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16. kolegij županov
osrednjih Slovenskih goric
V torek, 20. aprila 2010, so se v Centru Slovenskih goric v
Lenartu na 16. rednem kolegiju županov sestali župani
občin Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sveta Trojica v
Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Lenart. Uvodoma je mag. Mojca Letnik, direktorica podjetja
Saubermacher Slovenija d.o.o., PE Lenart, predstavila
nov sistem ravnanja z odpadki na območju osrednjih Slo-

venskih goric. V nadaljevanju kolegija je Jože Dukarič,
višji svetovalec za družbene dejavnosti na Občini Lenart,
predstavil razdelilnik stroškov javnih zavodov in društev,
ki izvajajo svoje storitve za vse občine na območju
Upravne enote Lenart. Županom se je predstavila Tanja
Hrastnik, nova direktorica Razvojne agencije Slovenske
gorice d.o.o.

S

prvim februarjem so po
vzoru nekaterih drugih slovenskih mest tudi v Mariboru uvedli medobčinsko redarsko službo. Poleg mariborske odslej redarji delujejo tudi v 17
okoliških občinah.
Pobuda za ustanovitev je prišla od
države, predvsem zato, ker so stroški tako ustanovitve kot delovanja
bistveno manjši, kot če bi manjše
občine ustanavljale in vzdrževale
lastne redarske službe. Ustanovitev
in enoletno delovanje Medobčinske redarske službe bosta stali
nekaj več kot 2,5 milijona evrov,
polovico vseh potrebnih sredstev
pa prispeva država.
Potrebo po ustanovitvi medobčinske redarske službe so narekovali
predvsem problemi v mirujočem
prometu in naraščajoči vandalizem.
Naloge in pristojnosti redarstva
so določene v zakonih, občinskih
predpisih in v sprejetih občinskih
programih varnosti. Plačane globe
za prekrške, ki jih izreče redarstvo,
so prihodek proračuna občine, na
območju katere je bil prekršek
storjen, oziroma katere predpis je
bil kršen.

Organ skupne občinske uprave
za skupno opravljanje nalog mestne oziroma občinskih uprav na
področju občinskega redarstva
so ustanovile Mestna občina Maribor, Občina Benedikt, Občina
Cerkvenjak, Občina Duplek, Občina Hoče–Slivnica, Občina Kungota, Občina Lenart, Občina
Lovrenc na Pohorju, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina
Pesnica, Občina Rače–Fram, Občina Ruše, Občina Selnica ob
Dravi, Občina Starše, Občina
Sveta Ana, Občina Sveta Trojica,
Občina Sveti Jurij v Slovenskih
goricah in Občina Šentilj.
Zakon je razširil pooblastila občinskih redarjev, ki v skladu s tem
zakonom lahko urejajo in nadzirajo promet na cestah samoupravnih lokalnih skupnosti in na
državnih cestah v naselju in upravljajo s samodejnimi merilnimi
napravami za nadzor prometa. V
naselju in na lokalnih cestah izven
naselij imajo občinski redarji bistveno večja pooblastila. Njihova
pooblastila so podobna, kot jih
ima pri urejanju in nadzoru
policija.
Edvard Pukšič
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4. Jurijevi dnevi 2010
Program prireditev je zelo pester, saj so za
malodane vsakogar ponudile nekaj. Prireditve so se začele s 16. aprilom, končale se
bodo 2. maja. Raznorazne prireditve: od
športnih, družabnih, humanitarnih, kulturnih, … so postregle s številnimi dogodki. Nekatere smo ujeli s fotoaparatom
tik pred zaključkom redakcije, z ostalimi
bomo nadaljevali v prihodnji številki.
rečanje lovcev in PGD: pomerili so se v
raznih disciplinah, ki so pisane na kožo
gasilcem, nekatere pa bolj lovcem. Gre
seveda za tekmovalnost ter sodelovanje ob
druženju. Gre za streljanje z zračno puško,
igranje kart in šaha, brizganje v tarčo, …
Osrednja proslava ob 4. občinskem prazniku je
potekala na predvečer goda sv. Jurija, v petek,
23. aprila. Pričakovano je bila dvorana dokaj
hitro polna domačinov ter županov sosednjih
in prijateljskih občin. Na proslavi je bilo podeljenih šest občinskih priznanj ter Jurijev srebrnik, ki je tudi najvišje priznanje občine.

»S kulturnim domom bomo veliko pridobili
kar se tiče povečanja dvorane ter z ostalimi
prostori, saj je razdeljen na tri etaže: kletni
prostori s posebno avlo za goste, prostori za
društva, sanitarije; pritličje zajema dvorano in
ostale potrebne prostore; v mansardi bodo garderobe, pisarne in e-točka. Dom bo prilagojen
tudi potrebam invalidov in starejših občanov,«
nadaljuje župan Škrlec.

S

Občina Sv. Ana

G

kih gospodinj Sv. Jurij, Jurovski Dol, Ivan Fanedl, Jurovski Dol, Marinka Najdenik, Zg. Partinje, Boris Holer, Jurovski Dol, Jože Pavalec,
Sp. Gasteraj.
Nagrajence predlagajo upravni odbori posameznih društev, kar obravnava mandatna
komisija za mandatna vprašanja in imenovanja, ki zadevo
presodi in pošlje v odločanje
občinskemu svetu.
Prireditve ob prazniku občine
Sv. Jurij potekajo vse do 2.
maja, zato bomo o njih poročali še v naslednji številki Ovtarjevih novic.
Suzana Rejak Breznik

Občina Sv. Jurij
O trenutnem dogajanju v občini sem se
pogovarjala z županom občine Petrom
Škrlecem.
Stroški po dolgi zimi so že dobili konkretno finančno podobo?
troški zimske službe po oceni znašajo
»
50.000 eur. Posledice so precejšnje, potrebno bo urejanje cest v skupni dolžini
cca. 20 km. Ob asfaltnih cestah je potrebno
utrditi še bankine v dolžini dobrih 5 km, prav
tako je potrebno zakrpati večje število udarnih
jam. Točnega izračuna stroškov še ne moremo
podati, ocenimo pa lahko na nekje 50.000 eur,
kar vsekakor ni malo,« pove župan.

S

Cestna dela, prekinjena pred lansko zimo
tečejo.
V spomladanskih dneh je poleg rekonstruiranja cest stekla tudi intenzivna gradnja cestne
povezave z avtocesto, saj je dolgotrajna zima z
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Suzana Rejak Breznik

Maketa novega kulturnega doma v Sv. Juriju

O investicijskem dogajanju v občini sem se
pogovarjala z županom Silvom Slačkom
radbeno obarvani center občine priča,
da intenzivna dela v občini, kar se tiče
obnovitve trga, potekajo s polno paro.
Glavno cesto financira Direkcija RS za ceste,
občina nastopa kot sofinancer z izgradnjo občinske infrastrukture, kot so pločniki, parkirišča, javna razsvetljava, … ta dela so sedaj v
najbolj grobi gradbeni fazi. K sreči so občani
zelo strpni do rahlo kaotičnega prometnega
režima v občini. Takšno stanje bo približno še
dober mesec dni, kasneje pa pričakujejo zaključna gradbena dela, ki bodo podobo občine
bistveno in na bolje spremenila.

Dobitnica Jurijevega srebrnika je Cvetka
Črnčec iz Spodnjega Gasteraja. Prejemniki
ostalih občinskih priznanj so: Društvo kmeč-

Dve muhi na en mah …
»Prav tako je dokumentacija za projekt obnovitve jedra občine pripravljena in se čaka samo
na razpis države oz. ministrstva. Z dvema projektoma se bodo prijavljali na isti razpis, saj za
oba projekta nudi 85 % sofinancerski delež –
tako za kulturni dom kot za obnovo jedra občine, kar je seveda zelo ugodna naložba. O
konkretnih številkah obeh projektov še ne
morem govoriti, ker še nismo izpeljali javnega
razpisa,« z optimizmom doda župan občine
Sv. Jurij.
Omenjeni 5. razpis je bil za mlado občino zelo
uspešen, saj bodo lahko obnovili vodovod in
kanalizacijo. Razpis je v teku, ker pa še ni potekel rok za oddajo, o možnih investitorjih ni
možno govoriti, pričakujejo pa, da se bo prijavilo veliko ponudnikov.

obilnimi snežnimi padavinami delo malce
odložila. Sicer so s to investicijo pričeli v lanskem letu, cesta pa bi naj bila končana do letošnjega septembra. Investicija znaša 750.000
eur, pri čemer bodo sredstva črpali tudi iz regionalnega razvojnega programa v vrednosti
400.000 eur.

Prav posebnega pomena je kulturni dom, ki
bo dodobra poživil kulturno življenje v občini in ga postavil na kvalitetnejšo raven …
Projekt kulturni dom občine je v intenzivnem
zagonu, kar se tiče priprave projektne dokumentacije, načrt pa je že izdelan in ponuja tudi
boljšo prostorsko predstavo obnovljenega objekta. Površina prostorov je precej povečana
glede na obstoječe stanje zgradbe. S projektom
bomo kandidirali na razpisu ministrstva za
kmetijstvo, ki je za nas veliko ugodnejši, kot je
bil poprej, saj omogoča 85% sofinancerski
delež države.

šole, predvsem fasade, strehe in podobno …
Staro lokavško šolo in predvsem staro zgradbo
osnovne šole na Sv. Ani, bi želeli obnoviti tako,
da bi bili obe stavbi manj energetsko potratni.

Zaključena cestna povezava do 31. avgusta
Triletni projekt med občinama Benedikt in Sv.
Ana bo letos konec avgusta dobil svoj epilog
in bo predan svojemu namenu. Gre za dobrih
10 km dolg odsek ceste med občinama, ki bo
odslej bolj varen, saj bosta na delu do križišča
za Froleh izgrajena javna razsvetljava in tudi
pločnik.

Finančna plat gradnje …
Občina bo v rekonstrukcijo ceste vložila med
250 do 300.000 evrov. Dela naj bi se predvidoma končala do 15. junija, takrat bi cesto s
pripadajočo infrastrukturo predali svojemu
namenu. Glavnina teh sredstev je vložena v
oporne zidove, saj je razgibanost terena dopuščala edinole to varianto, saj želijo pridobiti kar
nekaj parkirnih mest, brez opornih zidov pa
to ne bi bilo izvedljivo. Vsekakor gre za upravičeno investicijo, v nasprotnem primeru se ne
bi dalo pridobiti skoraj nobenega parkirnega
mesta.
Naselje Lokavec …
Ponudbe za investicijo v ureditev naselja, kar
se tiče komunalne infrastrukture, so že odprte.
To bo v naslednjem letu tudi glavna investicija
občine, ki se bo izvajala iz evropskih sredstev,
ki bo dokončana v naslednjem letu. Gre za
projekt, s katerim bomo bistveno preuredili
center Lokavca, ki je potreben temeljite prenove. Na omenjeni razpis občine se je prijavilo
11 ponudnikov. To pomeni, da se gradbinci zanimajo za tovrstna dela. Ker je konkurenca
precejšnja, se nadejajo ugodne cene investitorja. Pričakujejo, da bo postopek izbire izvajalca del zaključen v roku dveh mesecev.
Stara šola v Lokavcu je potrebna obnove
Zgodovinsko pomembna stavba, v kateri se
nahajata vrtec ter kombinirani pouk podružnične osnovne šole od 1. do 4. razreda, je potrebna korenite prenove. Ne glede na to želijo
to zgradbo v prihodnosti primerno obnoviti,
saj so v letošnjem letu pristopili k pripravi
idejne projektne dokumentacije za obnovo te

Ta cestna povezava je lahko kdaj tudi pomembna turistična povezava do sosednje občine Benedikt, saj so trendi, ki so poprej veljali
samo v mestu, prešli tudi na podeželje.
»Krpanje udarnih jam v voziščih se bo v občini
v teh spomladanskih mesecih razširilo na
druga naselja. Z izvajalcem smo podpisali tudi
pogodbo za nekaj makadamskih odsekov v
občini, v dolini Ščavnice, Dražen Vrhu, Ledineku, Zg. Ročici, …, ki se bodo odpirali
postopoma za namen obnove. Nekatera gradbena dela se že odvijajo, odseki pa bodo
dokončani do konca letošnjega leta,« pravi
župan Slaček.

