkrĳeta pravi

smisel božiča.
Tudi otroci vrtca in učenci podružnične šole
v Lokavcu so z zaposlenimi pripravili
božično-novoletni koncert in polepšali
praznike svojim domačim. Po nagovoru
ravnatelja in župana so nas popeljali skozi
zgodbo o ljubki Rdeči kapici, ki se je
odpravila k babici, da ta ne bi osamljena
preživela božičnega večera. Med potjo se ji
je pripetilo mnogo dogodivščin – na pomoč
je priskočila ubogim živalim. Božični večer
se je zaključil na večerji pri babici,
pridružile pa so se vse hvaležne živali, ki
jim je Rdeča kapica priskočila na pomoč.
Tudi v Lokavcu ni manjkalo pesmi in
iskrenih otroških oči, željnih čarobnosti
božičnega praznika.

Poskeniraj QR kodo za ogled koncerta:

Božično-novoletni
koncert v Lokavcu

Božično-novoletni
koncert pri Sv. Ani

Fo
to
:M
ar
ja
n
D
vo
rš
ak

Lucija Trojner in Mojca Simonič

Cecilijina nedelja pri Sveti Ani
Pri Sveti Ani smo zelo ponosni na naš
Cerkveno-prosvetni pevski zbor, ki je v
letošnjem letu večkrat gostoval tudi v
tujini. Začetki cerkvenega petja v cerkvi pri
Sveti Ani segajo več kot 90 let v preteklost.
Na praznik patrone cerkvenega petja, sv.
Cecilije, pri Sveti Ani vsako leto podelijo
zahvalo pevcem, ki prepevajo »okroglo«
število let. Zahvala izraža hvaležnost in
motivacijo, da pevci z ubranim petjem
nadaljujejo še naprej, ter poudarja, da je
vsak posameznik pomemben in zaželen. V
letošnjem letu sta dobitnici zahvale dve
izjemno pomembni članici našega zbora.
Najprej smo se zahvalili Betki Urbanič,

ljubeči mami in babici, ki prepeva že 55 let
in je neposredno zaslužna, da zbor diha
naprej, saj je mama druge dobitnice
zahvale, ki je svojo zborovsko kariero
začela pred božičem leta 1987, kot 13-
letna deklica. To je naša strokovna vodja
Natalija Šijanec, akademska cerkvena
glasbenica, učiteljica glasbe in
zborovodkinja pri Sveti Ani že 35 let.
Želimo si, da bi sv. Cecilija spremljala naša
dva organista, Natalijo in g. Jožeta Kranjca,
ki igra pri jutranjih mašah, še naprej in da
bodo naše bodoče nove orgle pogosto
odmevale v naši cerkvi, pevke in pevci pa
vztrajali in širili lepo pesem.
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Mojca Simonič

120 let gostilne pri Sveti Ani

Pri Sveti Ani stoji gostilna s 120-letno
tradicijo, od tega je 50 let v lasti družine
Eder. V mesecu decembru so obeležili 50-
letnico delovanja, in sicer v krogu
prijateljev, povabljenih gostov ter sedanjih
in nekdanjih zaposlenih.
V ospredju praznovanja so vsekakor bili
gostitelji: prva lastnika Marija in Milan
Eder ter njuna naslednika, hči Natalija in
zet Marjan Kramberger z otroki. V Gostilni
Eder se vedno znova srečamo s čim novim
– mnogo ustvarjalnih idej prispeva Jan, sin
Natalije in Marjana, ki v gostišče vnese
mladostno energijo in izvirnost.
Gostilna Eder se trudi združevati tradicijo
in domačnost ter vključiti moderno
kulinariko. Dobrote njihove raznolike
kuhinje so posebne, drugačne in
presenetijo prav vsakega.
Podoba same gostilne se je skozi leta
spreminjala, a temelji ostajajo

nespremenjeni. Skozi leta so dogradili
večnamensko dvorano. Ta se večinoma
uporablja za zaključena praznovanja in
sprejme do 150 gostov, ki jih zaposleni
prijazno in dobro postrežejo. Edrovi so
prenovili tudi veliko zunanjo teraso, s
katere vidimo čudovite Slovenske gorice in
razgled seže vse tja do Pohorja. Terasa
najbolj živi v poletnih mesecih, ko lahko ob
petkih in sobotah uživamo v vrhunski
kulinariki po načinu »all you can eat«.
Družina Eder ima tudi tri vinograde in
prideluje vina različnih sort. V zadnjih letih
pa so se specializirali še v pridelovanju
penin, ki zrcalijo slovenskogoriško sonce,
žlahtnost in razgibanost okusov.
Glede na prijetno druženje ob 50-letnici in
vse preteklo delovanje ni dvoma o
uspešnem nadaljnjem obratovanju in
zadovoljstvu mnogih prihodnjih gostov. Na
naslednjih 50!
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Nina Zorman

Ko te življenje navdihuje, oblikuje in uči
Aleksandra Verbošt prihaja iz Jurovskega
Dola, a se po letih izkušenj in potovanj po
svetu počuti kot državljanka sveta. Svet ji je
dal krila, da je poletela, odprl vrata njenim
najbolj globokim sanjam, a s pogumom,
vztrajnostjo in odločnostjo iz nje kar veje
strast do življenja, učenja in odkrivanja.
Pred desetimi leti je diplomirala iz
zgodovine in sociologije, ko je raziskovala,
koliko je Sveti Jurij kot zavetnik prisoten v
zavedanju ljudi v občini Sveti Jurij v
Slovenskih goricah, ter v sklopu
raziskovalne diplomske študije prevajala
špansko in francosko gradivo na tematiko
Judov v Španiji. Kaj hitro je zaznala, da ji
srce narekuje, da bo njen prostor za širjenje
in nadgradnjo znanja v šolski učilnici, kjer
bo pozornost preusmerila predvsem na
tiste, ki jih družba (pre)velikokrat postavi
ob rob. Magistrirala je iz inkluzivne
pedagogike pri dr. Katarini Habe, v kateri je
v trenutku prepoznala zaveznico za
življenje. Ko je Evropo prepotovala po
dolgem in počez, je njeno srce vedno znova
zadrhtelo, ko se je spomnilo potovanja
izpred nekaj let, ko je opravljala delo
varuške na Novi Zelandiji. Danes je
Aleksandra Verbošt, ki tekoče govori kar
štiri tuje jezike, našla srečo in ljubezen na
»kiwi« otoku, kjer otroke s posebnimi
potrebami v svoji učilnici nagovarja skozi
posebne naloge, večerjo pa deli s svojim
partnerjem, ki delovni dan preživi v zraku.
Po slabih treh letih se je vrnila na obisk v
Slovenijo, kjer je najbolj pogrešala srčen
objem svojih staršev in prijateljev.

Potovanje je tvoja strast, a kaj je
pretehtalo, da si postala rezidentka
Nove Zelandĳe?
Na Novo Zelandijo me je prvič zaneslo leta
2016, ko sem se tja odpravila opravljat delo
varuške v družini, kjer je mama Slovenka in
prihaja iz Lenarta (Katrin Johnston). Imela
sem študentsko vizo in tri mesece preživela
z otroki, s katerimi smo se učili slovensko.
V tem času sem potovala po Novi Zelandiji
in mi je bila zelo všeč. Vedno sem govorila,
da bom nekega dne odšla nazaj. Kljub redni
službi v šoli na Taboru v Mariboru sem
zaprosila za »Working Holiday« vizo na
Novi Zelandiji. Minilo je eno leto, nato leto
in pol, dve, zdaj že tri. Pridobila sem
novozelandsko rezidentstvo in sem na poti,
da nekoč, če bo tako naneslo, postanem
tudi državljanka Nove Zelandije.

Veliko sem potovala po Evropi, od vseh
držav mi je zelo ljuba tudi Španija. Tam
sem se zmeraj našla, odgovarjali so mi
španska kultura, temperament, energija. V

Španijo sem se odpravila vsaj enkrat letno,
včasih tudi večkrat. Dvakrat sem tudi
prehodila več kot stokilometrsko pot El
Camino, ki je bila tudi ena taka življenjska
izkušnja.

Ali s potovanji premaguješ strah, si
vedno znova postavljaš meje, kaj
zmoreš?
Da, svet ni več strašljiv, vsak izziv ni več
strašljiv, čeprav te na začetku tudi zmrazi in
si misliš, da tega ne zmoreš. Spomnim se,
da so me ljudje spraševali: »S kom greš?
Sama? Zakaj sama?« Prilagajanja vseh
služb so me postavljala v položaj, da ali
ostanem doma ali čakam na druge, zato
sem velik del Evrope prepotovala sama.
Potovanja te postavljajo izven okvirčka in
potem ti je to že izziv, ki ga vsake toliko
potrebuješ. Dajejo ti zadovoljstvo in srečo.

Kako si izbirala tematike za tvojo
strokovno nadgradnjo znanja?
Tematika, kot so Judje v Španiji, po
besedah profesorja ni dostopna nam
Slovencem, ker ne znamo toliko Špansko,
da bi črpali vire in raziskovali. To je bil
zame izziv, saj sem španščino znala, malo je
bilo tudi francoščine, zato sem en del
diplome pripravila s tega področja. V
drugem delu diplome, ki me je tudi zelo
zanimal s sociološkega vidika, pa je bila
raziskava, koliko je prisoten sv. Jurij kot
zaveznik v nekem zavedanju ljudi: ali je to
samo še ime ali je za tem kak verski ali
zgodovinski pomen. Ugotoviš, da je za
mlajše generacije to še samo ime, po
pripovedovanju starejših pa ima nek
drugačen pomen, kot zaveznik in zaščitnik.
Temu so dali velik pomen z verskega ali
krajevnega vidika.

Nadgradnja vsega tega je bila, da sem
začela delati v šoli, kjer sem začutila, da
uživam v poklicu učiteljice. Vedno sem
razmišljala, kaj še lahko izboljšam – ta
moja želja po učenju. Ugotovila sem, da
rada delam z otroki s posebnimi potrebami,
saj so mi poseben spekter, ki je še
neraziskan in mu lahko svoj kanček dodam
tudi jaz, in sicer prek inkluzivne
pedagogike. Glasba je nekaj, kar me je
spremljalo dolgo let, saj sem igrala kitaro v
Glasbeni šoli Lenart. S profesorico, kasneje
mentorico mojega magistrskega dela dr.
Katarino Habe, sva se takoj ujeli. Na Novi
Zelandiji sem šla na nekaj ur glasbene
terapije. Želeli smo združiti slovensko in
novozelandsko, ker je bila tam že razvita,
pri nas pa ne. Hoteli smo vedeti, koliko to
pomaga otrokom s posebnimi potrebami,
in to sem združila v magistrski nalogi, ki
sem jo uspešno zagovarjala v letu 2017.

Dirigent Franz Welser - Möst, ki je letos
vodil dunajski novoletni koncert, je svoj
nagovor začel z Nitzejevo mislĳo: »Brez
glasbe bi bilo življenje zmota.« Kako
lahko s pomočjo glasbe pomagaš?
Glasba je eno bogastvo, ki vpliva na naše
razpoloženje in čustva ter na vse, kar spada
zraven. Z glasbo se sporazumevamo,
nekomu damo glas, ki ga mogoče nima.
Naši otroci so večinoma učenci, ki so, razen
ene, negovoreči. Ko glasbena terapevtka
poje, jih vključuje in poskuša iz njih izvabiti
neki glas, je to zanje terapija in resnično
dobimo odziv skozi glas, različne cilje, ki
jih imamo. Na tak način jih tudi učimo,
kako kontrolirati okolje; če ne morem
povedati z glasom in verbalno, lahko
povem drugače in sem slišan. To so

kompleksne zadeve, ampak človeku res
dajo glas. Glasba jih pomiri, jih nasmeji.

Kar zadeva sprejemanje drugačnosti,
mora biti tam to nekaj čisto
vsakdanjega, kajne, saj tam živi 71 %
Evropejcev in 17 % Maorov?
Recimo otroci z Downovim sindromom,
različnimi stopnjami avtizma, vsi, ki na nek
način ne pridejo v naše posebne oddelke, se
potem integrirajo v redne osnovne šole. V
redni osnovni šoli je razred zelo raznolik.
Postanejo del tega, s tem živijo. En dober
primer je bil leta 2016, ko smo vprašali
otroka, kako bi opisal eno deklico, ki je bila
na invalidskem vozičku. Deček sploh ni
razumel vprašanja, kaj je narobe oziroma
drugače. To sprejemanje je tam na zelo
visoki ravni. Maori so zelo prisotni v družbi
in imajo v družbi veliko vlogo. Glede
maorščine, še vedno ni dvojezično, gre pa v
tej smeri. Tudi v šoli je bil zame na začetku
kar izziv, ko dobiš dopis in je vsake toliko
beseda v maorščini in je sploh ne prevajajo.
Tudi ko na primer pišem staršem,
naslavljam celotno družino in celotno
skupnost z besedo whanau, ki pomeni
družina, skupnost. Maori nimajo mišljenja
kot individuum, ampak kot skupina.