Oskrba s pitno vodo poteka
»Gre za nekaj odsekov, kjer se bodo ta dela pričela: Ščavnica, Dražen Vrh, Rožengrunt, in s
temi odseki bodo zaključena vlaganja v vodovode, saj bomo občino torej 100% pokrili z
javnim vodovodnim sistemom, kljub temu da
imajo posamezna gospodinjstva svoja zajetja.
Slednje nemalokrat povzroča velike probleme,
zlasti v sušnih obdobjih.
Zelo pomembno bo to,
da bo možnost priključka na javni vodovod
vsak trenutek. Cevi so
projektirane na takšno
dimenzijo, da se zagotavlja tudi požarna varnost
občanov,« doda župan.
Suzana Rejak Breznik
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Živahen mesec v občini Lenart
Na 26. seji občinskega sveta občine Lenart je župan, mag. Janez Kramberger, izpostavil najpomembnejše projekte in aktivnosti, ki so potekali med 25. in 26. sejo
Sanacija cest, poškodovanih ob gradnji AC
najstega aprila je Lenart obiskal minister
za promet in zveze dr. Patrik Vlačič. Prisoten je bil tudi direktor Direkcije za
ceste RS mag. Gregor Ficko. Pogovori so bili
vsebinski in plodni, zadevali pa so reševanje
problematike cestne infrastrukture, zlasti sanacijo cest, ki so bile poškodovane med gradnjo avtoceste, predvsem cesta skozi Radehovo,
in dokončanje investicij na avtocesti, za katere
je zadolžena država, kot so protihrupna zaščita, zasaditev in ureditev odsekov, kjer je to
predvideno. Župan je ministra Vlačiča seznanil s popravilom lokalnih cest, ki so bile poškodovane zaradi prekomernih obremenitev
med gradnjo avtoceste. 15. aprila pa je potekal sestanek župana z izvajalci, predstavniki
DARSA in DRSC. Dogovorjeno je, da bo 5. in
6. maja ogled cest, poškodovanih zaradi gradnje avtoceste. Občinska uprava je med gradnjo
beležila in dokumentirala poškodbe cestišč, o
tem obstaja tudi veliko fotografske dokumentacije. Na podlagi ogleda bodo določeni odseki
za sanacijo; predvideno je, da se bodo dela začela konec pomladi. Direktor DRSC, mag.
Gregor Ficko, je na razgovoru z ministrom
Vlačičem in županom poudaril, da je gradnja
navezovalne ceste potrjena, upravičenost je
potrdila tudi študija. Vlada preučuje možnost,
da bi bila gradnja navezovalne ceste delno financirana iz kohezijskega sklada. Ko bo vlada
sprejela odločitev o sofinanciranju, višini sofinanciranja, deležu države in lokalne skupnosti
in bo sklenjen dogovor, se bodo začeli postopki za gradnjo ceste. Vrednost investicije
znaša okoli 22 mio EUR.
V Novi poslovno-industrijski coni Lenart poteka gradnja krožišča na cesti G1-III, predvideno je, da bodo dela končana do konca
meseca maja.

letu poteka polaganje cevovodov sistema daljinskega ogrevanja hitreje in učinkoviteje kot
lani. Dela izvajajo drugi izvajalci. Gradnja celotnega sistema je gotovo velik poseg v mestno
infrastrukturo, vendar je gradnjo potrebno
sprejeti pozitivno, saj je daljinsko ogrevanje
velik korak v razvoju mesta in občine Lenart.
Zaradi izvedbe del, povezanih z gradnjo sistema daljinskega ogrevanja, je nastalo precej
škode na komunalni infrastrukturi, vendar
bodo vse poškodbe kvalitetno sanirane. K sanaciji škode, nastale zaradi gradnje daljinskega
ogrevanja, izvajalce del zavezuje tudi pogodba.

Gradnja vrtca Lenart in prizidka k OŠ
Voličina
Gradnja vrtca v Lenartu napreduje, pojavilo se
je nekaj problemov zaradi dodatnih del, župan
mag. Janez Kramberger je dejal, da bodo zadeve pravočasno rešene in dogovorjene z izvajalci. Prav tako napreduje gradnja prizidka pri
Osnovni šoli Voličina, do kasnitev pri izvedbi
del je prišlo zaradi težav s podizvajalci, vendar
so zadeve obvladljive.

Sanacija poškodovane in gradnja nove infrastrukture v Radehovi
V teku so postopki za sanacijo poškodovane
in gradnjo nove infrastrukture v naselju Radehova. Pridobljena je vsa potrebna dokumentacija. Izdano je gradbeno dovoljenje za gradnjo
primarne kanalizacije. Občina Lenart bo začela s postopkom izbire izvajalca del. Izdelani
so vsi projekti za gradnjo vozišča, pločnika in
javne razsvetljave v smeri od picerije Agata do
meje z občino Sv. Trojica. Projekti so poslani
v recenzijo na Ministrstvo za promet RS, ki bo
tudi pripravilo sporazum o sofinanciranju.

E

Daljinsko ogrevanje
Izgradnja sistema daljinskega ogrevanja poteka po načrtih. Objekt toplarne je zgrajen. V
mesecu maju bo dan odprtih vrat. V letošnjem

Medobčinski redarji tudi v občini Lenart
V občini Lenart je uvedena redarska služba,
redarji bodo mesečno prisotni 130 ur. V začetni fazi bodo redarji občane predvsem opozarjali glede kršitev.
Celovita oskrba SV Slovenije z zdravo
pitno vodo
Občina Lenart za 12 občin vodi projekt Celovite oskrbe severovzhodne Slovenije z zdravo
pitno vodo, ki zajema izgradnjo oz. obnovo
dotrajanega vodovodnega sistema od Maribora do Lenarta. Javni razpis za izbiro izvajalca
je končan, za izvedbo del so izbrani trije izvajalci, dela bodo potekala v 8 sklopih. Vrednost
del znaša 7,5 mio EUR. Projektantska vrednost
del je bila ocenjena na 18,5 mio EUR, dejanska
vrednost investicije znaša 7,5 mio EUR, ni
znano, zakaj je prišlo do velikih odstopanj med
projektantsko in dejansko vrednostjo investicije. Glede nadzora in obveščanja javnosti o
poteku projekta občina Lenart zadeve vodi
profesionalno, v sodelovanju z uslužbenci Ministrstva za okolje in prostor RS. Predvideno
je, da bodo dela na projektu obnove vodovodnega sistema končana do konca leta 2012.

Iz poročila za sejo občinskega sveta
občine Lenart

Lenarški občinski svet tudi o
ukinitvi KS Lenart in Voličina
Člani občinskega sveta so na aprilski seji
med drugim potrdili zaključni račun
lanskega proračuna, začeli postopek za
drugačno notranjo organiziranost občine, potrdili projekt modernizacije
ceste Sp. Porčič – Zg. Senarska in sprejeli poročilo o varnostnem položaju, ki
vključuje tudi začetek dela medobčinskih redarjev v občini. Iz pogovora s
predlagateljem, županom, mag. Janezom Krambergerjem:

Z

aključni račun proračuna za lansko leto
ima po decembrskem rebalansu nad 2
milijona 300 tisoč evrov primanjkljaja,
občina se je dolgoročno zadolžila za slaba 2
milijona. Sicer se je nateklo slabih 8 milijonov,
porabljenih je dobrih 10 milijonov. Naložbena
politika občine je očitna, črpanje evropskih
sredstev pa učinkovito.
»Zaključni račun proračuna je dejstvo, ki se
je zgodilo v lanskem letu. Skoraj 52 % sredstev
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VABILO
Gradbena dela na projektu daljinskega ogrevanja na
biomaso v Občini Lenart so skoraj zaključena.
Občina Lenart in Eko toplota energetika d.o.o. Vas vabita
na „Dan odprtih vrat“ pri kotlovnici na biomaso v Lenartu
v soboto, dne 29. maja 2010,
od 9.00 do 17.00 ure
Takrat boste imeli priložnost, da si ogledate kotlovnico na
biomaso, ki bo od jeseni 2010 za prebivalce Lenarta
proizvajala okolju prijazno toploto
in ogrevala Vaše domove.
Naši svetovalci so Vam seveda na voljo.
Veselimo se Vašega obiska!

več kot desetmilijonskega proračuna smo namenili naložbam. To je dober podatek. Nekaj
stotinov manj kot tisoč 400 evrov smo porabili
na prebivalca občine. Primanjkljaj smo zaprli
z dolgoročnim kreditom. V letošnjem letu bo
zgodba zagotovo drugačna. Že lani se je čutila
gospodarska kriza, ki se letos še poglablja. Ne
vem, kako bo z investicijami v novi industrijski coni, velik problem je prodaja zemljišč. Še
pred poletjem, če se razmere ne bodo spremenile, pričakujem, da bom moral občinskemu
svetu predlagati temeljit rebalans občinskega
proračuna za leto 2010.«
Sprejet je bil sklep o pričetku postopka za
preoblikovanje ožjih delov občine. V občini
še delujeta KS Lenart in Voličina, zaradi finančne in organizacijske racionalizacije pa
bi ti dve pravni osebi razpustil in vzpostavil
četrtne in vaške skupnosti.
»Gre za drugačno notranjo organiziranost
občine. Volitve so pred vrati. Po posvetih z nekaterimi občankami in občani in z občinsko
upravo sem ocenil, da bi kazalo predlagati
spremembo statuta občine v smislu, da ukinemo KS Lenart in Voličina kot pravni osebi.
Vsa zakonodaja lokalne samouprave je naravnana tako, da za vse odgovarja župan, občinska uprava, odloča pa na predlog župana
občinski svet. KS kot pravne osebe v tem
položaju nimajo več odločilne vloge. Zato
predlagam, da se krajevni skupnosti ukineta,
ustanovijo pa se vaške skupnosti in mestne četrti. To utemeljujem s tem, da gre na eni strani
za racionalizacijo, po drugi strani pa, to lahko
mirno rečem, za uskladitev z dejanskim stanjem, tako kot sedaj naša občina funkcionira.
Vse investicije, vse, kar se v občini dogaja, gre
preko občinske uprave. Svet KS je organ, ki županu, občinski upravi in občinskemu svetu
predlaga določene rešitve. S tem, ko bomo
ustanovili vaške skupnosti in mestne četrti,
bodo naše občanke in občani za urejanje problemov, s katerimi se neposredno ukvarjajo,
dajali bolj kvalitetne in transparentne predloge. Prebivalci ob avtocesti imajo, na primer,
drugačne probleme kot prebivalci na drugem
koncu, kjer ni avtoceste. Ali primer KS Voličina: problemi, ki jih imajo ljudje na Zavrhu,
Čermljenšaku ali v Nadbišcu, so drugačni od
problemov, ki jih imajo ljudje v Zg. ali Sp. Voličini. Dogaja se, da prebivalci delov KS hodijo
k županu ali k uslužbencem občinske uprave s
svojimi problemi in iščejo rešitve. Če bomo za
ta področja ustanovili vaške skupnosti, v ka-

tere bodo izvoljeni ljudje po večinskem sistemu, se bodo v njih lažje poenotili do problemov, ki jih težijo, mi v občinski upravi pa
jih bomo lažje reševali. Če tega vprašanja ne
uredimo pred jesenskimi volitvami, se bo ta
zgodba vlekla še naslednja štiri leta. Morda nekateri ocenjujejo, da to ni politično modro od
aktualnega župana. Ampak mislim, da je to
dobro za občino, dobro za ljudi. Občinski svet
je predlog potrdil, sledi razprava v svetih KS,
nato predstavitev na zborih občanov. Potem
pride priprava sprememb statuta, ki jih bo
obravnavala statutarna komisija. Šele nato bo
po ustreznem dvofaznem postopku zadevo
sprejemal občinski svet z dve tretjinsko
večino.«
Občinski svet je potrdil zajeten, skoraj dvomilijonski projekt modernizacije 3 km ceste
Sp. Porčič – Zg. Senarska, ki bo sprostila
prometno zatrpano središče mesta Lenart.
»Projekt modernizacije treh km ceste Sp.
Porčič – Zg. Senarska je pomembna naložba
za občino. OS jo je obravnaval že dvakrat.
Uspeli smo pridobiti tudi evropska sredstva,
slab milijon, predračunska vrednost je nekaj
nad milijon 800 tisoč evrov. Glede na cene, ki
jih zdaj dosegamo na razpisih, pričakujemo
nekoliko nižjo ceno. Za razpis je bilo sicer veliko zanimanje. Pričakujemo, da bo cesta v dobršnem delu končana v letošnjem letu. Tako
bo omogočena povezava med avtocestnim priključkom v Sp. Senarski s staro in novo industrijsko cono v Lenartu.«
Medobčinski redarji so se prejšnji mesec
pojavili tudi na lenarških mestnih ulicah
in drugod po občini.
»Od medobčinske redarske službe seveda
pričakujemo, da bo delovala v skladu z zakonom, da bo poskrbela tako za večjo varnost
našega premoženja kot za prometno varnost.
Redarji bodo pomagali urejati predvsem mirujoči promet v Lenartu. Naša naloga je seveda, da bomo poskrbeli za več parkirišč, ker
je ogromno avtomobilov. Sicer pa bo ta služba
delovala tudi skupaj s policijsko postajo; obe
službi bosta vzajemno omogočili večjo varnost
občanom. Mislim, da so občani redarje dobro
sprejeli. Naloga redarjev v začetni fazi ni toliko
kaznovanje, ampak opozarjanje ljudi. Delovali
bodo preventivno, ljudem svetovali. Mislim,
da bo v začetnem obdobju več zalegla lepa beseda kot pisanje mandatnih kazni.«
Edvard Pukšič
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Zgradili bodo komunalno infrastrukturo za Terme Benedikt

Sprejet podrobni prostorski načrt za Sveto Trojico-jug

Občina Benedikt:
2.370 metrov vodovodnega in 560
metrov kanalizacijskega omrežja

Občina Sv. Trojica:
Zgradili bodo lahko 57 novih
objektov

V

jektom kandidirala na 5. javnem pozivu za
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni
programi« v okviru operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«.
V okviru tega projekta nameravajo zgraditi
2.370 metrov vodovodnega omrežja, 560 metrov sekundarnega kanalizacijskega omrežja, hkrati pa bodo
preprečili onesnaževanje vodotokov in podtalnice ter izboljšali življenjske in bivalne standarde v
naselju in širše.
Vodovodni priključek se bo navezal na primarni vodovod Lenart–
Benedikt v Ženjaku in bo potekal
ob lokalni cesti od Ženjaka proti
Benediškemu vrhu, ob javni poti
Benediški vrh–Maurič ter dalje ob
Slatinski cesti. Zato, da bi povečali tlak v vodovodnem omrežju,
bodo zgradili tudi prečrpališče.
Kanalizacija pa bo potekala ob poTerme Benedikt, kakor so si jih zamislili arhitekti
toku Drvanja.

občini Benedikt se nadaljujejo aktivnosti v pripravah na izgradnjo Term
Benedikt. Že marca lani je občinski
svet sprejel odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za terme, sedaj pa nameravajo zgraditi tudi komunalno infrastrukturo
za ta bodoči turistični objekt, saj se je občina

Benedikt zavezala za to. Investicija sodi med
okoljsko infrastrukturo za potrebe turističnega
objekta oziroma za potrebe opravljanja gospodarske dejavnosti ter za potrebe prebivalcev
dela naselja Benedikt. Po besedah svetovalke

Benedikt bo postal turistično mesto

za gospodarske javne službe v upravi občine
Benedikt Sabine Šijanec pomeni izvedba investicije spodbujanje gospodarskega razvoja v
občini in širšem regionalnem okolju. Zato je
občina Benedikt s to investicijo oziroma pro-

Vrednost investicije, ki se bo delno financirala
iz sredstev Evropske unije, znaša 723.877
evrov, izvedli pa jo bodo do leta 2012. Letos
bodo pripravili dokumentacijo, dela pa nameravajo opraviti v letih 2011 in 2012.
Sicer pa je iz občinskega podrobnega prostorskega načrta razvidno, da bodo Terme Benedikt,
ki se bodo raztezale na 100.770
kvadratnih metrih, obsegale štirinadstropni hotel s 120 sobami,
termalne bazene, apartmajsko naselje z 22 objekti, 88 apartmaji in
264 ležišči, restavracijo, 84 parkirnih mest ter športno rekreativne
površine in parke. Samo objekti se
bodo raztezali na 37.242 kvadratnih metrih.
Investitor Term Benedikt je podjetje CMI (Ceste, mostovi, inženiring) iz Celja, ki naj bi terme
zgradil v štirih letih. Samo upamo
lahko, da sedanja finančna in gospodarska kriza, ki se še zlasti
odraža v gradbeništvu, teh načrtov ne bo upočasnila, saj gre za izjemno veliko,
če že ne kar zgodovinsko investicijo na poti
razvoja občine Benedikt, ki bo kraju in ljudem
prinesla velik napredek.
T. K.

P

red kratkim je stopil v veljavo »Odlok o
občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za južni del naselja Sveta Trojica
v Slovenskih goricah«, ki so ga občinski svetniki sprejeli na seji konec januarja. »Odlok
določa ureditveno območje, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnove projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov
na gospodarsko javno infrastrukturo ter rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne
dediščine in narave. Prav tako ta odlok določa
tudi rešitve oziroma ukrepe za obrambo in
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter etapnost izvedbe prostorske ureditve in dopustna odstopanja,« pojasnjuje direktor občinske uprave v občini Sveta Trojica v Slovenskih
goricah Srečko A. Padovnik. »Namen omenjenega prostorskega načrta je gradnja stanovanjskih objektov in objektov gospodarske
javne infrastrukture na stanovanjskem območju. Strokovne podlage je izdelalo podjetje
ZUM.«

Območje, ki ga ureja podroben prostorski načrt,
obsega 5,7 hektara zemljišč

Območje obsega 5,7 hektara zemljišč
Omenjeno območje po besedah Padovnika
obsega okoli 5,7 hektara zemljišč. Leži severovzhodno od regionalne ceste Lenart – Ptuj,
južno od Trojiškega jezera ter v ureditvenem
območju južnega dela naselja Sveta Trojica.
Lastnike zemljišč zagotovo zanima, katera sodijo v to območje. Gre za parcele ali dele parcel
v k. o. Zgornja Senarska št.: *46, 141, 142,
143/1, 143/2, 143/3, 146, 147/1-del, 147/2,
147/3, 147/4, 148/1, 148/2, 149, 150, 151,
152/1, 152/2-del, 152/3, 155-del, 158/1-del,
158/3-del, 159-del, 237/1, 237/2, 237/3-del,
238/1, 239/16-del, 254, 255/1-del, 256/1-del,
256/2, 256/3-del, 256/4, 256/5-del, 257, 482/1del, 483-del, 493/1-del.
Celotno območje, na katerega se nanaša odlok,
je namenjeno stanovanjskim objektom in mirnim dejavnostim, ki po emisijah in drugih kazalcih niso moteče za stanovalce. Med takšne
dejavnosti sodijo informacijske in komunika-

Objekti v novem naselju bodo lahko imeli dvokapne ali ravne strehe
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cijske, finančne in zavarovalniške dejavnosti,
dejavnost poslovanja z nepremičninami, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
druge raznovrstne poslovne dejavnosti (razen
dajanja v najem in zakup motornih vozil, tovornjakov, gradbenih in kmetijskih strojev in
opreme, vodnih plovil ter drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev) ter druge
mirne dejavnosti.

57 stanovanjskih enot
Na območju Svete Trojice-jug bodo investitorji
lahko zgradili 57 enostanovanjskih ali dvostanovanjskih stavb, poleg njih pa bodo lahko
postavili nadstrešnico ali garažo za dva avtomobila po stanovanjski enoti. Prav tako bodo
na tem območju uredili ustrezne prometne,
odprte in zelene površine, dopustna pa je tudi
gradnja škarp in podpornih zidov. V skladu s
predpisi, ki urejajo področje gradenj, je na tem
območju dovoljena tudi postavitev nekaterih
enostavnih in nezahtevnih objektov, kot so pomožni objekti za lastne potrebe, ograje, pomožni infrastrukturni objekti, začasni objekti, ki
ne zahtevajo novih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo in bistveno ne povečujejo potrebnih kapacitet teh priključkov ter
urbana oprema.
Odlok ureja tudi pogoje za urbanistično in arhitekturno oblikovanje. Hiše bodo lahko prostostoječe ali vrstne. Dvokapnice bodo morale
imeti klet, pritličje in mansardo, medtem ko
bodo morale imeti hiše s kletjo, pritličjem in
prvim nadstropjem ravne ali položne strehe.
Odlok izrecno prepoveduje, da bi imele hiše
večkotne izzidke in stolpiče, saj pri hišah v
naših krajih niso običajni. Strehe bodo lahko
samo enokapne, dvokapne, ravne ali položne.
Glavni vhodi v stavbe pa morajo biti zgrajeni
s strani dovoznih cest. Garaže bodo morale
imeti ravne strehe, krite s pločevino, steklom
ali plastiko ali drugim ustreznim materialom.
Cestna razsvetljava bo morala imeti enotne
elemente, postaviti pa jo bodo morali tako, da
ne bo ovirala prometa. Enako velja za urbano
opremo in ograje. Oporni zidovi bodo lahko
segali do sosednje parcelne meje, obloženi pa
bodo morali biti z avtohtonim kamnom ali
ozelenjeni. Pred vsakim objektom je predviden prostor za zbiranje odpadkov s smetnjakom, ki je na vizualno ne posebej izpostavljenem mestu. Vse površine bodo morale biti
urejene tako, da bodo omogočale samostojno
gibanje funkcionalno oviranim osebam oziroma invalidom.
Dobra prometna povezava
Območje, o katerem govori odlok, bo prometno navezano na lokalno cesto, ki povezuje
regionalno cesto Ptuj – Lenart s Sv. Trojico. Od
tam do priključka na avtocesto je le streljaj.
Cestno omrežje na tem območju bodo sestavljale ceste dveh kategorij. Potrebno število
parkirnih mest pa bo treba določiti v projektni
dokumentaciji skladno z vrsto in obsegom dejavnosti, ki se odvijajo v stavbah ali delih stavb.
Tako izračunana parkirna mesta bo treba urediti na parcelah stavb, katerim pripadajo.
Objekti na tem območju bodo priključeni tudi
na energetsko in komunalno infrastrukturo.
Za priključitev predvidenih objektov na vodovodno omrežje bo treba zgraditi v novih dovoznih cestah vodovodni cevovod. Predviden
je ločen sistem odvajanja meteornih in komunalnih odpadnih voda. Komunalne odpadne
vode bo potrebno do izgradnje kanalizacijskega omrežja po obravnavanem območju z
iztokom na čistilno napravo odvajati v individualno nepretočno greznico za vsak objekt posebej. Po izgradnji kanalizacijskega omrežja bo
treba greznice demontirati ter odpadno vodo
iz objektov preko hišnega jaška neposredno
priključiti na kanalizacijsko omrežje. Odvajanje čistih padavinskih voda iz utrjenih površin
in strešin bo potrebno urediti tako, da bo v
čim večji možni meri zmanjšan odtok pada-
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vinskih voda z urbanih površin. Padavinske
vode s streh in vode, ki ne bodo onesnažene z
vodi škodljivimi snovmi, bodo speljali v predvideno meteorno kanalizacijo, preko katere se
bo nato voda odvajala v potok Velka preko za-

drževalnika. Na obravnavanem območju je
velika možnost pojavljanja precejnih voda,
zato bo treba izvesti dreniranje objektov. Napajanje predvidenih stanovanjskih objektov
bo možno iz nove transformatorske postaje

20/0,4 kV. Na jugovzhodni strani izven tega
območja se nahaja telekomunikacijski kabel,
na katerega je možna priključitev obravnavanega območja. Na območju ureditve ni plinovodnega omrežja. Možno je predvideti
ogrevanje iz skupnega rezervoarja na utekočinjen naftni plin za več objektov skupaj. Prav
tako je treba predvideti ogrevanje na ekološko
primerna goriva: ekstra lahko kurilno olje,
utekočinjen naftni plin ali zemeljski plin. Rezervoarji za utekočinjen naftni plin morajo biti
vkopani. Ogrevanje na ekološko nesprejemljive energente ne bo dopustno.

Bodo prve hiše začele rasti že kmalu?
Sprejem omenjenega odloka je izjemno pomemben, saj bo omogočil izgradnjo na območju Svete Trojice-jug. Možnost gradnje za
potrebe bivanja in mirnih dejavnosti bo prispevala k temu, da bodo mladi ostajali v domači občini, zagotovo pa bo v kraj pritegnila
tudi mlade družine od drugod. Hiše v Sveti
Trojici-jug bodo zlasti za mlade še toliko bolj
zanimive, saj bodo v neposredni bližini avtoceste, ki Sveto Trojico povezuje z Mariborom
in Mursko Soboto. Zaradi gradnje novega naselja se bo povečalo tudi zanimanje za ureditev
rekreacijskega centra ob jezeru. Z začetkom
izgradnje Svete Trojice-juga občina Sveta

Na tej blagi vzpetini bo v naslednjih letih zraslo novo naselje

Trojica dejansko začenja odpirati tudi novo
stran v svoji bogati in ponosni zgodovini.