Kaj si najbolj pogrešala, ko si po slabih
treh letih dneh pristala na slovenskih
tleh?
Najbolj pogrešam družino in prijatelje. Na
Novi Zelandiji zaradi tega veliko kuham po
slovenskih receptih. Seveda je videti
družino po treh letih, ko to ni samo
virtualna podoba, nekaj najlepšega.

V mladosti si želela biti stevardesa, zdaj
si srce predala pilotu. Sta se spoznala na
letalu?
Andrew je po poklicu kapitan na
propelerskih letalih do 55 potnikov in leti
po Novi Zelandiji. Spoznala sva se, ko sem
se selila v nov okoliš. Nova Zelandija ima
eno posebnost, kar zadeva stanovanja.
Stanovanja so tam zelo draga, govora je o
nečem, kar si zelo težko privoščiš. Recimo
stanovanj v našem mestu ni in tudi drugje
jih ni veliko, so le hiše. Znašli so se z nečim,
kar res dobro funkcionira, in to je
»flatmating«: nekdo ima hišo in v njej
oddaja sobe. Tudi družine uporabljajo
»flatmating« in si na ta način pokrijejo del
kredita. Na ta način živim tudi jaz, imam
cimro in cimra, s katerima si delimo
kuhinjo, vsak pa ima svojo sobo.

Kaj misliš, da ti bo življenje še prineslo?
Kaj bo prinesla prihodnost, ne vem –
drznila sem si sanjati in sanje so me
pripeljale na Novo Zelandijo. Zato vedno
verjamem, da če si dovoliš in slediš srcu,
vedno pristaneš na pravem mestu. Kjerkoli
že to je ... Moje mesto pa bo vedno tudi v
Sloveniji, ne glede na to, kam me bo pot
ponesla.

Poglobljen pogovor si lahko preberete na
Ovtar24.si ali s skeniranjem spodnje QR
kode.
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Aleksandra in Andrew sta uživala v
spoznavanju Slovenije.
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Vida Ornik

Podoživljanje zvokov angelskega
petja z betlehemske poljane

Nina Zorman

Župan sprejel uspešne dijake in
študente

V občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah so
ob izteku leta izvedli županov sprejem
uspešnih dijakov in študentov, ki so bili
uspešni v šolskem oziroma študijskem letu
2021/22 ali so dosegli izjemne dosežke na
področju športa in kulture. Na sprejem se je
odzvalo pet uspešnih mladih upov, ki so
župana presenetili predvsem z zgovornostjo,
zrelostjo in modrostjo.
Županovega že desetega sprejema so se
udeležili dijakinji Rebeka Muhič in Eva
Konrad ter študenti Tadej Roškarič, Agnes
Kojc in Katja Emeršič. Ob finančni nagradi
so vsi prejeli tudi spominska darila, ki jih je
izročil župan.

V šolskem/študijskem letu 2021/22 so
finančno nagrado s strani občine prejeli:
Rebeka Muhič, ki je opravila poklicno
maturo po izobraževalnem programu
srednjega strokovnega izobraževanja
Predšolska vzgoja na III. Gimnaziji Maribor
in dosegla splošni uspeh 23 točk ter prejela
naziv zlate maturantke;
Eva Konrad, ki je opravila poklicno maturo
po izobraževalnem programu srednjega
strokovnega izobraževanja Gastronomĳa in
turizem na Srednji šoli za gostinstvo in
turizem Maribor in dosegla splošni uspeh
22 točk ter prejela naziv zlate maturantke;
Blažka Grabušnik, ki je opravila poklicno
maturo po izobraževalnem programu
srednjega strokovnega izobraževanja
Gastronomĳa in turizem na Srednji šoli za
gostinstvo in turizem Maribor in dosegla
splošni uspeh 21 točk;
Tadej Roškarič, ki je diplomiral po

študĳskem programu prve stopnje
Ekonomske in poslovne vede na
Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor in
pridobil strokovni naslov diplomirani
ekonomist. Njegova povprečna ocena v
vseh letnikih študĳa je bila 10. Tadej
Roškarič je tudi soavtor dveh del, in sicer
dela Data mining with Python, ki je bilo
objavljeno na 6. Mednarodni znanstveni
konferenci Challenges in economics and
business in the post covid times, in članka
Podatkovno rudarjenje v bančništvu, ki je
bil objavljen v revĳi Bančni vestnik;
Agnes Kojc, ki je magistrirala po
študĳskem programu druge stopnje
Prevajanje in tolmačenje na Filozofski
fakulteti Maribor in pridobila strokovni
naslov magistrica prevajalstva. Njena
povprečna ocena v vseh letnikih študĳa je
bila 9,42;
Katja Emeršič, ki je magistrirala po
študĳskem programu druge stopnje
Ekonomske in poslovne vede na
Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor in
pridobila strokovni naslov magistrica
ekonomskih in poslovnih ved. Njena
povprečna ocena v vseh letnikih študĳa je
bila 9,18;
Rebeka Šnofl, ki je z žensko ekipo Kluba
malega nogometa Slovenskih goric osvojila
2. mesto v državnem prvenstvu v futsalu za
ženske in 1. mesto v pokalnem tekmovanju
v ženskem futsalu v sezoni 2021/22. Kot
članica državne reprezentance je dosegla
tudi 1. mesto v predkrogu kvalifikacĳ za
Evropsko prvenstvo 2023.

Na god sv. Štefana in na praznik slovenske
samostojnosti in enotnosti, 26. decembra,
se je v cerkvi sv. Jurĳa v Jurovskem Dolu
odvil božični koncert, ki ga že
tradicionalno pripravlja Jurovski oktet z
umetniškim vodjem Francĳem Divjakom.
Zaradi dogodka v sveti noči pred več kot
dva tisoč leti je božič najbolj priljubljen
praznik, je čas radosti in veselja.

Na to tematiko je po svetu nastalo veliko
božičnih pesmi. Z izborom slovenskih
božičnih pesmi so v prazničnem
popoldnevu vsi nastopajoči prinašali luč, ki
razveseljuje vsakega človeka. Za
podoživljanje zvokov angelskega petja z
betlehemske poljane so tako ob Jurovskem
oktetu poskrbeli še Cerkveni pevski zbor
župnĳe Sveti Jurĳ z organistiko Vesno
Breznik in pevke Dekliške vokalne skupine

Iskrice. Vse nastopajoče in obiskovalce
koncerta je z nagovorom o smislu
praznovanja božiča nagovoril tudi domači
župnik in prodekan Janko Görgner.
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Barbara Ribič

Člani Mladinske folklorne skupine
Jurovčan iščejo okrepitve

Nina Zorman

Aktivno tudi v tretjem življenjskem
obdobju

Folklorna skupina Jurovčan letos obeležuje
častitljivo petdeseto leto delovanja. V
mladinski skupini trenutno sodeluje
sedem, v odrasli pa devet parov. Plešejo in
igrajo tako po okoliških krajih v Slovenĳi
kot tudi po tujini – pred kratkim so se na
primer udeležili Domjanićeve noči v
Zagrebu. »Okrepitve iščemo tako v plesnih
kot v glasbenih vrstah. Dobrodošli so vsi
mladi, ki imajo veselje in željo po plesu, še
posebej tisti, ki so že kdaj sodelovali v
takšni ali podobni plesni skupini. Manjkajo
nam predvsem fantje,« nam je povedal
Miroslav Breznik.

Mladinsko skupino sicer sestavljajo
pretežno dĳaki in študentje, nekje do
petindvajsetega leta starosti. Ker pa
vzporedno deluje tudi odrasla folklorna
skupina, imajo dobro urejeno prehajanje iz
mladinskih plesnih vrst v odrasle, zato so
ne glede na starost dobrodošli prav vsi, ki
jih ob domači glasbi noge rade ponesejo na
plesišče. Prihodnji člani jih lahko
kontaktirajo prek Facebook strani Folklorna
skupina Jurovčan ali telefonske številke
041 414 402 (Miroslav Breznik).

Dokazano je, da redna telesna dejavnost
zelo pozitivno vpliva na kakovost našega
življenja. Zdrav način življenja s športom
pa je seveda izredno pomemben tudi v
poznejših, zrelejših letih, saj pomaga pri
ohranjanju samostojnosti tudi v pozni
starosti. Društvo upokojencev Sveti Jurĳ v
Slovenskih goricah ima pod okriljem tudi
športno sekcĳo, ki jo vodi upokojena
učiteljica športne vzgoje Cvetka Škrlec.
Vsak prvi torek v mesecu organizirajo
pohod po občini, proti Lenartu ali Sveti
Ani, vsak petek pa ob 17.30 v telovadnici
osnovne šole razgibajo telo, po telovadbi
pa se običajno odpravĳo še na skodelico
čaja in klepet. »Razgibalne vaje so
prilagojene za starejše, tako da niso preveč
naporne. Gre za kombinacĳo več različnih
tehnik, od pilatesa do joge itd. Seveda se

nam na vajah in pohodih pridružĳo tudi
mlajše generacĳe, tako da nismo strogo
omejeni le na starejšo populacĳo,«
pojasnjuje Cvetka, ki poskrbi, da so pohodi
zanimivi, telovadba pa sproščujoča.

Pohodi se tudi prilagajajo glede na letne
čase – pozimi so malce krajši, trasa pa
poteka večinoma po asfaltiranih poteh.
Namen srečanj, ki se jih vsakokrat udeleži
okoli petnajst ljudi, je v prvi vrsti ohranjati
fizično kondicĳo, saj razgibano telo boljše
funkcionira in tudi počutimo se bolje.
Pomembna pa sta tudi druženje in pogovor,
ki se ustvarjata na teh srečanjih, saj si
udeleženci lahko izmenjujejo ideje in
predloge ter si tudi zaupajo težave, ki jih
pestĳo. Dobrodošli so prav vsi, ki bi jih
takšno druženje zanimalo.
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Nataša Bauman

Veliko rok in src vključenih v uprizoritev živih jaslic na Trojiškem trgu

Nataša Bauman

Zimska pravljica

Prazniki so čas za umiritev. Čas, ki nas
pozove, da se ustavimo, pogledamo vase in
okoli sebe, da razmislimo, popravimo,
odpustimo, se opravičimo in da se več
družimo. Zavod za turizem Sveta Trojica je
pod vodstvom direktorice Lare Loparič
poskrbel za pestro kulinarično, glasbeno in
etnološko popestritev prazničnih dni. V
času od 23. do 30. decembra smo bili
domačini in gostje deležni bogatega
dogajanja: otroke so vabile pravljične urice
in lutkovne predstave, odrasle pa raznolik
glasbeni program s številnimi prireditvami,
kot so uprizoritev živih jaslic, koncert
mešanega pevskega zbora Kulturnega
društva Sv. Frančišek, koncert mladih
trojiških talentov, koledovanje in razstava
jaslic v samostanski kleti. Tradicionalno

razstavo jaslic so kot običajno pripravili vsi
zaselki naše občine, prišli pa so svoje
izdelke predstavit tudi zunanji sodelujoči.
Tako se je nastal bogat nabor zanimivega in
izjemno estetsko izdelanega razstavnega
materiala. Na razstavi so bili na ogled
postavljeni tudi izdelki naših najmlajših
občanov, saj so vzgojiteljice Vrtca Sveta
Trojica skrbno pripravile umetnine, ki so jih
otroci izdelali in z njimi zapolnili kar nekaj
razstavnih površin in panojev, ponosno
pojasni vzgojiteljica Janja Požegar.
Ambient so praznično dopolnjevale še
božično-praznične stojnice, pravljična ulica
za otroke in proti koncu celoletnega
živžava še Zabava grdih božičnih
puloverjev.

Janja Zemljič

Čarobni december v Vrtcu
V Vrtcu Sveta Trojica obratujejo tri skupine
prvega in tri skupine drugega starostnega
obdobja. V prav vseh skupinah smo za
začetek prazničnega meseca pisali Božičku
z željami po zdravju, otroškem smehu,
radoživosti, obilici novih izkušenj in seveda
po tem, da bi dobili nove igračke in nov
vrtec. Božiček je obljubil, da novi vrtec bo!
Kot vsako leto se prav vsi v vrtcu veselimo
čarobnosti, ki nam ga prinaša december.
Vzgojiteljice se prav posebej potrudimo, da
so dejavnosti skrbno načrtovane. Uvod v
praznični december smo naredile z božično
delavnico, na kateri so si otroci izdelali
adventne venčke, okraske in voščilnice.
Miklavž je otroke razveselil s slastnimi
medenjaki in zlatimi šibami.

Kasneje smo v vrtec povabili zobno
asistentko, ki je z Zobokrokijem otroke
odpeljala v svet zobne higiene in zdrave
prehrane. Knjižničarka iz Knjižnice Lenart
nas je popeljala v svet domišljije in pravljic.

Predstave v izvedbi Lutkovnega gledališča
Pika pa nas bogatijo že kar nekaj časa,
tokrat smo si ogledali Gusarja Berta.

Ves december smo z otroško iskrivostjo
krasili smrečice, praznično urejali igralnice,
likovno ustvarjali iz različnih naravnih
materialov, poslušali pravljice, plesali, peli,
tudi snega smo se razveselili!

Peka piškotov je že nekakšna stalnica v
našem vrtcu. Otroci gnetejo testo, ga
valjajo in s pomočjo modelčkov izrezujejo
piškote. Peka le-teh in vonj pa pocedita
sline vsakomur, ki tisti dan hodi po
hodnikih šole in vrtca.

Otrokom še posebej ostane v spominu
obisk Božička, ta nas vsako leto skupaj z
županom Davidom Klobaso in ravnateljem
Darkom Škergetom obdari z novimi
igračami, ki nas razveseljujejo še celo leto.

V objemu idiličnega krajevnega zakulisja zlato okrašene
Svete Trojice je Turistično društvo Sveta Trojica tudi letos
poskrbelo za uprizoritev dobri dve tisočletji stare zgodbe
Jezusovega rojstva. Žive jaslice so se v trškem jedru odvile
dvakrat, 25. in 26. decembra, in popestrile praznični
program trojiške Zimske pravljice.

Predsednica turističnega društva Darja Šuta z velikim
veseljem poudari, da je bil vložek v izveden projekt velik,
da je vključeval zelo veliko sodelujočih in da je to dogodek,
ki v času priprav nanj združuje in povezuje sodelujoče s
širšo javnostjo. Režijo igre je, tako kot lani, prevzela sestra
Pavlina Kolbl, odigrali so jo člani Turističnega društva
Sveta Trojica, za glasbeno spremljavo pa je poskrbel
mešani pevski zbor Kulturnega društva Sv. Frančišek Sveta
Trojica. Pri pripravi kulise so sodelovali člani Turističnega
društva Sveta Trojica in člani domačega gasilskega društva,
ki so poskrbeli tudi za usmerjanje obiskovalcev, zaporo
ceste in vzdrževanje reda ter so pomagali pri pobiranju
prostovoljnih prispevkov. Gospod Jože Rojko je s spretnimi
rokami in s smislom za postavitev scenskih segmentov
izdelal lesen hlevček, v katerem se je odvil zaključek igre.
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Nataša Bauman

90. jubilejni rojstni dan
21. decembra je svoj visoki jubilej
praznovala Veronika Postružnik iz
Zgornjega Porčiča v občini Sveta Trojica.
Ob visokem življenjskem jubileju so jo
obiskali in ji čestitali predstavniki Občinske
organizacije Rdečega križa Sveta Trojica,
Društva upokojencev Sveta Trojica in
trojiški župan David Klobasa. Vsi so ji
zaželeli še veliko zdravih in mirnih let v
družbi svojih najdražjih otrok in vnukov, s
katerimi preživlja jesen življenja, v katerem
ji ni bilo vedno lahko. Veronika je doživela
in preživela tudi vse strahote druge

svetovne vojne, ko so jo nemški okupatorji
izgnali iz domačega ognjišča med tuje ljudi.
»V izgnanstvu je bilo težko,« je med drugim
povedala med obujanjem spominov na
mladost in na trdo delo na zemlji, s katerim
je pomagala preživljati številno družino.
Zanjo je zgledno skrbela, kar ji otroci danes
hvaležno vračajo. Kot ena najstarejših
občank Svete Trojice je vesela razvoja in
napredka domačih krajev, ki so ji izredno
pri srcu. Za obisk in čestitke se je vsem
iskreno zahvalila.

Nataša Bauman

Lutkovna igrica v Kulturnem
domu Sveta Trojica

Janja Požegar

Dobri snežak v Vrtcu Sveta Trojica

Pravljice imajo prav poseben čar v
prazničnem času. Preko pravljice Dobri
snežak avtorice Franziske Stich smo
vzgojiteljice Janja Požegar, Janja Zemljič,
Mišela Sinič in Simona Kolar želele
otrokom približati skromnost, dobroto,
srečo in še kaj. Po omenjeni pravljici smo
naredile predstavo. Scena in kostumi so bili

plod naše izvirnosti, iznajdljivosti in
domišljije.
Otroci in njihovi starši so si predstavo lahko
ogledali v telovadnici šole. Popoldan smo
po predstavi zaključili z druženjem in mini
diskom. Božična glasba nas je zavrtela in
plesni koraki so nas popeljali v naročja
mamic in atijev.

Mlada lutkovna zasedba, ki deluje kot
sekcija Turističnega društva Sveta Trojica,
je za praznične dni s svojim kreativnim
duhom, prijaznim in empatičnim vložkom
ustvarjalnega časa mlajši zasedbi našega
prebivalstva podarila lutkovno igrico s
sporočilom, ki vodi k naravi in k pomenu
naravnih pojavov, ki so potrebni za to, da se
rodi novo življenje.
Glavni junak zgodbice je Pihi, regratovo
seme, ki na poti v porodnišnico, to je zanj
park, naleti na številne ovire in nezgode in
potrebuje kar nekaj srečnih naključij,
predvsem pa veter, da vendarle prispe na
kraj, od koder se lahko razvije v novo
rastlino in v lep cvet.
Igralsko zasedbo sestavljajo: Veronika
Kukovec, Ana Harl, Eva Babič, David

Erman in Nataša Bauman. Za tehniko sta
poskrbela Zala Kukovec in Jure Erman.
Lutke so nastajale kar doma in so ročno
izdelane, tudi njihova vizualna podoba je
nastala s pomočjo staknjenih glav
sodelujoče ekipe, največ pa je k izdelavi
lutk doprinesel in pomagal Stanko
Kukovec. Avtor besedila je Stane Peček.
Pihi je doživel tudi svojo prvo ilustracijsko
upodobitev, ki je izdelek Nine Bračič,
dijakinje 4. c razreda Srednje ekonomske
šole in gimnazije Maribor.
Lutkarji napovedujejo še nekaj uprizoritev
v sosednjih občinah in potem priprave na
novo igrico.

KOTIČEK ZA HUMOR
Za ohranjanje zdravja in dobro telesno kondicijo doktor Emeršič
priporoča: »Kozarec humorja in eno jabolko na dan!«

Trojičanka toži možu: »V službi imam gnečo, doma imamo cel kaos,
pa še otroci me na polno potrebujejo. Ne vem, kako bom to zmogla!
Ti mi pa tudi nič ne pomagaš. Počutim se kot tvoja Pepelka.« »Kako
to misliš, Pepelka?« se začudi mož. »Poglej, likam ti, kuham, perem,
pospravljam, kurim, čistim, nakupujem itd.« »Kaj zdaj mi boš pa
očitala ali kaj? Pred poroko sem ti lepo povedal, da boš v zakonu z
menoj živela kot v pravljici! In ljubim te, draga!«

Nagradno vprašanje:
Zakaj ta šala ne drži? Ker Trojičani ne živijo pravljice, raje
obiščejo Zimsko pravljico.

Fo
to
:a
rh
iv
vr
tc
a

Fo
to
:a
rh
iv
vr
tc
a

Fo
to
:a
rh
iv
ob
či
n
e

Fo
to
:a
rh
iv
ob
či
n
e



16 | ŠT. 1 | 26. JANUAR 202316 | ŠT. 1 | 26. JANUAR 2023

Predstavljamo

Mojca Simonič

Martin Breznik: »Človeštvo je najbolj napredovalo takrat, ko je sodelovalo.«
Martin Breznik, do nedavnega javnosti
poznan kot ambiciozni direktor Občinske
uprave Občine Lenart, je postal župan
Občine Sveta Ana. Občani so v veliki večini
podprli njegovo župansko kandidaturo in
mu izkazali svoje zaupanje z udeležbo in
izbiro na volitvah. 12. decembra lansko
leto sta potekali konstitutivna seja
občinskega sveta in primopredaja med
dosedanjim županom Silvom Slačekom in
novoizvoljenim županom Martinom
Breznikom. Ker je edini novi županski
obraz na območju Upravne enote Lenart,
smo ga obiskali na novem delovnem mestu.

Poznamo vas kot umirjenega, a v
dejanjih delovno suverenega
posameznika. Odločili ste se za
spremembo na svojem kariernem
področju. Vsako mesto ima prednosti in
slabosti. Kako vaša nova zaposlitev –
županovanje – vpliva na vas, vaše
življenje in ne nazadnje na vašo
družino?
Življenje prinaša številne spremembe in
novosti. Po temeljitem premisleku sem se
odločil kandidirati za župana na Sveti Ani.
Glede na moje izkušnje sem poznal tako
prednosti kot slabosti takšne odločitve. Gre
za moj rodni kraj, občino, kjer sem rojen, in
prav zaradi želje, da pripomorem k
nadaljnjemu razvoju, sem se odločil za ta
korak. To poslanstvo sprejemam takšno,
kot je, moram pa povedati, da je to
poslanstvo zame privilegij in sem ponosen
na to, da sem prejel takšno zaupanje
občanov. Sam sem zelo zadovoljen s
podporo in sodelovanjem občanov, zato
verjamem, da bomo v tem mandatu skupaj
uspešno delovali. Županovanje prinaša
določene spremembe v življenje, vendar
sem se s tem zavedanjem za to tudi odločil.
Družina me na tej poti podpira. Verjamem,
da se ji bom za to lahko tudi oddolžil,
predvsem s časom, ki ga bomo skupaj
preživeli. Slednjega včasih pogrešam in
moram zato še malce prilagoditi svoj urnik,
da bomo kak dan tudi v celoti preživeli
skupaj.

Premišljeno ste stopili v kandidaturo, se
na županovanje dobro pripravili in z
elanom prevzeli mesto svojega
predhodnika Silva Slačeka, ki vam je po
štirih uspešnih mandatih svojega
županovanja mirno in z zaupanjem segel
v roko. Kako je potekala vaša kampanja
za župansko mesto na Sveti Ani?
Moram reči, da je kampanja potekala
mirno in vsebinsko. Zaupal sem v naše
občane, da bodo znali sami vsebinsko
presoditi ponujene možnosti na volitvah,
zato sem v kampanji nastopil vsebinsko.
Podobno so razmišljali tudi kandidati za
občinski svet. Seveda gre zahvala tudi vsem
protikandidatom, ki jim je uspelo obdržati
vsebinsko noto pred vsem drugim in skupaj
vzdrževali kulturo dialoga na visokem
nivoju. Tako je tudi prav. Kulture dialoga,
medsebojnega spoštovanja opažam, da je
vse manj, zato me prav veseli, da nisem
edini, ki tako misli. Ugotavljam, da nas je
takšnih še krepka večina, tudi zato je ta pot
vredna in ponuja zgled tudi drugim.
Kulture v političnih kampanjah tudi na
lokalnih volitvah marsikje še kako manjka.

Skrbno ste izbrali tudi kandidate za
svetnike, katerih večina je bila tudi

izvoljena v občinski svet. Na kak način
ste izbirali? Imate morda v mislih tudi
koga zanesljivega, ki vam bo pomagal na
funkcĳi podžupana/podžupanje?
Zelo sem ponosen na vse naše kandidate za
občinski svet, s katerimi smo skupaj
oblikovali Listo ZA Sv. Ano. Zbrali smo se
kandidati različnih nazorov, starosti,
izobrazbe. Vsem pa je skupno, da smo ob
svoji poklicni poti zelo aktivni tudi z delom
v dobro vseh nas. To je bil tudi moj namen,
da zberem kandidate, ki bodo lahko
ponudili nekaj več, doprinesli k razvoju in
aktivno sooblikovali našo lokalno politiko.
Izjemno sem vesel, da so volivci to
prepoznali in v veliki večini namenili
podporo kandidatom naše liste. Na nas pa
je, da to zaupanje uresničimo in delujemo
razvojno in v korist nas vseh. Gotovo bo
izbor podžupana/podžupanje težaven, saj
smo v občinski svet izvolili izjemno
sposobne in marljive ljudi. Sam bom izmed
njih preudarno izbral takšnega, ki bo
dodana vrednost naše občine, ki bo deloval
povezovalno, naj si bo to svetnik ali
svetnica.