Kako pa se bodo stvari sedaj razvijale naprej?
Najprej bo moralo priti do komasacije (medsebojne izmenjave) in nove odmere parcel po
prostorskem načrtu. Občina je sestanek z lastniki južnega dela območja že sklicala. Sestali
so se 2. aprila letos. Lastniki zemljišč so se strinjali, da se območje parcelira na način dogovorne komasacije. Takoj po tem je občina na
osnovi dogovora med lastniki pričela s pripravljanjem geodetskih podlag za dogovorno komasacijo. Če bodo lastniki še naprej složni, bo
zadeva hitro urejena. Če bi med njimi prišlo
do spora, pa se lahko stvar zavleče, kar ne bi
bilo dobro za nikogar. Ko bodo parcele na
novo odmerjene, bo občina pripravila plan komunalnega urejanja, nato pa bodo lastniki na
parcelah lahko začeli graditi ali pa jih bodo
lahko prodali. Ni izključeno tudi, da bi celoten
kompleks kupilo kakšno gradbeno podjetje in
na njem samo zgradilo hiše za trg, vendar je
zaradi krize sedaj to manj verjetno, kot je bilo
pred njo. Kakorkoli že, če bo šlo vse po sreči
in po pameti, lahko prve hiše začnejo v naselju
Sveta Trojica–jug rasti že kmalu.
Tomaž Kšela

JAVNI RAZPIS

RAZPIS

ZA DODELITEV POMOČI ZA PROGRAME RAZVOJA
PODEŽELJA V OBČINI CERKVENJAK V LETU 2010

ZA PODELITEV PRIZNANJ
OBČINE CERKVENJAK V LETU 2010

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj podeželja na
območju Občine Cerkvenjak.
Sredstva v višini 15.815,00 EUR, zagotovljena v proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2010,
so namenjena za:
1. Naložbe v rastlinsko pridelavo na kmetijskih gospodarstvih
2. Naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih
3. Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov
4. Ohranjanje tradicionalnih stavb
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
6. Pomoč de minimis: Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih
gospodarstvih

Komisija za priznanja razpisuje dajanje pobud za podelitev priznanj Občine Cerkvenjak: Zlati
grb občine Cerkvenjak, Srebrni grb občine Cerkvenjak, Bronasti grb občine Cerkvenjak, Plaketa
občine Cerkvenjak in Zahvala občine Cerkvenjak.
Priznanja Občine Cerkvenjak se lahko podelijo podjetjem, zavodom in drugim organizacijam,
društvom in njihovim zvezam, ki delujejo na območju občine ter posameznikom - občanom
Občine Cerkvenjak.
ZLATI GRB OBČINE CERKVENJAK se podeli za izredno življenjsko delo ali vrhunske uspehe
in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Cerkvenjak.
SREBNI GRB OBČINE CERKVENJAK se podeli za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju.
BRONASTI GRB OBČINE CERKVENJAK je priznanje za enkratne uspehe v zadnjem obdobju
in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
Plaketa Občine Cerkvenjak se podeljuje za kakovost, tržno zanimivost in izvirnost izdelkov,
razstavljenih na sejmih in razstavah v občini Cerkvenjak.
Zahvala občine Cerkvenjak se podeljuje posameznikom, društvom, združenjem ali organizacijam za večletno prostovoljno delo ali dosežke na področju društvenih dejavnosti.

Opravljena storitev na računih mora biti datirana od 1. 1. 2009 – 14. 11. 2010.
Razpis bo odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 26. 11. 2010 do 13. ure. Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom "NE ODPIRAJ
- JAVNI RAZPIS ZA KMETIJSTVO" dostaviti na naslov Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25,
2236 Cerkvenjak. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo oddane v tajništvo Občine Cerkvenjak oziroma poslane po pošti s poštnim žigom do vključno: 1. 26. 5. 2010 do 13. ure (za PRVO odpiranje in obravnavo vlog, dne 3. 6. 2010), 2. 26. 11. 2010 do 13. ure (za DRUGO odpiranje in
obravnavo vlog, dne 2. 12. 2010) – v kolikor sredstva ne bodo porabljena.
Na kuverti morata biti razvidna naziv in polni naslov prijavitelja. Vlagatelj razpisne dokumentacije s podpisom na obrazcu jamči za pravilnost navedenih podatkov.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v prostorih občinske uprave
Občine Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak. Objavljena je tudi na spletnih straneh
Obcine Cerkvenjak, http://www.cerkvenjak.si/, rubrika Aktualno. Za dodatne informacije lahko
poklicite na Občino Cerkvenjak, tel. 02 729 57 00 – Metka Lah Simonič in Simona Kramberger.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Cerkvenjak, 30. marec 2010
Župan občine Cerkvenjak
Jože Kraner

Pobude se vlagajo na posebnem obrazcu, ki ga je mogoče dvigniti na občinski upravi Občine
Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, do izteka roka za oddajo pobud.
Komisija bo upoštevala vse pobude, ki bodo oddane osebno ali prispele po pošti na OBČINO
CERKVENJAK, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak (za KOMISIJO ZA NAGRADE IN PRIZNANJA OBČINE CERKVENJAK) vključno do 21. 5. 2010, do 12.00 ure.

!

Predsednik Komisije za nagrade in priznanja
Mirko Kozar

Bralcem Ovtarjevih novic
v občini Cerkvenjak!

Po sklepu občinskega sveta občine Cerkvenjak mesečnik Ovtarjeve novice za gospodinjstva
v občini Cerkvenjak po aprilu ne bo več brezplačen. Na Ovtarjeve novice se lahko od vključno
majske številke do konca leta 2010 naročite s priloženo naročilnico.

 





NAROČILNICA
IME ________________________ PRIIMEK ___________________________________
NASLOV ________________________________________________________________
POŠTNA ŠT. ______________ POŠTA ________________________________________
PODPIS _________________________________________________________________
Naročam časopis Ovtarjeve novice do 31. 12. 2010 za skupno ceno 12 €. Naročnino bom
prekinil-a pisno 1 mesec pred iztekom naročnine, v nasprotnem primeru se mi podaljša za
eno leto.
Naročilnico je možno oddati na občinski upravi Občine Cerkvenjak. Pošiljanje po pošti ni
potrebno!

!
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Investicijska dela v občini Cerkvenjak so v polnem teku

Javna razprava o predlogu nove pokojninske reforme je v
polnem teku

Občina Cerkvenjak:
Bomo morali delati do 65
Novi vodovodi in cestni odseki leta starosti?

V

vedno ni bilo dovolj. Zlasti v sušnih obdobjih
so se srečevali s problemom pomanjkanja
vode. Poslej bodo prebivalci obeh krajev imeli
kakovostno vodo iz mariborskega vodovoda.
Vrednost celotne investicije znaša prek
200.000 evrov. Na območju občine Cerkvenjak
potekajo dela tudi na cesti Klanec - Lovrec
(Kukovec) - Peščeni vrh. Hkrati pa potekajo
zaključna dela na cesti v Smolincih. Investicijska vrednost omenjenih del znaša v skupni vičini cca. 120.000 evrov.
Največje delovišče
pa je na cesti po dolini od Brengove
preko Čagone do
Drbetincev. Za izgradnjo te ceste, ki
bo prebivalcem iz
treh občin ter številnim drugim voznikom olajšala pristop
na avtocesto od Maribora do Lendave,
je nepovratna sredstva prispevala tudi
Evropska unija iz
sklada za regionalni
razvoj.
Evropska
unija projekt izgradnje te ceste, ki ga
skupaj
izvajajo občine Cerkvenjak, Sveti Andraž in Juršinci,
sofinancira z okoli
880.000 evri. Letos
bodo za 1,4 kilometra dolg odsek ceste,
ki leži v občini Cerkvenjak, dobili iz
blagajne Evropske
unije 352.000 evrov.
Skupno pa bo povezovalna cesta na avtocesto dolga prek
3,5 kilometra. Do
konca naj bi jo zgradili do 15. junija
letos.
Jože Kraner: Največje gradbišče je trenutno na priključni cesti na avtocesto
T. K
po dolini od Brengove preko Čagone do Drbetincev
občini Cerkvenjak so v teh pomladnih
dneh v polnem teku nekatera investicijska dela, ki so jih občani z veseljem
pričakovali, saj jim bodo olajšala življenje. Kot
pravi župan občine Cerkvenjak Jože Kraner,
potekajo dela pri izgradnji 800 metrov vodovoda v Ivanjskem vrhu in cca. 1000 metrov
vodovoda v Vanetini. V Ivanjskem vrhu so
imeli doslej sicer dovolj vode iz Osojnice, vendar včasih ni bila najboljša. V Vanetini pa so
imeli vodo iz vaškega vodovoda, vendar je

Kdaj bo sprejet nov prostorski načrt občine Cerkvenjak?

M

arsikateri lastnik zemlje se sprašuje, kako gospodariti s svojimi
zemljišči, saj v občini Cerkvenjak
podobno kot v številnih drugih občinah v
Sloveniji teče postopek za sprejem novega
občinskega prostorskega načrta. Vsaka občina mora imeti namreč svoj občinski prostorski načrt, ki določa, na katerih zemljiščih
je mogoče graditi, katera zemljišča morajo
biti na razpolago za javne površine in
podobno.
Zaradi razvoja so spremembe v občinskih
razvojnih načrtih po določenem času nujne,
postopek za spremembo tega načrta pa je
zahteven in dolgotrajen. Nasploh je prostorsko načrtovanje izredno zahtevna naloga, saj
terja usklajevanje včasih tudi zelo različnih
interesov uporabnikov prostora. Tudi v občini Cerkvenjak so se zato pred leti lotili
sprememb občinskega prostorskega načrta
oziroma sprejema novega, zato so zbrali pripombe občanov in drugih uporabnikov prostora na obstoječega. Strokovne podlage za
občinski prostorski načrt pa je nato začel pripravljati Zavod za urbanizem Maribor. Ven-
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dar pa priprava strokovnih podlag poteka
počasi. Med drugim tiči vzrok za to tudi v
spremembah zakonodaje in predpisov, s katerimi morajo biti usklajene, da o preobremenjenosti zavoda niti ne govorimo. »V
občini smo pričakovali, da bo občinski svet
občinski prostorski načrt sprejel že do 1. 7.
2007, dejansko pa sedaj še niti strokovnih
podlag zanj nimamo,« pravi župan Jože Kraner. »Ko jih bomo dobili, bomo pripravili
občinski prostorski načrt in ga dali v javno
obravnavo, ki bo dovolj dolga, da bodo občani lahko dali pripombe nanj. Po javni
obravnavi ga bo sprejel občinski svet, nato pa
ga mora potrditi še ministrstvo za okolje in
prostor. Če bomo kmalu prejeli strokovne
podlage, lahko postopek sprejemanja občinskega prostorskega načrta speljemo v letu
dni. Seveda pa je veliko odvisno od tega, ali
bo prišlo ponovno do kakšnih sprememb v
zakonodaji in podzakonskih aktih ali ne.
Vsaka sprememba, te so pri nas pogoste, postopke sprejemanja občinskega prostorskega
načrta zelo zavleče.«
T. K.

V teh dneh se mnogi v Slovenskih goricah
in v vsej Sloveniji sprašujejo, ali bodo morali res delati do 65 leta. Mnogi se bojijo,
da jim štirideset let delovne dobe v naslednjih letih ne bo zadoščalo za to, da bi šli v
zasluženi pokoj.
lada se je namreč lotila reforme pokojninskega sistema, čeprav je v Sloveniji
še vedno v teku pokojninska reforma,
ki se je začela s sprejetjem sedaj veljavnega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju leta 1999. Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve je že dalo v javno razpravo
predlog novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki naj bi začel veljati že
na začetku naslednjega leta, torej 1. 1. 2011.
Po oceni ministrstva za delo je pokojninska reforma nujna, saj bi se sicer pokojninska blagajna leta 2020 znašla v velikih težavah.
Odhodki pokojninske blagajne naj bi leta 2020
znašali 11,2 odstotka družbenega bruto proizvoda, leta 2050 pa že 18,4 odstotka. Kot ugotavljajo strokovnjaki, se bo prebivalstvo v
Sloveniji še naprej staralo. Leta 2008 je bilo v
naši državi 325 tisoč prebivalcev starejših od
65 let, leta 2060 pa jih bo 590 tisoč oziroma
33,4 odstotka vseh državljank in državljanov.
Kljub temu da je število starejših vse večje, pa
je v Sloveniji glede na druge evropske države zaposlenih zelo malo starejših ljudi. Tako je bilo
pri nas leta 2008 zaposlenih le 32,8 odstotka
ljudi med 55 in 64 letom starosti. V Evropski
uniji v celoti je zaposlenih 45,6 odstotka ljudi v
tem starostnem obdobju, v petnajstih starih članicah unije pa celo 47,4 odstotka. Po drugi
strani pa se tudi mladi čedalje kasneje vključujejo v delo, saj se vse dalj časa šolajo. Današnji
otroci se bodo po ocenah strokovnjakov v
povprečju šolali do 23 leta svoje starosti.
Po ocenah ministrstva za delo je treba pokojninski sistem nujno modernizirati, sicer upokojencem ne bo več mogoče zagotavljati
pokojnin na današnji ravni. Zato se je vlada
odločila za pokojninsko reformo v več fazah.
S prvo si prizadeva za dvig dejanske upokojitvene starosti, za večjo preglednost sistema, za
odvisnost višine pokojnin od vplačanih prispevkov ter za izločitve socialnih transferjev
oziroma pomoči iz pokojninske blagajne.
Bistvena novost pokojninske reforme je v tem,
da 40 let pokojninske dobe ne bo več zadoščalo za upokojitev, temveč bodo morali zavarovanci hkrati izpolnjevati še en pogoj: moški
bodo morali biti stari najmanj 65 let, ženske
pa 63. Če bodo poslanci v državnem zboru
predlog pokojninske reforme sprejeli, se bodo
lahko moški starostno upokojili, če bodo
hkrati imeli najmanj 40 let pokojninske dobe
in najmanj 65 let starosti. Ženske pa se bodo
lahko starostno upokojile, če bodo imele najmanj 38 let pokojninske dobe in hkrati najmanj 63 let starosti. Moški, ki so vstopili v
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zavarovanje pred dvajsetim letom, se bodo
lahko starostno upokojili že pri 40 letih, če
bodo imeli najmanj 44 let pokojninske dobe.
Ženske, ki so začele delati pred dvajsetim
letom, pa se bodo lahko starostno upokojile z
38 leti delovne dobe, če bodo imele najmanj
58 let starosti.
Delavci, ki bodo imeli najmanj 60 let starosti
in hkrati najmanj 40 let pokojninske dobe, se
bodo lahko predčasno upokojili, vendar jim
bodo v tem primeru za vsak mesec pred izpolnitvijo pogojev za starostno upokojitev od
izračunane pokojnine trajno odtegnili 0,3 odstotka (za pet let od 60 do 65 leta starosti bo
to zneslo 18 odstotkov trajnega odtegljaja od
pokojnine). Predlog zakona te odbitke imenuje maluse. Pozna pa tudi bonuse: tisti zavarovanec, ki bo izpolnil pogoje za pridobitev
pravice do predčasne pokojnine in bo naprej
delal ter plačeval prispevek v pokojninsko blagajno, bo namreč do 65 leta starosti prejemal
poleg redne plače še dvajset odstotkov predčasne pokojnine.
Če bodo poslanci predlog novega zakona
sprejeli, bodo ukinjene tudi vse olajšave, ki so
zavarovancem doslej omogočale hitrejše upokojevanje zaradi vzdrževanja otrok, vojaščine
in podobno. Tudi prehodno obdobje je zelo
kratko in znaša samo pet let. Predlog zakona
je napisan tako, da bodo morali do 65 leta starosti delati že pripadniki tako imenovane
»baby buum« generacije, rojene med leti 1950
in 1960.
Sindikati predlogu zakona ostro nasprotujejo.
Poudarjajo, da ga je ministrstvo za delo dalo v
javno razpravo brez poprejšnjega socialnega
dialoga in dogovora s socialnimi partnerji.
Sindikalisti najbolj odločno nasprotujejo dvigu minimalne starosti za upokojitev na 65 let
za moške in 63 let za ženske. Zahtevajo, da se
lahko upokoji vsak delavec, ko doseže 40 let
delovne dobe. Ob tem pa menijo, da je delavce
treba spodbujati z bonusi, da bi delali še dalj,
ne pristajajo pa na maluse oziroma na to, da bi
izčrpane in iztrošene delavce kaznovali z odbitki zaradi predčasne upokojitve s 40 leti delovne dobe in 60 leti starosti. Sindikati so
napovedali, da bodo začeli zbirati podpise za
naknadni zakonodajni referendum, če bo
zakon kljub njihovim pripombam sprejet.
Tudi delodajalske organizacije imajo resne pripombe na predlog zakona, saj ugotavljajo, da
njihovi predlogi niso upoštevani. Delodajalci
predlagajo bonuse za delavce, ki bi delali preko
minimalne starosti za upokojitev, ter za njihove delodajalce. Zavzemajo se tudi za to,
da bi bili prispevki za pokojninsko blagajno
navzgor omejeni (da bi uvedli tako imenovano »kapico«), saj so navzgor omejene tudi
pokojnine.
T. K.

Za malo delo poslej najmanj 3,5 in največ 8 evrov bruto na uro

Malo delo – največ 14 ur na
teden
Doslej je bilo priložnostno in občasno delo,
ki ga je tudi na območju Slovenskih goric
zelo veliko, dokaj slabo urejeno, da ne rečemo kar neurejeno.
red kratkim pa je ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve dalo v javno
razpravo predlog »Zakona o malem
delu«. Na to, da je področje priložnostnega in
občasnega dela treba urediti, so Slovenijo
opozorile tudi Evropska komisija in nekatere
mednarodne organizacije, denimo OECD. Če
bodo poslanci v državnem zboru zakon sprejeli, bo začel veljati v začetku naslednjega leta.

P

Kot ugotavljajo na ministrstvu za delo, se trenutno pri nas precejšen delež priložnostnega
in občasnega dela opravi v okviru tako imenovane sive ekonomije ali dela na črno. Po novem pa bo tudi to delo postavljeno v ustrezne
delovnopravne okvire. To je zelo pomembno
tako z vidika delodajalcev kot z vidika delavcev, saj so doslej nekateri zaradi poškodb pri
malem delu, zaradi odškodninske odgovornosti ali zaradi številnih drugih vzrokov imeli veliko problemov. Predlog zakona o malem delu
ne ureja samo občasnega dela brezposelnih
oseb in upokojencev, temveč tudi študentov in
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dijakov, ki ob izobraževanju občasno še delajo.
Z vključitvijo upokojencev želi ministrstvo za
delo podaljšati delovno aktivnost starejših in
jim omogočiti, da ostanejo družbeno aktivni
na sebi primeren način. Z vključitvijo brezposelnih v malo delo pa želi ministrstvo ohraniti
stik brezposelnih delavk in delavcev s tako
imenovanim trgom dela ter jim omogočiti
iskanje novih možnosti za zaposlitev.
Če bo predlog zakona sprejet, bodo lahko študenti, dijaki upokojenci, brezposelni in drugi
neaktivni ljudje delali na teden največ 14 ur.
Zakon bo omejil tudi njihov zaslužek. Ministrstvo predlaga, da bi bilo opravljanje malega
dela plačano najmanj 3,5 in največ 8 evrov
bruto na uro. V skladu z načelom, da »vsako
delo šteje«, se bodo od malega dela plačevali
tudi pokojninski in zdravstveni prispevki, ki
bodo nekoliko nižji kot sicer. Dajatve in prispevki od malega dela bodo skupaj znašali
29,50 odstotka od bruto zaslužka. Različne
agencije in servisi, ki se ukvarjajo s posredovanjem dela, bodo lahko posredovanje malega
dela izvajali samo kot nepridobitno dejavnost.
Kot zatrjujejo na ministrstvu za delo, so zaradi
študijskih obveznosti dijakov in študentov v
predlog zakona o malem delu vgradili tudi izjemo, ki bo študentom omogočila, da bodo
lahko delali več ur na teden, vendar v koledarskem letu ne bodo smeli preseči dovoljenega
obsega ur preračunanega na letni obseg ur,
kar znese 728 ur. Ministrstvo je na ta način
želelo študentom in dijakom omogočiti, da
malo delo prilagodijo svojim študijskim
obveznostim.
Po novem bo študentsko delo priznano kot
uradne delovne izkušnje in se bo ustrezno
vštevalo v delovno dobo. Ker se bodo od njega
odvajali prispevki za pokojninsko zavarovanje, bo študentom in dijakom v sorazmernem
deležu priznana tudi pokojninska doba. To pa
ne bo vplivalo na višino pokojnine, saj se ti zaslužki ne bodo vštevali v pokojninsko osnovo,

ki predstavlja podlago za izračun višine
pokojnine.
Osebam, ki bodo opravljali malo delo, ne bo
treba sklepati pogodb o zaposlitvi, temveč bo
zadostovalo, če bodo imeli napotnico za malo
delo, ki jo bosta pred začetkom dela podpisala
tako delodajalec kot delavec, potrdila pa jo bo
tudi organizacija za posredovanje malega dela.
Delodajalec pa bo moral delavcu za opravljeno
malo delo izplačati plačilo najkasneje do 15.
dne v naslednjem mesecu ter hkrati obračunati in odvesti prispevke za socialna zavarovanja in dajatve iz malega dela. Predvidena je
tudi vzpostavitev enotnega rizičnega sklada
pri Zavodu RS za zaposlovanje, ki bo v primeru neplačila delodajalca posamezniku zagotovil plačilo za opravljeno malo delo.
Predlog Zakona o malem delu predvideva tudi
vzpostavitev centralne evidence o malem delu,
ki bo omogočila boljši nadzor nad njim. Kdorkoli bo zakon kršil, bo kaznovan z globo (delodajalec bo moral plačati od 5.000 do 15.000
evrov, delavec pa 500 evrov) ter prepovedjo
koriščenja, posredovanja ali opravljanja malega dela v določenem časovnem obdobju.
Predlog zakona je med prizadetimi dvignil veliko prahu, saj imajo nanj resne pripombe vsi
socialni partnerji. Najbolj so z novim zakonom nezadovoljni študenti, ki jih je strah, da
po novem ne bodo mogli toliko delati in zaslužiti, da bi imeli dovolj sredstev za študij, še
zlasti, ker je štipendijska politika pri nas še
vedno dokaj neurejena. Delodajalci protestirajo, ker bodo lahko poslej delavce za opravljanje malega dela zaposlovali samo na nesistematiziranih delovnih mestih, za nameček
pa bodo morali plačevati še višje prispevke.
Sindikati in delavci pa se bojijo, da bodo delodajalci delavce raje kot za redno delo najemali
za opravljanje malega dela.
T. K.

Pogovor z direktorico Centra za socialno delo v Lenartu
Jasmino Gruden

Socialne razmere v osrednjih
Slov. goricah se zaostrujejo

Jasmina Gruden: Zaskrbljujoče je, da izredne
denarne socialne pomoči prejemajo tudi nekateri zaposleni delavci in delavke, zlasti z
večjimi družinami, ker jih s skromnimi plačami ne morejo dostojno preživljati.

»

S

ocialne razmere na območju lenarške
upravne enote se v preteklem obdobju
niso bistveno razlikovale od socialnih
razmer drugod po Sloveniji, če izvzamemo
Ljubljano in Gorenjsko, kjer je stanje nekoliko
boljše. Morda bi celo lahko rekli, da smo problem brezposelnosti nekoliko manj občutili
kot na številnih drugih območjih, saj je bilo
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gospodarstvo v Lenartu ter osrednjih Slovenskih goricah doslej
dokaj stabilno. V zadnjem času pa
so se tudi pri nas začele razmere
poslabševati. Tako je denimo naš
center lani izplačal za 50 odstotkov več denarnih socialnih pomoči kot leto poprej. Zelo se je
povečalo zlasti število izrednih
socialnih pomoči!« pravi direktorica Centra za socialno delo v
Lenartu Jasmina Gruden. »Med
občinami v osrednjih Slovenskih
goricah pa, kar se socialnih razmer tiče, ni večjih razlik. Socialna
problematika je v vseh precej
podobna.«
Zaskrbljujoče je, da, kot pravi
Grudnova, izredne denarne socialne pomoči prejemajo tudi
nekateri zaposleni delavci in
delavke, še zlasti tisti z večjimi
družinami, saj jih s svojimi
skromnimi plačami ne morejo
preživljati. »Nekateri zaposleni delavci s tremi
ali več otroki se znajdejo v stiski, ko je treba
nabaviti kurjavo, šolske potrebščine in
podobno.«
Tako kot drugi centri za socialno delo v Sloveniji tudi center v Lenartu v skladu z številnimi
zakoni, ki urejajo to področje, izvaja celo vrsto
socialno varstvenih storitev. Lani se je zateklo
na center po takšno ali drugačno pomoč 9.944
prebivalcev iz osrednji Slovenskih goric, kar je
za dvajset odstotkov več kot leta 2008. Prvo socialno pomoč so lani na centru nudili 393 občanom, tako imenovane osebne pomoči pa jih
je bilo deležnih 91. Poleg tega so strokovne delavke centra nudile pomoč na domu 39 druži-