Verjamemo, da so potrebe občanov
zmeraj večje od možnosti njihove
zadovoljitve. Kaj boste postavili v
ospredje in kateri so dolgoročni cilji
vašega poslanstva? Na katere projekte v
prihodnost želite posebej opozoriti?
Gotovo je tako, da so naša pričakovanja
vedno večja, stremimo k napredku in tako
je tudi prav. Sami smo v volilni kampanji
predstavili objektiven in realen program, ki
se ga bomo držali v tem mandatu.
Sam želim veliko prednost dati
infrastrukturi, ki nam še manjka. Tu ne gre
samo za kolesarske povezave, ki jih
gradimo in jih bomo še. Gre tudi za
asfaltiranje makadamskih odsekov in
prenov določenih pomembnejših cest.
Manjka nam še del optičnih povezav v
občini, prav tako del navezav na

kanalizacijski sistem. Osrednji projekt je
gotovo prenova vstopne državne ceste na
Sveto Ano, ki se izvaja skupaj z izgradnjo
kolesarskih poti. Na drugi strani pa je tako
želena izgradnja Doma Svete Ane, ki ga
želimo uresničiti skupaj z Domom Danice
Vogrinec iz Maribora. Želimo izgraditi nov
poslovno-stanovanjski objekt, v katerem bo
prostor za nov trgovinski prostor s
primernejšo lokacijo od sedanje. Prav tako
si želimo uresničiti projekt odprtja
podružnice lekarne na Sveti Ani in
zagotoviti izvajanje 0,5 programa
zobozdravstvene dejavnosti na Sveti Ani –
slednje bo zaradi napovedanih sprememb v
zdravstvu očitno poseben izziv. Ostaja še
kup drugih projektov, ki smo jih predstavili.
Tako bomo namestili skupnostne
elektrarne za pokritje javnega dela porabe
električne energije, zagotovili vlaganja v
šolski prostor in še marsikaj, kar smo
omenili v svojem programu nas čaka v tem
mandatu.

Kje vidite priložnosti za razvojno

prodornost občine?
Želim si, da nam skupaj uspe ustvariti
okolje, v katerem bo želja naših občanov,
da ostanejo, da tukaj vlagajo in bivajo. S
tem bomo seveda tudi privlačni za druge.
Želja nam mora biti, da zagotovimo pogoje,
ki bodo ohranili našo številčnost, in okolje,
v katerem bomo ustrezno poskrbeli za vse
generacije naših občanov, tako tistih
najmlajših kot tudi najstarejših. S
kakovostnimi pogoji bomo krepili ideje in
priložnosti občanov in jim omogočili
razvoj. Sicer pa se razvojno gotovo velja
nadejati krepitve vlaganj v dopolnilne
dejavnosti in tudi dejavnosti s področja
turizma, spalnih kapacitet, ki so dokazano
v našem okolju že doprinesle dodano
vrednost. Razvojno prodornost naše občine
omogočajo naši občani, saj se zavedam, da
živimo na območju, kjer so ljudje dokazano
znali dobro in gospodarno odločati in
poslovati, zato me ob tem zavedanju ne
skrbi za naš razvoj.

Katere so vaše kakovosti? Kako jih boste
izkoristili?
Zelo težko oceniš sebe. Morebiti velja
izpostaviti izkušnje iz dela v lokalni
samoupravi in tudi vodenja občinske
uprave večje občine. Želim delovati odprto
in povezovalno, sodelovati z vsemi. V
dosedanji karieri sem uspel zbrati in stkati
kar nekaj vezi, pridobiti veliko izkušenj, ki
jih bom sedaj tudi lažje in hitreje uporabil
za nadaljevanje dela.

Verjamem, da ste se za župansko
kandidaturo odločili, ker vam je mar za
domači kraj in ljudi. Na kaj v naši
prekrasni občini ste najbolj ponosni in
česa si želite zase, za občane in vse ljudi?
Želim si predvsem uspešnega sodelovanja,
strpnosti, iskrene želje delati dobro na vseh
področjih. Teh preprostih medčloveških
odnosov in lastnosti se najbolj zavedamo,
ko jih je v pomanjkanju. Rad izpostavim, da
je človeštvo najbolj napredovalo takrat, ko
je sodelovalo. Tudi za nas velja podobno.
Potrebujemo vsakogar, potrebujemo drug
drugega, zato je prav, da znamo sodelovati,
da smo strpni, da pomislimo tudi na druge,
na naše skupno dobro. To smo na Sveti Ani
vedno znali. Želim si, da to ohranimo in
krepimo, ker samo tako bomo lahko
izpolnili nekaj več. Tako bomo lažje
uresničili naše cilje in ponudili okolje, v
katerem se bomo vsi počutili dobro.

»Gre za moj rodni kraj, občino, kjer sem
rojen, in prav zaradi želje, da

pripomorem k nadaljnjemu razvoju,
sem se odločil za ta korak.«
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Kultura

Simona Peserl Vezovnik

Božični koncert Osnovne šole
Lenart z gosti iz Vinice

Knjižnica Lenart

S knjigo v svet!
Aleksandra Papež

Božična izvedba Mišelovka
presenečenje za gledalce!

Odpravili smo se na ogled predstave
Mišelovka kraljice kriminalk Agathe
Christie v izvedbi Kulturnega društva
Delavec Lenart in doživeli božično različico
te napete zgodbe. Gledalci so bili
navdušeni in so to po predstavi zapisali
tudi na družbenih omrežjih!
»Predstava presega amatersko, ljubiteljsko
igranje. Vse pohvale!« Naslednji odziv se je
glasil: »Odlično je bilo. Čestitke!« In še bi
lahko naštevali pozitivne odzive gledalcev
po ogledu. Člani Kulturnega društva
Delavec Lenart so predstavo letos na odru
lenarške kulturne dvorane uprizorili že
večkrat, v sklopu božično-novoletnega
dogajanja v Lenartu pa so pripravili
posebno božično izvedbo in prav zares
nihče ni pričakoval, da bodo igralci ob
prihodu na prizorišče v dar prejeli božične
puloverje in predstavo do konca odigrali v
njih sredi prav tako domiselno praznično
okrašene scene.
»Predbožični večer. V idilično angleško
gostišče Monkswell, ki ga upravljata Mollie
in Giles, mlad zakonski par, prihajajo prvi
gostje. Zunaj močno sneži. Kmalu so

odrezani od sveta. Telefon ne dela. Prijeten
večer se kmalu spremeni v božično moro.
Zgodi se umor, policija sumi vse prisotne.
Nihče nikomur ne zaupa. Maske padajo,
nihče ni tisto, za kogar se predstavi. Je
morilec med njimi?« se glasi opis
predstave, ki od prve uprizoritve v
londonskem West Endu leta 1952 po 70
letih neprekinjenega uprizarjanja velja za
izjemno priljubljeno. In prav to zasneženo
okolje je bilo odlična osnova za praznično
obarvano predstavo Kulturnega društva
Delavec Lenart, zadnjo v letu 2022.

Režija predstave je delo Viktorja Hrvatina
Megliča. Igrajo: Lara Zorec (Mollie
Ralston), Luka Hrvatin Meglič (Giles
Ralston), Kristjan Herzog (Christopher
Wren), Zala Reich (Gospa Boyle), Rok
Kurnik (Major Metcalf), Jana Zorko
(Gospodična Casewell), Miroslav Mauko
(Gospod Paravicini), Aleksander Satler
(Narednik Trotter). Kostumografija,
scenografija in rekviziti so delo Nine Šulin.
Program je sofinancirala Občina Lenart.
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Kakor se ta mesec glasi naslov prispevka
naše knjižnice, tako nas je v preteklosti
spodbujalo priznanje za opravljeno bralno
značko v osnovni šoli in nas še spodbuja
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS. V
naši redni rubriki na Radiu Slovenske
gorice (vsak torek in petek ob 18.35) pa ta
mesec mladim bralcem na srce polagamo
pravljico Lev v srcu avtorice Rachel Bright,
ki nam na domiselni način sporoča, da ni
pomembno, ali si velik ali majhen,
pomembno je, da imaš leva v srcu. Mi pa k
temu dodajamo še – in knjigo v roki, v letu,
ki je še mlado!
Za naše mlade bralce tudi letos
pripravljamo pravljične ure. Bili smo že na
obisku v vrtcih v Selcih in Voličini ter v SVZ
Hrastovec, Domu sv. Agate in Domu sv. Lenarta.
V sodelovanju z JSKD, OI Lenart pa smo
pripravili tudi zanimiv natečaj za
osnovnošolce na temo vesolja. Naslov
natečaja je Moje vesolje je iz besed in k
sodelovanju vabi prav vse osnovnošolce od
1. do 9. razreda, da napišejo kratko ali
daljšo zgodbo, pesem ali kar spis o
planetih, zvezdah, tudi vesoljcih, lahko
čisto domišljijsko ali zelo realistično.
Pomembno je, da je vsebina povezana z
vesoljem, saj natečaj namenjamo spominu
na astronoma Nikolaja Kopernika ob 550.
obletnici njegovega rojstva. Prispevke je
treba oddati do 3. marca, več o natečaju,
pogojih in vse potrebne izjave pa najdete
pri izposojevalnem pultu Knjižnice Lenart
in njenih enot v Voličini, Cerkvenjaku in na
Sveti Ani ter na spletni strani Knjižnice
Lenart.

V naših prostorih je na ogled razstava v
sklopu obeleževanja tedna pisanja z roko,
in sicer kot opomnik za vse, ki nas obiščejo,
da ne bi pozabili na to vse manj cenjeno
veščino – pisanje z roko. Naše mlade bralce
čakajo ustvarjalni predlogi in delovni listi
za doživete zimske počitniške dni, na
oddelku za odrasle pa izpostavljeno branje
v barvah zime. V kotičku Bralci bralcem
lahko na pripravljene lističe zapišete
naslove knjig, ki bi jih želeli priporočati
drugim uporabnikom. Izmenjava bralnih
izkušenj je zelo dragocena!
Veseli smo, da so police 9. sezone Bralne
značke za odrasle skorajda izpraznjene. In
časa za sodelovanje je še veliko – do 23.
aprila. Našemu bralnemu izboru smo
dodali dela Ivana Tavčarja in tako pristopili
k obeleževanju Tavčarjevega leta ob 100.
obletnici njegove smrti.
V letu 2023 pa le pogumno v svet – s knjigo
in levom (berite: pogumom) v srcu!

Praznično decembrsko vzdušje je s svojim
tradicionalnim božičnim koncertom
obogatila Osnovna šola Lenart, ki je v goste
povabila tudi zbor iz prijateljske osnovne
šole v Vinici.

Na koncertu so se tako predstavili kar trije
pevski zbori šole: CICI pevski zbor
(zborovodkinji Vesna Rošker in Maja Tuš),
otroški pevski zbor (zborovodkinja Marina
Zimič) in mladinski pevski zbor
(zborovodkinja prav tako Marina Zimič).
Kot smo že omenili, pa je nastopil še zbor
Osnovne šole Vinica iz sosednje Hrvaške
(zborovodkinja Gordana Kos Kolar).