nam. Ta storitev obsega varstvo in oskrbo
upravičencev, ki zaradi invalidnosti, starosti
ali bolezni potrebujejo pomoč. Pomoč za dom,
ki zajema svetovanje in pomoč staršem pri
vzgoji otrok ter urejanje odnosov med družinskimi člani, pa so strokovne delavke nudile
petim družinam.
V okviru izvajanja javnih pooblastil je center
lani izdal 1939 odločb o priznanju do denarnih socialnih pomoči, kar je 605 odločb več
kot leto poprej. Na centru po besedah Grudnove ugotavljajo, da kar nekaj odstotkov prebivalcev osrednjih Slovenskih goric trajno živi
v takšnih socialnih razmerah, da potrebujejo
denarno socialno pomoč.
Skladno z usmeritvami vlade o enotni vstopni
točki v sistem socialnih transferjev se je odločanje o državnih štipendijah na prvi stopnji
preneslo iz zavoda za zaposlovanja na centre
za socialno delo. V lenarškem centru so obravnavali 876 vlog za pridobitev državne štipendije za šolsko leto 2009/2010 (311 iz Lenarta,
128 iz Benedikta, 99 iz Cerkvenjaka, 107 iz
Svete Ane, 118 iz Svetega Jurija v Slovenskih
goricah in 113 iz Svete Trojice). Ugodno so jih
rešili 564.
Centri za socialno delo imajo pri nas javna pooblastila na številnih področjih. Tako lahko
očetje v primerih zunajzakonskega rojstva
otrok očetovstvo uredijo na centru. Takšnih
primerov so imeli lani v Lenartu 128, poleg
tega pa so strokovne delavke centra sodelovale
v postopku razveze osmih zakonskih zvez. V
95 primerih je center sodeloval pri urejanju
preživnin, v 15 primerih pa je podal mnenje
glede primernosti stikov enega od staršev z
otrokom.
»V zadnjem času se povečuje tudi število primerov, ko mora naš center odraslim zaradi
varstva njihovih pravic in koristi imenovati
skrbnika,« pravi Grudnova. Lani so takšnih
odločb izdali 68, kar je za 20 več kot predlani.
Lani so prav tako spremljali v 24 rejniških družinah spremljali 61 otrok, od katerih jih je bilo
41 iz občin izven lenarške upravne enote.
Strokovne delavke centra so lani poskrbele
tudi za namestitev treh oseb v domovih za
ostarele. Preko centra je nadomestilo za porodniški dopust prejemalo 169 mamic, nadomestilo za očetovski dopust 127 očkov, pravico do dopusta za nego in varstvo otroka 247
staršev, daljši dopust za nego otroka 14 občanov ter pravice iz naslova krajšega delovnega
časa 44 oseb. Starševski dodatek je prejelo 51
ljudi, pomoč ob rojstvu otroka 180, otroški
dodatek 2629 in dodatek za veliko družino 247
oseb.
Center za socialno delo v Lenartu izvaja
več lastnih programov (neposredna socialna
oskrba uporabnikov, pomoč otrokom pri učenju, skupinsko delo z rejnicami in rejniki,
skupinsko delo s starejšimi za samopomoč,
psihosocialna pomoč ogroženi družinam itd.),
poleg tega pa v posameznih primerih napoti
ljudi v stiski v programe, ki jih sofinancira več
občin in jih izvajajo v Centru za socialno delo

v Mariboru. Tako so v Varni hiši, v Kriznem
centru, v Materinskem domu, v Kriznem centru za mlade in še nekaterih programih tudi
občanke in občani iz občin v osrednjih Slovenskih goricah.
Strokovne delavke centra in njihova direktorica zares nimajo lahkega dela, še zlasti ne v
sedanjih kriznih časih, ko je ljudi v stiski vse
več. Ker mora center delovati strogo po črki
zakona in za izdajo vsake odločbe voditi ustrezen postopek, so zaposleni na centru zares zelo
zaposleni. »Rešuje nas to, da delamo timsko,«
pravi Grudnova. »Strokovne delavke centra
zares prizadevno, strokovno in uspešno izvajajo svoje naloge, čeprav je center kadrovsko
podhranjen. To potrjujejo tudi inšpekcijski
nadzori, saj inšpektorji na naše delo nimajo
pripomb. Tudi v primeru pritožb uporabnikov so na drugostopenjskem organu naše
odločbe potrjene.«
Nekateri, ki se znajdejo v stiski, včasih tarnajo,
da morajo prinesti na center veliko potrdil ter
da dolgo čakajo na denarno socialno pomoč.
»Občanom po novem praktično ni več potrebno prinašati potrdil iz bank, davčne uprave
in drugih institucij, saj si jih na centru pridobimo sami. Nekateri so celo nejevoljni, ker na
centru sami pridobimo podatke o stanju na
njihovem bančnem računu, o tem, kakšen
avto imajo in podobno, vendar imamo takšna
zakonska pooblastila. Res pa je, da lahko center hitreje izda odločbo, če vlagatelj sam priloži vlogi določena potrdila,« pojasnjuje
Grudnova. Po njenih besedah so včasih nejevoljni prejemniki izrednih denarnih socialnih
pomoči, ker morajo v petnajstih dneh z računi
dokazati, da so pomoč potrošili namensko,
sicer do pomoči niso upravičeni 18 mesecev.
»Takšen je pač zakon in mi smo ga dolžni
spoštovati.«
Kar zadeva hitrost dodeljevanja pomoči, pa
Grudnova pojasnjuje, da jo v hudi stiski lahko
občan dobi dokaj hitro. Sicer pa mora strokovni delavec centra širše proučiti socialne razmere, v katerih živi uporabnik, ter pridobiti
tudi ustrezne podatke, česar ni mogoče storiti
čez noč.
Nekateri, zlasti takšni, ki sami še niso bili v
hudi stiski, pa menijo, da mnogi prejemajo
socialne pomoči neupravičeno. Po besedah
Grudnove lenarški center zelo dobro sodeluje
z zavodom za zaposlovanje, davčno upravo,
bankami, šolami, občinami in drugimi ustanovami, zato možnosti za goljufanje praktično
ni. Posameznik sicer lahko poskuša center zavesti v zvezi s kakšno osebno okoliščino (da
živi ločeno in podobno), vendar se resnica
kmalu izkaže, saj se ljudje v naših krajih dobro
poznajo.
Ravnokar je v razpravi predlog novega zakona, po katerem naj bi v bodoče preko centrov za socialno delo prejemali ljudje vse
socialne transferje, kar bo še zmanjšalo možnost zlorab. Seveda pa bo za to treba prej
ustvariti vse kadrovske in tehnične pogoje ter
izboljšati evidence.
Tomaž Kšela

Uspešno proti nasilju v
družini
Na Centru za socialno delo v Lenartu so leta 2008 zabeležili 7 primerov nasilja v družini, lani
pa 38. Po besedah Grudnove ne gre za to, da se je število primerov nasilja v družini tako povečalo, temveč so policisti in strokovni delavci centra čedalje bolj uspešni pri njihovem razkrivanju – v veliki meri tudi zaradi tega, ker med seboj dobro sodelujejo. Tudi ljudje so čedalje
bolj ozaveščeni in ne tolerirajo več nasilja v družinah, zato ga pogosteje prijavljajo. Včasih je
bilo nasilje v družinah skrito, danes pa ni več tako. Prišlo je tudi do spremembe zakonodaje
na tem področju. Še posebej dobro se je izkazal ukrep prepovedi približevanja, ki ga izreče policija. Nekateri ukrepi pa ne dajejo želenih rezultatov. Tako mora, denimo, nasilen mož plačati
dokaj visoko kazen za nasilje nad ženo, denar za plačilo kazni pa gre iz njune skupne blagajne.
Nekatere ženske, ki so bile žrtve nasilja, so morale poiskati celo priložnostno delo, saj je partner
zaradi plačila kazni izpraznil skupno blagajno. Marsikatera ženska raje ne prijavi nasilnega
moža, ker kazen običajno še bolj kot moža udari po žepu vso družino.
Po presoji Grudnove velikokrat botrujeta nasilju v družini težko ekonomsko stanje in še zlasti
alkohol. Vse več je tudi nasilja nad starejšimi osebami oziroma nasilja otrok nad ostarelimi
starši. Center za socialno delo v Lenartu zato pomaga anonimnim alkoholikom, ki se odvajajo
od odvisnosti. Večkrat se v javnosti pojavlja tudi vprašanje, zakaj center za socialno delo pomaga ljudem, ki se sami nisi pripravljeni spopasti s problemom svoje odvisnosti. Dejansko pa
center v prvi vrsti pomaga njihovim otrokom.
Tomaž Kšela
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Pomlad za kmetijstvo
V prihodnjih mesecih se bo v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano MKGP odprlo kar nekaj možnosti za pridobivanje sredstev iz Programa za razvoj podeželja.

Vse dodatne informacije za potrebe prijav na razpise dobite:
Razvojna agencija Slovenske gorice, rasg@rasg.si;
Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«, info@lasovtar.si;
telefon: 059 128 773, GSM: 051 660 865.

Dopolnilna dejavnost na kmetiji v
Slov. goricah

V

se več priložnosti dodatnega zaslužka
in samozaposlitve na podeželju predstavlja opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Dopolnilna dejavnost na kmetiji je s kmetijstvom oz. gozdarstvom povezana dejavnost, ki
se opravlja na kmetiji in omogoča kmetiji
boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti
ter delovne sile družinskih članov (za družinske člane se štejejo vsi člani družine, ki prebivajo in delajo na kmetiji in niso najeta delovna
sila). Zakonsko osnovo za dopolnilne dejavnosti daje Zakon o kmetijstvu Ur. l. RS 45/08.

Vrste dopolnilnih dejavnosti
Pod dopolnilno dejavnost na kmetiji gre razumeti različne dejavnosti - od predelovanja
kmetijskih pridelkov do turizma (Uredba o
vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji):
- predelava kmetijskih pridelkov, medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev, gob
in gozdnih sortimentov;
- prodaja kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja
v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji; drugje proizvedenih izdelkov iz lastnih surovin; turizem na kmetiji:
gostinska in negostinska dejavnost;
- dejavnost, povezana s tradicionalnimi
znanji na kmetiji, storitve oziroma izdelki (npr: peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
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tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
- pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov;
- storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja
le-teh v najem;
- izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo
na kmetiji;
- zbiranje in kompostiranje organskih snovi;
- ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib;
- aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd.
iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.

Dohodek iz dopolnilne dejavnosti
Dohodek iz dopolnilnih dejavnosti na polnoletnega družinskega člana ne sme presegati 1,5
povprečne plače na zaposlenega v RS v preteklem letu, na območjih z omejenimi dejavniki
za kmetijsko pridelavo pa 3 povprečnih plač
na zaposlenega v RS.
Fizični obseg
Uredba tudi določa možen maksimalen obseg
dejavnosti za posamezne vrste dopolnilnih
dejavnosti.
Velikost kmetije
Kmetija mora imeti v lasti najmanj 1 ha ali v
zakupu najmanj 5 ha primerljivih površin,
razen v primeru predelave medu in čebeljih
izdelkov.
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Posebni pogoji
Uredba določa za posamezne dejavnosti tudi
posebne pogoje npr. glede zahtevanih lastnih
surovin oz. o možnosti dokupa. Podrobnejše
pogoje za opravljanje turistične dejavnost na
kmetiji urejajo predpisi s področja gostinstva,
drugi podzakonski predpisi (npr. veterinarske,
sanitarno-zdravstvene predpise), ki so specifični za posamezno dejavnost.
Možnosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je
lahko fizična oseba, ki je lastnik, zakupnik ali
drugačen uporabnik kmetije in se za svoj
račun ukvarja s kmetijsko dejavnostjo ter je za
to ustrezno usposobljen; ni potrebno, da je pokojninsko-invalidsko zavarovan na kmetiji.
Na kmetiji se lahko opravlja več dejavnosti
hkrati, a za isto dejavnost le en nosilec na kmetiji, razen za storitve. Sezonska dela, ki se opravljajo manj kot 6 mesecev na leto, se jih lahko
registrirana le za čas trajanja.
Registracija dejavnosti
Za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora nosilec dejavnosti pridobiti dovoljenje, ki ga na njegovo zahtevo izda krajevno
pristojna upravna enota.
Ovtarjeva ponudba 2010
V »LAS Ovtar Slovenskih goric« se zavedajo,
da le vzpostavitev prodajnih poti in uveljavitev
skupne blagovne znamke OVTAR znotraj območja, z ustrezno mrežo oz. organiziranostjo
promocije vseh vključenih ponudnikov, predstavlja krepitev družbene vloge pridelovalcev,
predelovalcev in izdelovalcev domačih izdelkov in pridelkov ter ponudnikov storitev tako
v javnem in zasebnem življenju. V okviru letnega izvedbenega načrta za 2010 se bo tako v
drugi polovici leta v okviru LAS pričel obsežen
projekt: Ovtarjeva ponudba, katere glavne
aktivnosti predstavljajo:

1. organiziranje mreže ponudnikov produktov in storitev podeželja za lokalno samooskrbo – baza za prodajni katalog in izdelava
kataloga
2. predstavitev Ovtarjeve ponudbe pod
skupno blagovno znamko:
- prodajni katalog: predstavitev ponudnikov in ponudbe na območju LAS z zemljevidom lokacij
- drugo promocijsko gradivo - izdelava
zloženk prodaje na domu z zemljevidom
lokacij ponudnikov za sejme (izvleček iz
kataloga)
- oblikovanje in izdelava Ovtarjeve stojnice, izdelava in oblikovanje reklamnih
panojev za predstavitve
- predstavitev Ovtarjeve ponudbe na spletni strani LAS in občin ter ponudnikov
samih
- udeležba na sejmih: AGRA v Gornji Radgoni, Martinovanje, trgatev stare trte na
Lentu v Mariboru, božično-novoletni
sejem v Lenartu
- vključevanje Ovtarjeve ponudbe v turistično ponudbo Slovenskih goric
3. izobraževanje ponudnikov
4. trženje Ovtarjeve ponudbe - Dan odprtih
vrat in src v Slovenskih goricah; organizacija 1. osrednje kulturno-etnografske prireditve povezane s prodajo na domu na
območju LAS; vključevanje Ovtarjeve ponudbe v turistično ponudbo LAS.
Že sedaj vabljeni k sodelovanju vsi ponudniki,
pridelovalci, predelovalci in izdelovalci domačih
izdelkov oz. pridelkov in storitev ter vseh zainteresiranih za organizirano prodajo na domu.
Podeželje zares predstavlja velik potencial, saj
se počasi uveljavlja zavedanje, da za svoje celostno zdravje moramo poskrbeti predvsem
sami, predvsem z zdravo hrano, s poznavanjem pridelovalca (izvora) hrane, s stikom
z naravo, ki nudi sprostitev, pripadnost in
varnost.

Aktualno iz »LAS Ovtar Slovenskih goric«
LAS Ovtar Slovenskih goric je 19. marca 2010,
na Sveti Ani, na 6. redni seji Razvojnega sveta
potrdil v skladu z zahtevami MKGP dopolnjen letni izvedbeni načrt – LIN za leto 2010.
V okviru letne višine dodeljenih pravic porabe
finančnih sredstev za leto 2010, ki znaša
96.475,00 EUR, je v LIN vključenih 15 projektov, od tega 9 individualnih in 6 skupnih
projektov. Za skupne projekte velja, da izkazujejo učinek (dodano vrednost) za celotno
območje LAS.

Izvedba projektov
Pričetek izvedbe projektov je pogojen s prejemom odločbe o potrditvi projektov LIN in letnega finančnega načrta za izvedbo projektov
oz. odobritvi sredstev za projekte za leto 2010
s strani MKGP.
Seznam projektov, vključenih v LIN, in predstavitev vsebine projektov bosta objavljena po
uradni potrditvi LIN s strani MKGP, predvidoma maja 2010.
Renata Vajngerl

Občni zbor »LAS Ovtar Slovenskih goric«

V

petek, 26. 3., je bil v Lenartu izveden
občni zbor Društva za razvoj podeželja
»LAS Ovtar Slovenskih goric«. Uvodoma so za lepo zapeto slovensko ljudsko
pesem poskrbele Pevke ljudskih pesmi DU Lenart. Podana so bila poročila o delu društva v
2009 (vsebinsko, finančno ter s strani nadzornega odbora) ter načrt dela za 2010.

Občnega zbora so se udeležili župani občin
Cerkvenjak, Lenart in Sveti Jurij v Slovenskih
goricah, člani društva, predstavniki občin in
nekateri gostje: Peter Pribožič, vodja KSS pri
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KGZS Zavod Ptuj in podpredsednik Društva
bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih
goricah ter Ciril Rojs kot predstavnik Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož.
LAS Ovtar Slovenskih goric v letu 2010 načrtuje izvedbo 15 projektov iz letnega izvedbenega načrta (LIN) 2010 in še 11 nedokončanih
iz 2009. Tekom leta bodo še zlasti zanimivi
skupni projekti pričetka skupne obvestilne signalizacije, uveljavljanja blagovne znamke
Ovtar in nadaljevanja prodajnih poti.
V letošnjem letu se še obetajo spremembe v
izvajanju ukrepa LEADER, ki bodo skrajšale
postopke izplačevanja sredstev in dale več pristojnosti LAS.
R.V.

Razvojno agencijo Slovenske gorice od 1. aprila vodi nova
direktorica Tanja Hrastnik

Prednost pripravi projektov,
ki jih sofinancirata evropska
unija in država

Tanja Hrastnik: Več projektov je že v teku, možnosti pa je zagotovo še več!

R

azvojna agencija Slovenske gorice je dobila novo vodstvo. Na začetku aprila je
za krmilo agencije poprijela nova direktorica Tanja Hrastnik, ekonomistka iz Slovenske Bistrice. Družinske korenine Hrastnikove
segajo v svet med Dravo in Muro, saj njena
mati izhaja iz znane in ugledne mlinarske družine Žnidaršič v Precetincih v Prlekiji, oče pa
je z Dolenjskega. Hrastnikova živi v Spodnji
Polskavi v občini Slovenska Bistrica, doslej pa
si je strokovne izkušnje nabirala z delom v gospodarskih družbah, v občinski upravi v Slovenski Bistrici ter v službi vlade za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, kjer si je
pridobila še posebno veliko znanja.
»Povabilo za delo in vodenje Razvojne agencije
Slovenske gorice sem sprejela kot izziv,« pravi

Hrastnikova. »V agenciji bomo prednostno
zbirali aktualne informacije o možnostih oblikovanja in sofinanciranja projektov, s katerimi
se bodo občine, podjetniki, in fizične osebe, še
zlasti s področja kmetijstva, prijavljali na različne razpise na ravni Evropske unije ali
države. Več takšnih projektov je že v teku, zagotovo pa je možnosti zanje še več.«
Hrastnikova ima bogate izkušnje s tem, kako
je treba pripraviti projekte, da zadovoljujejo visoke razpisne kriterije, ki so dandanes v skladu
z evropsko zakonodajo zelo zahtevni. »Tisti, ki
se prijavijo na evropski ali državi razpis, morajo zares dobro pripraviti svoj projekt, vendar
smo na naši agenciji usposobljeni, da jim
pomagamo.«
Kot pravi Hrastnikova, je pri nas priprava projektov še posebej zahtevna, saj imamo relativno togo finančno zakonodajo, ki nam je v tej
obliki niso predpisali v Bruslju, temveč smo jo
sprejeli sami. Sicer pa smo Slovenci že tako in
tako znani po tem, da smo marsikdaj bolj papeški od papeža. To pa ne sme nobenega
odvrniti, da se ne bi lotil priprave in uresničevanja projekta, če ima dobro in koristno zamisel, saj mu bodo vse potrebno za sodelovanje
na razpisu pomagali pripraviti strokovnjaki na
Razvojni agenciji Slovenske gorice. »Korajža
velja,« pravi Hrastnikova.
Seveda ima Razvojna agencija Slovenske gorice, kot opozarja Hrastnikova, še veliko drugih pomembnih nalog, zlasti na področju
razvoja turizma, malega gospodarstva, podeželja, kadrov, infrastrukture, urbanih središč,
javnega in socialnega okolja ter na drugih področjih. Vsem nameravajo posvetiti dolžno
pozornost.
Sicer pa na območju, na katerem deluje Razvojna agencija Slovenske gorice, živi okoli
18.500 prebivalcev v 78 naseljih.
T. K.

Aktivnosti pri Izobraževalnem centru v mesecu aprilu

P

ričeli smo z novim študijskim krožkom
z naslovom »Nimam časa«, kjer smo
prijetno združili s koristnim. V krožku
se učimo osnov računalništva in tujega jezika,
za sprostitev pa izdelujemo izdelke iz različnih
materialov ter se učimo igrati različne igre s
kartami. Bistvo krožka je, da se v sproščenem
vzdušju omogoči prenos znanja z ljudi na ljudi
ter da si vzamemo čas in naredimo nekaj zase.
V aprilu smo v sodelovanju z Zdravstvenim
domom Lenart organizirali brezplačno predavanje iz sklopa
»Skrb za lastno
zdravje - zdravo življenje«, tokrat je
bilo na vrsti gibanje
in zdravje.
Delavnica o barvah
je potekala 19.
aprila pod vodstvom Nine Šulin,
profesorice likovne
pedagogike. Poučili
smo se o vplivu, ki
ga imajo barve na
naša čustva, počutje
in življenje.

Pri nas smo gostili še Jožeta Majesa iz Zeliščarske kmetije Plavica. Izvedel je predavanje o
zdravilnih rastlinah. Poučili smo se, katere
rastline uporabiti za lajšanje različnih tegob,
kdaj in kako jih nabirati ter kako pripraviti za
uporabo. Po predavanju je predavatelj svetoval
posameznikom, s katerimi zdravilnimi rastlinami si lahko pomagajo pri različnih zdravstvenih težavah.
Alenka Špes in Natalija Arbeiter

Zavzeto delo udeleženk delavnice
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Benedikt: sodelovalo več kot 600 občanov
OČISTILI SMO
OSREDNJE SLOVENSKE
GORICE!
Lenart: okrog 700 udeležencev akcije

V občini Benedikt so se v akcijo »Očistimo Slovenijo« po besedah strokovne svetovalke za gospodarske javne službe v občinski upravi Sabine Šijanec vključili vsi učitelji in učenci tamkajšnje
osnovne šole, ki so se jim pridružili tudi starši, ter okoli 200 drugih občanov.
Med udeleženci akcije je bil tudi župan Milan Gumzar, medtem ko so občinski svetniki vodili
posamezne delovne skupine. Na čelu delovnih grup so bili Saša Lovrenčič, Janez Zorko, Dragica
Lipnik, Milan Repič, Janez Fekonja, Janez Kavčič, Jože Maurič, Janez Rajšp in Damjan Rajšp. Udeležence iz šole je vodila Timoteja Haložan, člane glasbene skupine Klapovühi, ki se je prav tako
vključila v čiščenje okolja, pa Vesna Merčnik.
Učenci so pobrali smeti ob cestah, odrasli udeleženci akcije pa so se lotili čiščenja Zlodjeve püše
in drugih divjih odlagališč odpadkov v gozdovih na Ločkem vrhu, Trsteniku in drugih krajih.

Dne 17. aprila je
tudi v občini Lenart potekala akcija
Očistimo
Slovenijo v enem
dnevu, v kateri je
sodelovalo približno 700 občanov.
Na celotnem območju občine je
bilo 8 zbirnih
mest. Odstranjenih je bilo približno
500
m2
odpadkov s 40 divjih odlagališč. Komunalno podjetje
je zbrane odpadke
odpeljalo.

T. Kšela

Tako kot običajno so bile tudi v akciji »Očistimo Slovenijo« med najbolj prizadevnimi ženske.

Na enem od zbirnih mest se je
prostovoljcem pridružil poslanec v
Državnem zboru RS in župan občine Benedikt Milan Gumzar, ki je
aktivno sodeloval vse od začetka do
konca akcije. Na zbirni točki mu je
na pomoč priskočila tudi direktorica
podjetja Saubermacher Slovenija
Mojca Letnik.

Sveta Trojica: gozdovi so bolj čisti

Cerkvenjak: presenetila je stara nesnaga

Zaradi akcije so bolj čisti
tudi gozdovi v okolici Svete
Trojice, iz katerih so udeleženci akcije iz te občine prinesli veliko železja in drugih
odpadkov. To najbolje ve
žagar iz Svete Trojice Janez
Krajnc, ki je moral pošteno
poprijeti za delo, da je vse
odpadke naložil na traktorsko prikolico in odpeljal na
zbirno mesto. Pa naj še kdo
reče, da akcija ni bila potrebna in koristna.

Udeleženci iz občine Cerkvenjak so bili presenečeni,
saj so na nekaterih divjih
odlagališčih našli zares veliko starega železja in drugih odpadkov. Na zbirnem
mestu na parkirišču nasproti pokopališča se je nabrala tako velika »gora
odpadkov«, da je skoraj zakrila pogled na Cerkvenjak.
Res pa je, da so bili odpadki
po vsemu sodeč iz starih
časov, ko kosovnih odpadkov iz občine še niso vsako
leto organizirano odvažali.