Na koncertu v polnem domu kulture v
Lenartu so se predstavili tudi drugi učenci
Osnovne šole Lenart s plesnimi in pevskimi
nastopi, s katerimi so med obiskovalce

ponesli sporočilo prireditve, in sicer da je
za otroke najdragocenejše darilo čas, ki ga
preživijo skupaj s starši in prijatelji. V luči
tega sporočila sta skupaj nastopila
mladinski zbor Osnovne šole Lenart in zbor
Osnovne šole Vinica ter zapela pesem
Arsena Dedića Kad bi svi ljudi na svetu.
Pesem so najprej zapeli hrvaški pevci v
hrvaščini, slovenski v slovenščini, nato pa
vsi skupaj v slovenščini. Ob čudovitih
zvokih združenih zborov so obiskovalci
lahko začutili prijateljstvo in naklonjenost
med mladimi pevci. Prireditve sta se
udeležila tudi oba župana (mag. Janez
Kramberger in dr. Branimir Štimec) ter
tako nadaljevala s tradicijo dobrega
sodelovanja med občinama. Obe šoli pa sta
s sodelovanjem začeli lansko leto v
projektu Erasmus, kjer so se stkale trdne
vezi tako med učenci kot med učitelji.Fo
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Šport

Barbara Ribič

Zaradi skolioze pričela s športnim plezanjem in se vanj zaljubila

Barbara Ribič

Alen Ploj se po pestri karieri vrača
v matični NK Lenart

Barbara Ribič

Veteranska ekipa KMN Vitomarci
osvojila naslov prvaka

Maja Kramberger je študentka fizioterapije,
zadnja leta pa je večino prostega časa
namenila športnemu plezanju. Sama pravi,
da gre za zelo zanimiv šport, ki je nekaj
posebnega, ker ima toliko različnih delov.
Šele ko razumeš vsak delček, veš, kaj vse se
dogaja na plezalni steni. Plezanje ji je
povrnilo samozavest in dalo prijatelje ter
občutek neomejene podpore bližnjih.
Državna prvakinja pri mladinkah v
težavnostnem plezanju in podprvakinja v
balvanskem plezanju je lani stala na tretji
stopnički pri težavnostnem plezanju pri
članicah.
Maja prihaja iz Pesnice in se je s športnim
plezanjem začela ukvarjati šele pri 14 letih,
leta 2016, potem ko so ji odkrili skoliozo.
Takrat je skupaj z družino raziskovala, kako
bi si lahko sama vsaj delno olajšala težave,
ki ji jih je povzročala stranska ukrivljenost
hrbtenice: »Športno plezanje je takrat
predlagal moj oče, ker je prebral več zgodb
o pozitivnem vplivu krepitve mišic na ta
zdravstveni pojav. Sicer je to kar pozna
starost za začetek – večinoma se otroci
vključijo že ob začetku osnovne šole. Gre
pa za šport, pri katerem za začetek ne
potrebuješ drugega kot športno opremo.« V
plezalnih centrih je namreč na voljo
izposoja opreme, pri čemer Maja izpostavi,
da je dobro začeti pod vodstvom nekoga, ki
ima izkušnje in se na plezanje spozna. Po
njenih izkušnjah gre za skupnost, kjer si
med seboj radi izmenjavajo znanje in
nudijo pomoč. Maja na treningu večkrat
sreča koga od znanih. Nasmejano pove, da
je pred časom zmagala na Redbullovi

nagradni igri, kjer je za nagrado prejela
prav posebno izkušnjo. Z Janjo Granbret,
prvo olimpijsko prvakinjo v športnem
plezanju, je imela možnost opraviti trening,
uživati v kosilu in se nato še malce
podružiti.

Z družino so prepotovali dobršen del
Evrope, obiskali so številne dvorane. V
Amsterdamu je Maja tekmovala in
zmagala, spomni se dvorane v nemškem
Münchnu, zelo dober center imajo še v
Innsbrucku v Avstriji. Lani je s prijatelji
dvakrat plezala v Švici. Med plezalci je
Maja našla prav posebno motivacijo:
»Veliko je uspešnih plezalcev, v katerih se
na tak ali drugačen način najdeš. Ena takih
je zame Američanka Kyra Condie, ki ima
prav tako skoliozo. Bila je celo na operaciji,
po kateri so ji zdravniki rekli, da ne bo več

nikoli plezala, sploh pa ne tekmovalno.
Zdaj je tekmovala celo na olimpijskih igrah.
Take zgodbe mi zagotovo dvignejo
motivacijo in hkrati spoštovanje ter
ljubezen do tega športa.«

Maja je bila zaradi skolioze primorana
obiskovati fizioterapije in nositi steznik.
Tega se je, kot pove sama, v srednji šoli
uporniško izogibala. Plezanje ji je
pomagalo graditi in krepiti hrbtne mišice, s
čimer se je situacija opazno izboljšala.

Treningu mlada športnica namenja veliko
časa: »Trenutno treniram nekoliko manj,
sploh december je bil na faksu kar naporen.
Prej sem običajno trenirala petkrat na
teden po tri ure, včasih kako uro dlje.
Dodatno delam treninge za moč, si pa zdaj,
ko sem zaključila tečaj za vaditelja, mogoče

lažje predstavljam, kako si sestaviti dober
program treningov.« Tri izpite – za
vaditelja, sodnika in postavljavca smeri – ji
je financiral klub, a največja opora so
starši: »Absolutno so starši tisti, ki mi vse
skupaj omogočajo. Za vse priložnosti, da se
izkažem, se moram zahvaliti njim.
Spodbujajo me finančno in moralno. Bila
sta na vseh treningih in tekmah.
Fotografirata, snemata, ponujata ideje,
kako kaj odplezati,« pove hvaležno.

O načrtih za letošnje leto pove: »Letos bi
rada še kaj potovala, odkrila nove kraje,
nova plezališča. Rada bi splezala 8b v skali.
Za tekmovanja zaradi močne konkurence
še nisem prepričana, če bom sploh
nadaljevala. Preizkusila bi se rada v
treniranju drugih, v vlogi sodnika in v
postavljanju smeri. Zagotovo bom na tak
ali drugačen način ostala v plezanju.«

Maja je lani otvorila lenarško
plezalno steno, njen oče,
Lenartčan, Peter Kramberger pa
je opisoval njeno plezanje.
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30-letni nogometaš Alen Ploj, ki si trenutno
prepoznavnost gradi predvsem z osebnim
trenerstvom, je med kariero zaigral za kar
nekaj različnih klubov. NK Lenart je bil
njegov prvi klub, zdaj se vrača na začetek.

Kot mladega igralca ga je pot vodila čez
Jarenino v Maribor, kjer si je priboril pot do
članske ekipe, od koder so ga med drugim
posodili v Aluminĳ, Muro in Celje. Leta
2015 je slovenske zelenice za nekaj let
zamenjal s tujimi. Preizkusil se je v
slovaškem klubu Zlate Moravce, nato še v
treh poljskih klubih. Nazaj v rodno državo
ga je leta 2020 zvabila lendavska Nafta.
Prvič je odšel v Avstrĳo za Klagenfurt, se
vrnil za Rogaško in ptujsko Dravo, minulo
jesen pa je pomagal nabirati točke
avstrĳskemu nižjeligašu Gamlitzu. V

tekmovanju, ki ga bodo petoligaši
predvidoma nadaljevali na začetku aprila,
bo Alen Ploj ponovno zaigral med svojimi
sokrajani. Prestop, ki so ga v Alenovem
novem klubu poimenovali kar »prestopna
bomba«, že odmeva po športnih medĳih.
Napadalec se torej vrača v svoj matični klub
NK Lenart. Za zdaj Alen ostaja edina
okrepitev, ki jo je klub potrdil za ta zimski
prestopni rok. Sicer so trenutno v
dogovarjanju še s štirimi igralci. Računajo
tudi, da bo morda prav Alenov prihod
motiviral še koga, da se jim pridruži.
»Sam na prihajajočo izkušnjo gledam kot
na izziv, ki ga bom vzel resno, čeprav gre za
nižjeligaša. Klubu bom pomagal po svojih
najboljših močeh,« je optimističen Ploj in
dodaja, da je cilj letošnje sezone
napredovanje v 1. MNZ.

Fo
to
:a
rh
iv
d
ru
št
va

V občini Sveti Andraž so v petek, 13.
januarja, ob sprejemu zmagovalcev
največjega malonogometnega turnirja na
Balkanu pripravili druženje vseh generacij
nogometašev in članov. Združena ekipa
KMN Vitomarci in Meteorplast iz Ljutomera
se je namreč na 51. turnirju Kutija i Šibica
v Zagrebu s šestimi zaporednimi zmagami
uvrstila na prvo mesto med
oseminsedemdesetimi ekipami ter tako
osvojila naslov letošnjega prvaka.
Klub malega nogometa Vitomarci ima tudi
sicer zelo dolgo in lepo tradicijo. Gre
namreč za drugoustanovljeni klub v bivši
Jugoslaviji, ki bo naslednje leto praznoval
že 40. obletnico obstoja. Danes skrbijo za
vse generacije nogometašev, od najmlajših
pa vse do veteranov, ki so se kot zelo
uspešni pokazali na omenjenem turnirju.
Postava KMN Vitomarci – Meteorplast je
bila za finalno tekmo sestavljena iz
naslednjih igralcev: Davorin Šnofl, Dare

Vršič, Rok Grželj, Andrej Struna, Asmir
Sukanovič, Miha Osojnik, Goran Jolič,
Željko Mitrakovič, Rade Rusmir in Edis
Kukavica, zaradi poškodbe pa so manjkali
Boris Kocuvan, Joviša Kraljevič in Zoran
Pavlovič.
»Uspeli smo sestaviti zmagovalno
kombinacijo veteranske ekipe. Združili smo
moči z ljutomersko ekipo Meteorplast in šli
osvojit največji turnir na Balkanu. Nekako
se nam je izšlo in danes se lahko pohvalimo
z osvojenim laskavim nazivom,« je povzel
Darko Rojs, predsednik KMN Vitomarci.
Vsekakor tako odmevni rezultati odlično
prispevajo k promociji kluba, kraja in
malega nogometa kot takega.
Darja Vudler Berlak, županja Občine Sveti
Andraž, je ob sprejemu povedala: »Ko so se
navijači odpravljali na finale, sem rekla, naj
pridejo z zmago. Zelo sem vesela, da se je
to uresničilo in da smo jim danes lahko
pripravili tak sprejem.«
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Iz dela društev

Vojko Majer

V Medobčinskem društvu invalidov
Barbara Ribič

20. občni zbor in zaključek ŠKSG

Aleksandra Papež

Letna predstava Kulturnega društva
Sveta Ana pravo plesno doživetje!

Nina Zorman

Mihela iz Jurovskega Dola potrebuje
našo pomoč!
Jurovčanka Mihela Bauman, ki že vse svoje
življenje živi s cerebralno paralizo, bi za
lažje in kakovostnejše življenje potrebovala
pripomoček, ki bi ji pomagal premagovati
stopnice v njenem domu. Donacĳe za
nakup stopniščnega dvižnega stola, ki
stane 12.000 evrov, zbira prek Društva
študentov invalidov Slovenĳe.
Mihela je stara 23 let in je po izobrazbi
medĳski tehnik, po študĳu pa je pridobila
naziv snovalec vizualnih komunikacĳ in
trženja. Trenutno prostovoljno pomaga v
VDC Lenart, kjer imajo posluh za njene
potrebe. Zaradi bolezni ji je vedno bolj
otežena hoja, zunaj hiše pa uporablja
invalidski voziček. Z družino živi v hiši v
Jurovskem Dolu, ki na žalost ni v celoti
prilagojena in dostopna, da bi lahko bila
popolnoma samostojna. Njena soba je v
zgornjem nadstropju in jo do nje loči 17
stopnic. Z nakupom dvižnega stola si želi
olajšati življenje, saj bi z lahkoto prehajala
med nadstropji in ne bi bila utrujena ter ne
bi vedno znova temeljito premislila, ali naj
se povzpne v zgornje nadstropje, saj zaradi

utrujenosti in bolečin veliko časa preživi v
pritličju. Tam se nahajajo kuhinja, dnevna
soba, manjša kopalnica in balkon. Mihela
bo vesela vsake donacĳe in se že vnaprej
zahvaljuje vsem, ki ji boste pomagali
olajšati življenje.

Donacĳe lahko pošljete na račun SI56 0201
1001 5636 705 (Nova Ljubljanska banka,
d. d.) s sklicem DVIGALO MIHELA.

»Bom plesalca si vzela, bom zmeraj
vesela!« so si enotne plesalke, ki so v
soboto, 17. decembra, zaplesale na letni
predstavi Folklorne skupine Kulturnega
društva Sveta Ana. Na odru kulturne
dvorane v Lenartu so pripravili pravo
plesno doživetje!

Člani Folklorne skupine Kulturnega društva
Sveta Ana, ki plešejo pod vodstvom Bojana
Glaserja, so v sklopu božično-novoletnih
dogodkov v Lenartu pripravili letno
predstavo z naslovom »Ko se možila boš«.

Plesalci iz Svete Ane so prikazali tri splete
– Osemco, odrsko postavitev na podlagi
plesov iz Sel pri Borovljah na Koroškem,
plese z Razkrižja ter odrsko postavitev Ko
se možila boš, ki predstavlja plese iz
vzhodne Štajerske iz začetka 20. stoletja.
Njihovi gostje, Folklorno društvo Rožmarin

Dolena, so zaplesali plese z Goričkega.
Njihov vodja je prav tako Bojan Glaser. Z
zahtevno odrsko postavitvĳo Svadbeni rej
iz Ziljske doline so navdušili člani
Akademske folklorne skupine Študent, ki
prav tako plešejo pod vodstvom Bojana
Glaserja. Tokratna posebnost pa so bila
njihova oblačila. Ženska folklorna obleka,
sestavljena iz kratkega plisiranega krila,
imenovanega ras, in posebnega
nagubanega pokrivala iz okoli 20 metrov
blaga, imenovanega pintelj, je bila v času
Marĳe Terezĳe zaradi preveč odprtega in
videnega celo prepovedana.

V goste pa so prišli tudi plesalci zunaj meja
Slovenĳe – Varaždinski folklorni ansambel.
Ti so prikazali medžimurske plese in
odrsko postavitev Črna gora, javorek
zeleni. Skupino vodi Pjerino Hrvaćanin.

Tako za delovno ekipo kot za člane
Študentskega kluba Slovenskih goric je bil
minuli december obarvan dobrodelno in
praznično. Ponovno so namreč pomagali
pri izvajanju projekta Božiček za en dan, v
lepem številu pa so se odpravili tudi na zdaj
že tradicionalni božični izlet. Obiskali so
Budimpešto.

ŠKSG se je že dvajseti december zapored
družil na občnem zboru in zaključku, ki so
ga tokrat organizirali v Gostišču na kmetiji
Kaučič v Benediktu. Tja so se odpeljali z
avtobusom, ki poskrbi za varno pot na in z
zaključka. Zabavo so si organizatorji
zamislili v elegantnem stilu s pridihom
zelene. Študente so že na vabilu pozvali,
naj se odenejo v zeleno barvo ali pa si zgolj
pripnejo kak praznični zeleni modni
dodatek.

Ob ostalih formalnostih so na občnem
zboru izvedli tudi volitve. Tako so se
članom ekipe uradno zamenjale funkcije.
Luka Horvat je postal predsednik
Študentskega kluba Slovenskih goric,
Matija Zavasnik je bil izvoljen za svetnika,
Tadeja Kuri za sekretarko in Matic Goznik
za blagajnika.

Po besedah udeleženih so se imeli odlično,
dobro so jedli in pili, vsak pa je prejel tudi
darilo od skritega Božička. Z obdarovanjem
po principu skritega Božička se namreč
obdarijo vsako leto. Vsak z zaključka tako
odnese prejeto malenkost, ki ga zagotovo
še nekaj časa spominja na zabavno noč,
preživeto v družbi prijateljev in sovrstnikov.

Zadnja dva meseca preteklega leta so v
Medobčinskem društvu invalidov izvedli
kar nekaj aktivnosti. V Komarnici so pri
Breznikovih organizirali martinovanje, ki
se ga je udeležilo 92 članov in
simpatizerjev. V društvu želijo, da se
njihovih dogodkov in prireditev udeleži
čim več članov, zato so organizirali tudi
prevoz za tiste, ki ga nimajo. Zbrane je
najprej pozdravil predsednik društva
Dušan Derganc, nato je sledilo druženje ob
jedači in Breznikovi dobri kapljici. Za
glasbo in veselo vzdušje sta poskrbela Tone
in Tinček.

Na začetku decembra so ob mednarodnem
dnevu invalidov obiskali težko pokretne

člane in članice, ki so potrebni pomoči.
Razveselili so jih s paketi.

Pred prazniku so se zbrali pri Lekežiču v
Benediktu na prednovoletnem srečanju ali
silvestrovanju, kot v društvo imenujejo
prednovoletno srečanje, kjer sta za veselo
vzdušje prav tako poskrbela Tone in Tinček.
Tako so v Medobčinskem društvu invalidov
preteklo leto zaključili zadovoljni in dobre
volje.

Kot je povedal predsednik Dušan Derganc,
se bodo tudi letos trudili organizirati čim
več srečanj in dogodkov za simpatizerje in
člane društva.
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Od tod in od tam

Romana Drumlič

Slikovita pomladna Toskana z
Radiem Slovenske gorice

Zdenka Mesarič

Žametna juha iz rdeče pese

Zdenka Mesarič

Hrenovi cmočki

Toskana je valovita italijanska pokrajina, ki
očara z umetnostjo, bogato zgodovino,
legendami, čudovitimi kamnitimi mesti in
mesteci. Pristna italijanska kulinarika,
odlična vina in prijazni domačini pa dajo
piko na i vsakemu popotovanju po tej
deželici na sredini italijanskega škornja.

Ste tam že bili? Bi še šli?
Ta biser sosednje Italije bomo skupaj
odkrivali v mesecu aprilu, v času, ko na
zasanjanih zelenih toskanskih gričih
zacvetijo rumena repična polja. Sive ceste,
ki se vijejo med vinogradi, oljčnimi nasadi
in vitkimi cipresami, nas bodo že prvi dan
popeljale vse do mesta slikovitih stolpov
San Gimignana, živahne Siene in
Chinciano term, kjer bomo bivali v hotelu.
Drugi dan bomo izkoristili za sprehode po
starih mestnih jedrih, občudovali
srednjeveško in renesančno arhitekturo, se
ustavili v samostanu svetega Antima in se

razgledali po slikoviti dolini Val d'Orcia.
Srednjeveško mestece Montepulciano je
znano po odličnem vinu, ki se poda k
drugim italijanskim dobrotam. Samo
pomislite na slastne špagete, bogato
obloženo pico, kapučino in za povrh njihov
gelato (sladoled) itd. Vse to bomo imeli
priložnost okusiti tudi v Firencah,
prestolnici Toskane, kjer bomo naše kratko
tridnevno potepanje zaključili.
Relax turizem bo tudi to pot poskrbel, da
bo vse teklo kot po maslu. Družili se bomo
od 14. do 16. aprila. V ceno 279 EUR so
vključeni avtobusni prevoz, 2 polpenziona
v trizvezdičnem hotelu in vodenje
potovanja. Če vas zanima še kaj, poslušajte
Radio Slovenske gorice, prijavite pa se na
www.relax.si ali pokličite poslovalnico na
Partizanski cesti v Mariboru (02 234 21
50).

Andiamo in Toscana!

Količina za 4 osebe:
50 g margarine, 80 g sekljane čebule, 300 g
rdeče pese, 100 g krompirja, limonin sok,
1 l zelenjavne osnove, 1 dl sladke smetane,
sol, timĳan, pehtran.

Rdečo peso operemo, celo zavĳemo v
alufolĳo in pečemo v pečici 1 uro na
170 0C. Pečeno olupimo in narežemo. Na
maščobi prepražimo čebulo, dodamo rdečo
peso in krompir ter zalĳemo z juho.
Kuhamo 20 minut. Dodamo 2/3 smetane,
začinimo in zmiksamo. Po potrebi
precedimo in nato prevremo. Preostalo

smetano penasto stepemo in dodamo v
juho pri porcioniranju.

Količina za 4 osebe:
15 g masla, 1 rumenjak, 1 žlica naribanega
hrena, 50 g skute, 25 g krušnih drobtin, sol,
poper.

Maslo penasto umešamo in dodamo
rumenjak. Postopoma dodajamo nariban
hren, pretlačeno skuto, začimbe in drobtine.
Dobro premešamo in pustimo v hladilniku
eno uro. Oblikujemo male kroglice in jih

kuhamo v kostni juhi ali vodi 10 minut.
Odcedimo in vložimo v juho.

V decembrski številki smo napačno zapisali priimek avtorice receptov za pripravo
dveh prazničnih jedi. Pravilen zapis je: »Jedi so pripravili dĳaki Srednje šole za
gostinstvo in turizem Radenci z mentorico Zdenko Mesarič.« Avtorica članka je
Zdenka Mesarič. Za napako se opravičujemo.
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Povabila, zahvale

Kdor živi v spominu drugih,
ni mrtev, je samo oddaljen.
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.
(Kant)

V SPOMIN

MARĲA ARIH
(1915-2023)

V 109. letu življenja se je poslovila gospa Marija Arih, roj. Štumberger, najstarejša
Štajerka, stanovalka Doma sv. Lenarta pri Lenartu v Slovenskih goricah. Ob izgubi drage
mame, babice, prababice, sestre, tete, botre in drage sostanovalke v domu se njeni
najdražji zahvaljujejo za vsa izrečena pisna in ustna sožalja, za darovane svete maše in
za pronicljive besede slovesa na njeni zadnji poti na pobreškem pokopališču.

Ostala nam bo v lepem spominu.

Ciril Arih

Obiskali smo grob sv. Lenarta v
Franciji

Mednarodno združenje – Bratovščina sv.
Lenarta in odbor za pripravo praznovanja
Ostenzije 2023 so se obrnili na župnika v
Lenartu v Slovenskih goricah, Marjana
Pučka s prošnjo podpore njihovemu
prizadevanju, da bi se god sv. Lenarta
obhajal za vso vesoljno Cerkev. Znano je
namreč, da je čaščenje tega svetnika
razširjeno po vsem svetu in ne samo v
Evropi.
Sv. Lenart, puščavnik in opat, ki je živel v
6. stol., je eden izmed najbolj priljubljenih
svetnikov v Franciji in v deželah srednje
Evrope, posvečenih mu je okoli 600 cerkva.
Tudi pri nas v Sloveniji ga častimo kot
mogočnega priprošnjika in zavetnika
jetnikov, živine in kmetov, o njegovi
priljubljenosti pri naših prednikih priča
okoli 70 cerkva zgrajenih njemu v čast.
Okoli samostana, ki ga je kot opat vodil vse
do svoje smrti, se je kasneje razvilo mestece
Saint-Leonard-de-Noblat. V tamkajšnji
romarski cerkvi se nahaja njegov grob,
priljubljeni cilj romarjev.
Prav tako je bila izražena želja, da bi se
župnija Sv. Lenarta v Slovenskih goricah in
tudi druge slovenske župnije katerih
zavetnik je, pridružile ostalim evropskim
državam, ki so že članice Bratovščine sv.
Lenarta. Na uradno povabilo organizatorja
letošnjih slovesnosti, smo konec lanskega
poletja obiskali Saint–Leonard–de –Noblat
v osrednji Franciji. V delegaciji so bili trije
duhovniki in jaz kot predstavnik agencije
Aritours. Moram poudariti, da smo bili več
kot prijetno presenečeni nad sprejemom, ki
so nam ga domačini pripravili tako na
cerkveni, kot tudi na občinski ravni. O
našem obisku so obširno poročali tudi
tamkajšnji mediji. V mogočni romanski
baziliki iz 12. stoletja, so prisotni duhovniki
na Svetnikovem grobu darovali slovesno
sv. mašo, med katero so bile izpostavljene
relikvije, glavni oltar pa so krasile
francoska in na naše začudenje tudi
slovenska zastava. Prisotni so bili tudi člani
Bratovščine sv. Lenarta, predstavniki
odbora za pripravo slovesnosti, tamkajšnji
župnik in verniki. Ogledali smo si tudi
odlično ohranjeno srednjeveško mestno
jedro. Med pogovori nas je odgovorni vodja
odbora seznanil s slovesnostmi in ostalim
dogajanjem v čast sv. Lenarta, ki jih
pripravljajo v Saint–Leonard–de–Noblat v
času od 19. do 21. maja. Praznovanje

imenovano Ostenzije, kar pomeni ljudsko
čaščenje relikvij, se odvija od davnega leta
1094, vsakih sedem let. Gre predvsem za
verski in ljudski festival, ki bo letos dosegel
svoj vrhunec v soboto in nedeljo, 20. in 21.
maja. Ostenzije Saint-Leonarda so uvrščene
tudi na Unescov seznam svetovne kulturne
dediščine. V teh dveh dneh bodo v baziliki
izpostavljene relikvije sv. Lenarta, slovesno
somaševanje v nedeljo, 21. maja, bo letos
vodil škof iz Ausburga. Prava paša za oči in
tudi za dušo pa bo zagotovo tradicionalna
popoldanska procesija po lepo okrašenih
mestnih ulicah, v kateri bo sodelovalo okoli
1000 ljudi: delegacije iz evropskih držav
članic Bratovščine, romarji, duhovniki,
živopisne narodne noše, godba …
V želji, da bi se obe mesti, ki nosita ime sv.
Lenarta še bolj zbližali in sicer v smislu
pobratenja, je tudi Občina Lenart v
Slovenskih goricah od organizatorja
sprejela uradno vabilo, da se letošnjih
Ostenzij udeleži tudi delegacija z županom
mag. Janezom Krambergerjem na čelu.
Obe vabili sta torej samo potrditev tega, za
kako izjemno pomemben dogodek gre,
tako na cerkveni kot tudi na civilni ravni.
Pred slovesom smo prijaznim gostiteljem
obljubili, da se ponovno srečamo na
praznovanju v mesecu maju in sicer v
veliko širši zasedbi.
Agencija Aritours je pripravila bogat
program petdnevnega romanja. Poleg
glavnega cilja Saint–Leonard–de–Noblat
bomo med potjo obiskali še vasico Ars-sur-
Formans, kjer je živel in deloval arški
župnik sv. Janez Marija Vianney, zavetnik
katoliških duhovnikov, Annecy, krasno
letoviško in romarsko mesto, kjer sta v
tamkajšnji baziliki grobova sv. Frančiška
Saleškega, zavetnika katoliškega tiska in sv.
Ivane Šantalske, mesto Clermont Ferrand
kjer si bomo ogledali francoski narodni
spomenik znamenito črno katedralo,
edinstveno sakralno stavbo v Evropi,
zgrajeno iz okamnele lave ter prestolnico
Lombardije Milano, kjer bomo naše
romanje sklenili s sv. mašo na grobu sv.
Ambroža tudi med Slovenci zelo
priljubljenega svetnika.

Za konec tega zapisa pa le še prijazno
vabilo bralcem Ovtarjevih novic: pridružite
se nam, skupaj bomo doživeli veliko lepega
za srce in dušo.

K navedenim cenam se prišteva 22% DDV.

Tukaj lahko
oddate
spomin ali
zahvalo.
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Barbara Ribič

Gasilske enote Občine Lenart
izvedle gasilsko vajo

V soboto, 7. januarja, so gasilske enote
Občine Lenart združile moči in skupaj
izvedle gasilsko vajo v domu starostnikov
Sv. Agata. Na vaji je skupno sodelovalo
okrog 40 gasilcev iz PGD Lenart, PGD Selce
in PGD Voličina, in je sodelujočim nakazala
predvsem oteževalne okoliščine v primeru
intervencij na starejših objektih.
Florjan Rajšp, predsednik Prostovoljnega
gasilskega društva Lenart, nam je o vaji
povedal: »Vaja je simulirala požar v enem
sektorju prvega nadstropja. Potrenirali smo,
kako bi tam potekalo delo. Kaj vse moramo
pričakovati v primeru nevšečnosti v takšnih

objektih. Vaja je pokazala določene slabosti
takšnih objektov, pa tudi prednosti.
Prednost je vsekakor ta, da enote trenirajo
na zahtevnih, starejših objektih in tako
nabirajo več znanja kot bi ga med vajami na
enostavnih objektih. Slabost pa je sama
postavitev doma oziroma poti okrog njega.«
Pri tem dodaja, da so ravno slabosti tiste, ki
jih je dobro poznati. Gasilci so namreč sedaj
veliko bolje pripravljeni za primer realnega
požara ali druge intervencije in bodo v
podobnih objektih znali pravilno pristopiti
ter čim uspešnejše zmanjšati vpliv
omenjenih slabosti.
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Izobraževalno središče

K navedenim cenam se prišteva DDV.

Cenik oglasnega prostora

1/16 strani 124 x 40 mm 80,00 €
1/8 strani 124 x 84 mm 100,00 €
1/4 strani 124 x 173 mm 180,00 €
1/2 strani 253 x 173 mm 280,00 €
cela stran 253 x 350 mm 480,00 €

Spomin, zahvala
mala

124 x 84 mm 70,00 €

Spomin, zahvala
velika

124 x 113 mm 100,00 €

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 v uredništvu,
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo in
uporabljamo le za namene, za katere so bili
podani.

Naslednja številka (2/2023) bo izšla v četrtek,
23. 2. 2023. Rok za rezervacijo oglasnega
prostora in oddajo člankov je 9. 2. 2023.

Alenka Špes in Damjana Vizjak

Novice izobraževalnega centra
Marija Čuček

Cimet – nadaljevanje
Kot sem že napisala v zadnji številki, pišem
o cejlonskem cimetu, pridelanem na
ekološki način. Zaradi vsebnosti eteričnih
olj v cimetu ta deluje protibakterijsko,
protiglivično in protivnetno. S pridom si z
njim lajšamo težave pri okužbah sečil,
gastritisu, aknah, ekcemih, okužbah
prebavil, prehladu, gripi, oslabelosti po
boleznih, artritisu, menstrualnih težavah,
zastrupitvah s hrano in kandidi. Vpliva na
popravljanje DNK in razrast tumorskih
celic, kar je pomembno pri preprečevanju
rakastih obolenj. Cimet vsebuje tudi
tanine, ki so nam v pomoč pri driski in
napenjanju, flavone, ki so močni
antioksidanti in krepijo stene žil in kapilar,
ter polifenole, ki lovijo proste radikale.
Eden izmed njih posnema delovanje
inzulina, ki ima na skrbi nivo sladkorja v
krvi. Seveda pa je cimet bogat tudi z
manganom, železom in kalcijem. Sama
uporabljam cimetov čaj, cimet v medu in
eterično olje cimeta, pridobljenega iz
skorje. Da ne pripravljam čaja vsak dan, si
naredim cimetov koncentrat, ki ga
pripravim iz 1 litra vrele vode in 2 zvrhanih
žlic cimeta v prahu. Cimet dam v vrelo
vodo in pustim, da rahlo vre 2 minuti,
odstavim, da pokrito stoji 15 minut. Ko se
ohladi, tekoči bistri del odlijem v steklenico
in hranim v hladilniku. Dnevno uporabim
do 1 dl koncentrata v treh delih. Mešam ga
v kavo, čaj, vodo in sok ter popijem en del
zjutraj na tešče, en del pred kosilom in en
del pred spanjem. Koncentrata ne sladkam.
Usedlina, ki je želatinastega izgleda,
vsebuje pektin, zdravilne sluzi in netopne
vlaknine. Uporabim jo v jogurtu, pudingu
in dodam h kosmičem. Hranim v hladilniku
in dam po eno žlico na porcijo dnevno. Tak
koncentrirani čaj je v pomoč pri okužbah
sečil, prebavil, zastrupitvah s hrano,
kandidi, driski, krepitvi ožilja,
preprečevanju rakastih obolenj in
zniževanju sladkorja v krvi ter za grgranje
pri vnetem grlu.

Cimet v medu: kot vemo, je med zelo
dobro topilo za zdravilne snovi. Še posebej
to velja za domači med, po možnosti

ekološki. Cimet v prahu dam v med v
razmerju dva dela medu in en del cimeta,
dobro premešam, dam v stekleni kozarec in
pustim, da mešanica stoji 5–7 dni.
Uporabim kostanjev med zaradi dobrih
sestavin in nizkega glikemičnega indeksa.
Uporabite lahko do 3 čajne žličke pripravka
dnevno na polnozrnatem kruhu ali v
kozarcu tople vode, ki naj ne preseže 40
stopinj Celzija, pri gripi, prehladu, za boljšo
odpornost in pri vnetem grlu. Lahko pa s
takšnim pripravkom mažete boleče sklepe
pri artritisu, akne, ekceme, če k temu
dodate še dobro oljčno olje, pa je to obloga
proti izpadanju in za boljšo rast las. Oblogo
nanesete na lase in jo vtrete v lasišče.
Pustite, da deluje 20 minut, sperite s toplo
vodo, ponavljajte 3 tedne, če je možno,
vsak dan. Eterično olje uporabimo vedno
razredčeno in ga ne uživamo. V 100 ml
destilirane vode damo 5 kapljic eteričnega
olja, dobro pretresemo pred vsako
uporabo.
Uporabimo ga za odpravo neprijetnega
vonja v omarah, kuhinji, stranišču, tako da
prostor in delovne površine popršimo in s
tem uničimo tudi bakterije.
Če imamo glivice na koži, zmešamo 20 ml
kokosovega olja s 4 kapljicami eteričnega
olja, nato nanašamo na obolelo mesto. Pri
utrujenosti ter za boljšo koncentracijo in
razpoloženje lahko preprosto kanemo 2
kapljici eteričnega olja na robček in tu in
tam povonjamo. To je priporočljivo za
šoferje, ki vozijo na dolgih relacijah.
Pri boleči menstruaciji damo v 30 ml
šentjanževega ali kakšnega drugega
kakovostnega olja 6–10 kapljic eteričnega
olja, dobro premešamo in s tem masiramo
spodnji del trebuha večkrat dnevno, nanj
položimo tudi volneno krpo.
Še mnogo boste lahko našli o cimetu, jaz
sem opisala bolj lastno uporabo, cimetov
koncentrat pa delam po recepturi Sanje
Lončar.
Cimeta se ne priporoča nosečnicam, prav
tako se o uporabi posvetujete z
zdravnikom, če imate kakšne zdravstvene
težave.

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje so udeleženci NEMŠČINE in ANGLEŠČINE tečaj
že uspešno zaključili, v teku so različne stopnje tečajev RAČUNALNIŠTVA, udeleženke
skupin ROČNIH DEL pa pridno nadaljujejo z delom s spretnimi prstki.
V drugi polovici šolskega leta vas vabimo k vpisu na tečaj ITALIJANŠČINE, nekaj prostih
mest je tudi še pri RAČUNALNIŠTVU. Vabljeni k vpisu.

LAHKIH NOG NAOKROG
V mesecu februarju bomo pripravili pohod po poti, ki je še kljub
dolgoletnemu izvajanju krožka Lahkih nog naokrog nismo prehodili.
V petek, 3. 2., se zberemo ob 9. uri pred stavbo Izobraževalnega
centra, Nikova 9, Lenart. Od zbirališča gremo skupaj do lenarške
avtobusne postaje in se ob 9.25 z avtobusom odpeljemo do
postajališča Močna oziroma do gostišča Šiker. Tam se bo začela naša

pohodniška pot, ki nas bo vodila po grebenu in na kateri bomo uživali v raznolikih
razgledih. Po dveh urah in pol hoje se bomo vrnili v Lenart. Ob slabi vremenski napovedi
bomo pohod ustrezno prilagodili.
Veselimo se vaše družbe.
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LAS Ovtar Slovenskih goric

Danijel Zorko

Sedma sila v Slovenskih goricah

Nuša Lešnik

Delavnice za turistične ponudnike
Razvojna agencija Slovenske gorice kot vodilni partner LAS Ovtar Slovenskih goric
sodeluje v partnerskem projektu Incoming agencija, katerega namen je vzpostavitev
modela trženja lokalne ponudbe. Cilj projekta je ustanovitev sprejemne turistične agencije,
s pomočjo katere želimo spodbuditi zanimanje gostov za obisk naših krajev in tako
prispevati k razvoju turizma na našem območju. Ker želimo k sodelovanju pritegniti
predvsem manjše ponudnike, ki so srčica naše lokalne ponudbe, je del projekta namenjen
tudi nudenju celovite podpore ponudnikom pri razvoju turističnih produktov. Skupaj s
partnerji smo tako pripravili sklop šestih delavnic s skrbno izbranimi tematikami, za katere
mislimo, da bi utegnile ponudnike zanimati. Za pospeševanje razvoja turizma pa v sklopu
projekta Incoming agencija v mesecih januarju in februarju poteka tudi usposabljanje za
lokalne turistične vodnike.

Delavnice bodo potekale v mesecih februarju in marcu na različnih partnerskih lokacijah.

14. februar 2023 5-zvezdično doživetje Lenart

16. februar 2023 Komuniciranje Slovenska
Bistrica

21. februar 2023 Določitev minimalnih standardov vključevanja v ITP Maribor

22. februar 2023 Trajnostni koncepti kot tržna priložnost Ljutomer

1. marec 2023 Zgodbarjenje Maribor

2. marec 2023 Trženjski koncepti Maribor

Na Razvojni agenciji Slovenske gorice
(RASG) kot vodilnemu partnerju LAS Ovtar
Slovenskih goric smo sedmo silo in
turistične deležnike popeljali spoznavat
Slovenske gorice, dan pa smo sklenili s
tiskovno konferenco in predstavitvijo
dosežkov iz projekta Ovtar na rajžo gre.

Udeležencem smo želeli prikazati pestrost
ponudbe našega območja, zato smo jih
najprej popeljali v šolo skozi čas v
Vitomarcih, pri čebelarju Vogrinčiču smo
jim predstavili doživetja s čebelami in
apiterapijo, v športnem parku Naturasort
smo si ogledali glamping hišice in možnosti
za aktivno preživljanje prostega časa, na
koncu pa smo se ustavili v Vinogradništvu
Mulec, kjer smo zbranim novinarjem in
snemalcem predstavili aktivnosti našega
projekta. Tiskovno konferenco je povezoval
Peter Kirič, predstavitveni del pa sta
prevzela Danijel Zorko (RASG, d. o. o.) in
Andrej Kocbek (Društvo za razvoj
podeželja Ovtar Slovenskih goric).

Ker je bil poudarek na turizmu, smo v
projektu Ovtar na rajžo gre največ
zanimanja poželi pri predstavitvi

promocijskih tiskovin (turistični katalog in
brošura, zemljevid, katalog lokalne/
Ovtarjeve ponudbe) in spletne strani
www.visitgorice.si. Govorili smo tudi o
gastronomski posebnosti Slovenskih goric,
naši gibanici, ki smo ji v projektu namenili
kar celotno prireditev, pozabili pa nismo
predstaviti niti našega projekta v številkah:
vključili smo več kot 100 lokalnih
ponudnikov, več kot 50 turističnih
deležnikov, 14 muzejev in razstav,
doživetja, kulturno in naravno dediščino
itd., vsi zbrani materiali pa so prilagojeni
profilom obiskovalcem, da lahko vsak
najde kaj zase.

Slovenske gorice so v smislu turistične
prepoznavnosti še vedno neodkrit biser v
slovenskem prostoru, zato smo se na RASG
promocije in spodbujanja turizma lotili
sistematično. Z vztrajno komunikacijo s
ponudniki, lokalnimi skupnostmi in
ostalimi turističnimi deležniki smo zbrali in
predstavili turistično ponudbo na enem
mestu, kar je neprecenljivo tako za
potencialne obiskovalce kot tudi priložnost
za vzajemno spoznavanje in povezovanje
turističnih deležnikov Slovenskih goric.

Skozi projekte bomo oblikovali tudi subjekt
za trženje turističnih paketov, hkrati pa bi
se v prihodnje želeli predstaviti tudi kot
samostojna destinacija. Tako želimo
uresničiti svoje turistične potenciale kot
povezana celota, hkrati pa si želimo
povezovanja in sodelovanja z ostalimi
turističnimi deležniki v regiji.

Projekt Ovtar na rajžo gre prihaja v sklepno
fazo, kar pa ne bo zaustavilo razvoja
turizma, saj smo zdaj na točki, ko je treba
sprejeti odločitve v smeri destinacijskega
menedžmenta in strategije turizma.

Za več informacij in prijave smo na voljo na Razvojni agenciji Slovenske gorice, prek e-
naslova rasg.incoming@gmail.com in na telefonski številki 051 660 865.

Vsi zainteresirani turistični ponudniki ste prijazno vabljeni, da se nam pridružite na
delavnicah.
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Voščila ob praznikih

Mojca Simonič in Lucija Trojner

Slovenska pesem odmevala v Evropskem parlamentu

Po uspešnem gostovanju Cerkveno-
prosvetnega pevskega zbora in folklorne
skupine Kulturnega društva Sveta Ana v
Pragi smo se pevke in pevci ponovno
odpravili v tujino, kjer smo predstavljali
kulturo naše krasne Slovenije.
19. julija 2019 je naš zbor pod velikim
šotorom na ploščadi praznoval 20 let pod
okriljem Kulturnega društva Sveta Ana.
Takrat je med gosti kot sponzorka sedela
tudi evropska poslanka Ljudmila Novak, ki
smo jo tako navdušili, da nas je povabila v
Bruselj. Zaradi zdravstvenih razmer
preteklih dveh let smo na uresničitev tega
projekta tiho čakali in se nanj pripravljali.
Naš poletni obisk Prage je pomenil, da
moramo Bruselj prestaviti na jesen in
najprimernejši datum se je pokazal v času
štajerskega novega leta – martinovanja.
V petek, 11. novembra, smo praznovanje
sv. Martina preživeli kar na avtobusu, saj
smo se v popoldanskih urah odpravili proti
Strasbourgu. Zjutraj nas je za ogled čakalo
največje in glavno mesto francoske regije
Alzacije, ki je hkrati tudi ena izmed štirih
prestolnic Evropske unije. Po sprehodu po
turističnem središču La Petite France smo
se sprehodili mimo srednjeveških mostov,
nato pa smo si ogledali protestantsko
cerkev sv. Tomaža, kjer še zmeraj igrajo
znamenite orgle, na katere je igral tudi
pomemben skladatelj Wolfgang Amadeus
Mozart. Ogledali smo si tudi s svojo višino
dih jemajočo Stolnico Notre-Dame (naša
Gospa), katere zvonik je visok 142 m in je
bila kar nekaj časa najvišja zgradba na
svetu (do leta 1874), v njen pa bije tudi
znamenita astronomska ura.
Z novim znanjem smo se odpravili naprej.
Popeljali smo se mimo Evropskega
parlamenta v Strasbourgu, ki je tudi sedež
Evropskega parlamenta, nato pa proti cilju
tega dne – Bruslju.
Zjutraj smo naš obisk Bruslja popestrili z
vožnjo s podzemno železnico do Hiše
evropske zgodovine. V muzeju smo
potovali skozi pestro preteklost naše celine
in spoznali tudi drugačne perspektive o
kočljivih stvareh, ki so oblikovale sodobno
Evropo.
Po obisku muzeja nas je pričakala poslanka
Evropskega parlamenta Ljudmila Novak, ki
nas je prijazno vodila po mestu Bruselj in
nam predstavila nekaj glavnih
znamenitosti. Občudovali smo zgradbe na
Velikem trgu, v središču Bruslja, ki ga
UNESCO uvršča med najlepše trge na
svetu. Sprehodili smo se mimo majhnega
bronastega kipca, ki je zagotovo med
pomembnimi simboli Bruslja – imenujemo
ga Mannekin Pis in je pomemben, ker z
njim povezujemo vzpostavitev vodovodnega
omrežja v srednjem veku. V samem mestu
smo se posladkali z belgijskimi vaflji in se

odpravili proti hotelu, da smo se pripravili
za slovensko mašo v Bruslju, pri kateri smo
prepevali pevke in pevci Kulturnega
društva Sveta Ana, darovala pa sta jo
slovenski izseljenski duhovnik za Slovence
v Beneluksu dr. Zvone Štrubelj in župnik
Slovenske katoliške misije Eisden in v
pastoralo vključenih nizozemsko govorečih
župnij v Maasmechelenu in okolici Gregor
Šemrl, ki prihaja iz nam bližnje Gornje
Radgone in nas je bil še posebej vesel.
Po maši smo za Slovence v Bruslju in ostale
obiskovalce pripravili koncert, skozi
katerega smo s pesmimi predstavljali
značilnosti Slovenije, Slovenskih goric in
naše občine – Svete Ane. Na koncertu smo
izkoristili priložnost in se s košarama
dobrot zahvalili gospe Ljudmili Novak in
duhovniku Zvonetu. Košari dobrot smo
napolnili z izdelki Kmetije Simonič, Oljarne
Kolarič, Čajnice Kolarič, družine Suzane
Rejak Breznik in Gostilne Eder, dodali pa
smo še knjigi, ki ju je prispevala Občina
Sveta Ana, in Postičevo vino.
Po koncertu smo pripravili še pravo
štajersko martinovanje, na katerem so se
pridružili obiskovalci koncerta. Ob tej
priložnosti se želimo še enkrat zahvaliti
vsem vinogradnikom, ki so velikodušno
darovali vino. Hvala Gostilna Eder, Vinotoč
Polič, Emil Senekovič – Kmetija odprtih
vrat Senekovič, Franc Senekovič, Vina
Steyer iz Plitvice, Vino Perko s Spodnje
Velke in Vina Emil iz Vodol!
Koncert smo zaznamovali z mnogimi
slovenskimi uspešnicami, ki jih je skrbno
izbrala naša zborovodkinja, domačinka iz
Svete Ane, akademska cerkvena glasbenica
Natalija Šijanec.
Na druženju smo zraven mnogih Slovencev,
živečih v Bruslju, čas preživeli tudi s
sogostiteljico našega gostovanja Ljudmilo
Novak.
Utrujeni, a željni obiska Evropskega
parlamenta smo se naslednje jutro napotili
proti pomembni instituciji. Slovenci,
zaposleni v Evropskem parlamentu, so nam
podrobneje predstavili delovanje Evropske
unije.
V Plenarni dvorani je domovini v čast
zadonela slovenska himna, naša Zdravljica!
V dvorani smo začutili pomembnost
največjega nadnacionalnega parlamenta na
svetu.
Hitro so minili naši dnevi, polni aktivnosti,
in po obisku parlamenta je napočil čas
odhoda domov. Srečno in varno smo se
vozili ves popoldan in vso noč ter se vrnili
v torkovih dopoldanskih urah. Bruselj nas
je tako navdušil, da smo mu obljubili, da se
bomo še vrnili!
Izvedba tako velikega projekta pa kljub
izdatnemu sofinanciranju Evropskega
parlamenta za obiskovalce Ljudmile Novak

ne bi bila mogoča brez vseh sponzorjev. Na
tem mestu bi se radi še enkrat zahvalili
Ljudmili Novak, vsem pevcem, ki so
prispevali denarno in z dobrinami, še
posebej pa velja omeniti Silva in Tino Nikl
ter Davida in Roberta Ornika za
financiranje pijače na poti, Marinko Nikl
Trojner za sponzoriranje hrane na poti,
Alojza in Ivanko Unuk za rogljičke, Lepotni
salon Benedikt, Kisarno Simonič, Mirana
Simoniča, Ota in Anico Bauman, Kmetijo
Polenšak, Frančiko Lasecky, Marijo Vučetič,
Jožico Škof, Janka Holerja, Mirana Rolo,
podjetje Lipa Lenart – Franca Senekoviča,
Frizerstvo Natalija, Gostilno Eder, Suzano

in Martina Breznika, Jako in Betko
Urbanič, Tomaža in Valentino Ornik ter
Radensko, d. d.
Člani Kulturnega društva Sveta Ana se
imamo radi in verjamemo vase. Verjamemo
v naše prihodnje projekte – za ljudi v naši
občini, za vse obiskovalce, ki prihajajo od
drugod, ter za ostale, ki nas ob srečanjih
nagovorijo in se nam za naš program
zahvalijo. Zavedamo se pomembnosti
sodelovanja in prilagajanja, kar nas pripelje
do uspeha na različnih področjih. Z
občutkom hvaležnosti za vse naše skupne
trenutke gremo naprej. Novim izzivom,
koncertom in gostovanjem naproti!

OVTAR VAS VABI
Napovednik dogodkov
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Užijte Slovenske gorice!

Četrtek, 26. januar
• ob 18. uri ⃒ Pravljični večer za odrasle ⃒ Knjižnica Lenart

Petek, 27. januar
• ob 16. uri ⃒ Après ski party ⃒ Port Caffe Lenart, Študentski klub Slovenskih goric

Torek, 31. januar
• ob 15. uri ⃒ Predavanje Celovita obravnava demence v lokalnih okoljih

Center Slovenskih goric, Zdravstveni dom Lenart

Petek, 3. februar
• ob 18. uri ⃒ Napev-odsev - revija poustvarjalcev glasbenega izročila ⃒ Kulturni

dom Sveta Trojica, OI JSKD Lenart v sodelovanju s TD Sveta Trojica in občino
Sveta Trojica

Sobota, 4. februar
• ob 18. uri ⃒ Proslava ob kulturnem prazniku ⃒ Dom kulture Benedikt, Občina

Benedikt

Torek, 7. februar
• ob 17. uri ⃒ Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku ⃒ KTC Sveta Ana, OŠ

Sveta Ana in KD Sveta Ana
• ob 18. uri ⃒ Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku ⃒ Kulturna dvorana

Jurovski Dol, Kulturno društvo Ivan Cankar
• ob 18.00 uri ⃒ Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku ⃒ Dvorana KD

Cerkvenjak, OŠ Cerkvenjak in KD Cerkvenjak

Petek, 10. februar
• ob 18. uri ⃒ Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku ⃒ Dom kulture

Lenart, Občina Lenart

Sobota, 11. februar
• ob 9. uri ⃒ Predstavitev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED

Center Slovenskih goric, Reševalna služba ZD Lenart
• ob 18.00 uri ⃒ Zaključna prireditev ob jubileju 50 let Srečanj pesnikov in

pisateljev začetnikov ⃒ Kulturno društvo Ernest Golob – Peter Sveta Trojica
• ob 19. uri ⃒ Koncert Modrijani – osebno ⃒ Športna dvorana Lenart, Ansambel

Modrijani, Vstopnice: Petrol, Eventim, Pošta Slovenije

Petek, 17. februar
• ob 19. uri ⃒ Večer smeha ⃒ KTC Sveta Ana, Dramska skupina KD Sveta Ana in

Kimperk teater

Sobota, 18. februar
• ob 11. uri ⃒ Pustovanje v Lenartu ⃒ povorka po ulicah Lenarta, Občina Lenart
• ob 19. uri ⃒ Kriminalna komedija Inšpektorja Jake ⃒ Kulturni dom Benedikt

Torek, 21. februar
• ob 9. uri ⃒ Pustna povorka OŠ in Vrtec Cerkvenjak ⃒ Center naselja Cerkvenjak,
• dopoldan ⃒ Pustna povorka ⃒ Sveta Trojica, OŠ in vrtec Sveta Trojica

Sreda, 22. februar
• ob 16. uri ⃒ Demenca – kako jo prepoznati? ⃒ CKZ-predavalnici (vhod 3, I.

nadstropje), Zdravstveni dom Lenart

Vstop na dogodek je prost, v kolikor to ni navedeno.