T. Kšela

T. Kšela

Veliko pločevink
Ekipo žensk iz Spodje Senarske v akciji je okrepila
tudi učenka Tina Družovec,
ki je ob stari cesti skozi kraj
pridno pobirala odpadke, ki
so jih v preteklosti iz avtomobilov odvrgli vozniki in
njihovi sopotniki. Kot so
nam povedale udeleženke
akcije, je malo Tino najbolj
presenetilo, koliko piva spijejo ljudje, saj je bilo med
odpadki ob cesti največ
praznih pločevink.
T. K.
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Skupina Kulturnega društva Cerkvenjak, Župnije in krajanov iz
Andrencev in Stanetincev

Skupina Športno turističnega društva Smolinci –
Župetinci in krajani Smolincev – Župetincev
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Sv. Jurij: velik odziv ozaveščenih občanov

Sv. Ana: čistili stari in mladi

V občini Sv. Jurij so prav tako
poprijeli za delo, čeprav se tovrstne akcije v občini vršijo vsako
pomlad. Žalostno pa je dejstvo,
da so nekateri čistilno akcijo izkoristili za smetenje oz. za privatno čiščenje stanovanj.
SreBr

V občini Sv. Ana so pridno čistili gozdove, obrobja travnikov,
potokov, dolino ekološko zelo
pomembne reke Ščavnice. Na
vprašanje, kaj vse se je našlo
med smetmi, so ljudje le zmajevali z glavo in neprijetno presenečeni nad divjimi odlagališči
malodane identično odgovarjali, da so presenečeni nad tako
onesnaženostjo gozdov, porečij,

Udeleženke akcije so počistile
tudi za takšnimi.

potokov. Da se je dalo čuda odkriti pod plastmi listov in gozdnega podrastja; od starih hladilnikov, delovnih kmetijskih
strojev, da o železnih sodih ne
izgubljamo besed. Nemalo presenečenja je bilo nad raznimi
pločevinkami ter plastenkami.
SreBr

Okrepčilo po končani akciji se
je prav prileglo

Ovtarjeva pohvala akciji Očistimo Slovenijo
2650 prostovoljcev iz Osrednjih Slovenskih goric v občinah, Benedikt, Cerkvenjak, Lenart,
Sv. Ana, Sv. Jurij v Slovenskih goricah in Sv. Trojica olajšalo naravo za več kot 700 m3 smeti.
V tokratni Ovtarjevi pohvali ne bomo izpostavljali posameznikov ali društev, temveč gre pohvala
vsem 250.000 Slovencem, ki so se 17. aprila 2010 odzvali klicu narave in se pridružili čistilni akciji, v kateri smo skupaj zbrali 80.000 kubičnih metrov odpadkov. Domačini in domačinke vseh
starosti iz Slovenskih goric so še enkrat več dokazali, da jim za našo okolje ni vseeno, saj se jih
udeležilo 14% vseh prebivalcev naših občin, kar je nad slovenskim povprečjem. Skupno so v občinah osrednjih Slovenskih goric nabrali dobrih 700 kubičnih metrov smeti. Želja vseh prostovoljcev pa je zagotovo ta, da bi očiščena območja ostala čista tudi v prihodnje. Upajmo, da bodo
prav s pomočjo te, v zgodovini največje čistilne akcije v Sloveniji, tisti posamezniki, ki brezvestno

puščajo raznorazne odpadke (o vsebini le-teh je škoda izgubljati besede) v gozdovih, jarkih, potokih, na travnikih, ob cestah in drugih neprimernih krajih za odlaganje smeti, končno sprevideli, da moramo in da smo dolžni spoštljivo ravnati z naravo. Živimo namreč v obdobju, ko
onesnaževanje okolja predstavlja veliko grožnjo našemu planetu, s katerega zaenkrat še ne moremo pobegniti. Vse dolge poti in veliki projekti se pričnejo z majhnimi koraki, zato se nadejajmo, da je bila minula čistilna akcija majhen korak, a na pravi poti do ohranjanja naravnih
danosti, ki nam jih ponuja naš planet Zemlja.
Ob koncu tega sestavka še enkrat zahvala vsem, ki so na kakršnikoli način pripomogli k izvedbi
čistilne akcije oz se je tudi udeležili, na drugi strani pa svarilo oz. opomin tistim »packonom«,
ki odlagajo raznorazne odpadek v naravi.
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Ljubezen do čebel že 60 let
Čebelarjenje je zanimiva, pomembna, a žal
velikokrat prezrta kmetijska panoga. Se pa
najde tu in tam posameznik, ki vztrajno in
vestno čebelari že leta; kaj leta, desetletja.
aš sogovornik, čebelar Franc Fekonja,
je eden takih, saj je čebelam predan že
60 let, članstvo v čebelarskem društvu
pa je že dočakalo abrahama.
Z njim smo poklepetali o njegovi čebelarski
poti in se malce poglobili v čebeljo znanost na
domačiji v Rožengruntu v občini Sveta Ana.
Njegova čebelarska pot se je začela s čmrlji, s
katerimi se je kot mlad fantič ukvarjal, kasneje
navdušenja do teh drobnih živalic ni mogel
skriti in se je pri bližnjem čebelarju Adolfu zanimal o čebelah, pri njem pa se je učil tudi mizarstva. Po smrti tega čebelarja je prevzel v
oskrbo njegove čebele in tam je dobil prvo izkušnjo s čebelami.

N

Čebelar Fekonja s svojim čebelnjakom
»Skrb za čebele ima na kmetiji, ki jo vodiva z
ženo, dvojni pomen. Ker se ukvarjamo s pridelavo jagodičevja za tržišče, je čebela zelo koristna za oplojevanje tega jagodičevja, drugi
pomen pa je seveda v smislu pridobivanja
medu,« pove sogovornik Franc Fekonja.
Nadaljuje: »Za pravo čebelarjenje je potrebno
še in še skrbi, zlasti v zadnjem času, ko je zelo
trdovratni zajedavec čebel varoja, ki lahko naredi veliko škode. Brez temeljitega posega čebelarja je obstoj čebel nemogoč. Sam sem imel
enkrat to smolo, da sem s 13 panjev prišel na
3 panje zaradi varoje. Danes je k sreči veliko
sredstev, s katerimi se varojo da omejiti na
minimum.«
Trenutno oskrbuje 10-12 panjev, največji stalež
čebel s panji pa je bil 30 panjev. Delo je zelo
specifično in je potrebno dobro poznati
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biologijo čebele. Saj je ob odprtju panja potrebno vedeti, kako in kaj ukreniti, saj je v vseh
letnih časih drugačen poseg in obseg dela v čebelnjaku in v samem panju. Tega se je potrebno hitro naučiti in razpoznati, potem je
čebelarjenje enostavno, v kolikor pa pride
do zanemarjanja panjev ter neobvadovanja,
potem je zelo težko čebelariti. »Največ dela s
čebelami je v času prebujanja narave, pojavljanju cvetenja,« doda.
Spregovoriva o donosu medu v primerjavi s
preteklimi leti:
»Donos medu je v zadnjih letih večji, ker
je manj čebel, v preteklosti je bilo ravno
obratno,« nadaljuje čebelar Fekonja Franc,
»čebele sedaj na svojem teritoriju nimajo več
konkurence, ker se ne križajo in jih je nasploh
manj. S tega vidika so donosi precej veliki. V
AŽ panju desetsatarju je nekje 50-60 000 čebel
v času rojenja, ki porabijo za lastno preživetje
do 80 kg medu. Pridela pa ga lahko tudi nad
20 kg v enem točenju, npr. spomladanskem, v
drugem točenju, ko se razcveti kostanj, lipa, pa
je prav tako lahko še eno tako obilno točenje,
če je seveda vreme ugodno. Samo krmljenje
čebel se začne v sredini avgusta in se septembra nekako konča.«
Onesnaževanje okolja ter raba pesticidov je
marsikdaj kriva za pomore čebel ter slabši
donos medu.
Čebelar k temu doda: »V preteklosti, ko je bil
nadzor nad rabo in uporabo fitofarmacevtskih
izdelkov slab in so lastniki raznih nasadov jablan škropili na lastno pest, je bilo pomorov
čebel več ter donosov medu vsekakor manj.
Tudi sam sem imel izgube pri čebelah, saj je
čebela zmožna leteti dobra dva kilometra stan
od bivališča ali še celo dlje.«
Na vprašanje, kako je s tradicijo čebelarjenja v
prihodnje, mi malce v zadregi odvrne: »Ravno
to je delikatno vprašanje in neoptimistično.
Glede na moje opazovanje življenja in dogajanja na podeželju ne vidim ravno naslednika.
Mladi so cele dneve odsotni in čebelarjenje
pravzaprav težko združujejo s tempom življenja. Čebela rabi čebelarja in obratno, saj drugače ni rezultata.«
Perspektiva za čebelarjenje v prihodnosti: »Ni
mladih. Tudi v čebelarskem društvu jih
skorajda ni, saj je povprečna starost 65 let.
Čebelarski krožki vsaj malo pomagajo pri
spoznavanju čebelarjenja. Sam začetek čebelarjenja pa poleg znanja zahteva še finančno
oporo, saj je potrebnega tudi precej finančnega
priliva, včasih je samo vložek, ki se ne povrne,
če je slabo leto in bolezen med čebelami.
Mladi čebelar bi moral imeti zaledje in oporo
pri starših.«
Misel ob koncu: »Čebele so mi zmeraj bile v
oporo in sem doživljal sprostitev pri delu s čebelami. Včasih so bila leta res medena leta, da
smo od tega imeli tudi kakšen dohodek, prav
tako pa je bilo veliko vzponov in padcev skozi
vsa ta leta. Potrebne je veliko vztrajnosti.«
Suzana Rejak Breznik

Gobelini so mozaik življenja
Razstava pravih umetniških gobelinov, ki je
bila na ogled od petka, 16., do nedelje, 18.
aprila, je bila paša za oči, ki se kar niso
mogle ločiti od umetnin v bogatih okvirjih.
abrijel Kéfelja, Lenarčan, se z izdelavo
gobelinov ukvarja že 30 let. Navdušila
ga je žena, ki se je s tem začela prva
ukvarjati. Ker enkrat gobelina ni končala, je to
sam prevzel in ga dokončal. Od tistega časa
dalje sta skupaj ustvarjala in izdelovala
gobeline.

izdelavi gobelina, ter velikost platna in računalnik za vsako barvo izpiše poseben znak,
kasneje pa se sam dokončno odloči, katero
barvo bo izbral, saj so včasih nianse zelo raznolike. To so barve zagrebškega podjetja nitk,
ki jih lahko dobi v Sloveniji. Platno se je včasih
dobilo v Sloveniji, sedaj ga mora naročevati v
tujini, največkrat v Nemčiji.
Gobelini ga zelo zaposlujejo, saj še posebej pozimi ustvarja od 7-10 ur dnevno. Poleti temu
nameni manj časa, ker je njegova druga ljube-

Na vprašanje, kaj ga pri izdelavi gobelinov, ki
zahteva res dobršno mero potrpežljivosti, najbolj privlači, mi odgovori:
»Ko začneš, imaš pred seboj prazno platno, ki
se počasi polni in se ustvarjajo podobe iz tisočerih vbodov. V glavnem se navdušujem nad
naravo, ki mi je osnova v skoraj vseh mojih gobelinih. Tihožitja in portrete je v glavnem izdelovala žena, sam sem bolj zagret za pokrajine
ter kmečka opravila in razna dela na polju.«
Za izdelavo gobelina potrebuje kvalitetne in
precej drage materiale, kot je npr. platno za izdelavo - stramin, potrebni so seveda tudi načrti
za izdelavo, nitke, igle ter veliko volje do dela.
Načrte sta sprva z ženo dobivala iz revije Praktična žena, kasneje pa sta načrte izdelovala po
slikah znanih mojstrov in umetnikov npr. Millet, sedaj pa mu je osnova Monet, saj zadnje
čase veliko upodablja njegove motive, še prav
posebej mu je pri srcu impresionizem. S pomočjo računalnika uporablja program, v katerega vnese število barv, ki bi jih uporabil pri

zen posvečena cvetju.
Publika je na razstavah ponavadi najprej začudena nad gobelini in formati teh gobelinov, saj
je največji gobelin velik 2.5 m x 1.30 m, izdelava tega gobelina je trajala od 20-22 mesecev.
Zanimajo me cene gobelinov … Gabrijel Kéfelja odgovori: »Nihče najbrž ne bi bil pripravljen
plačati toliko, kolikor to stane, saj je vloženih
ogromno ur dela, material je visoke kvalitete,
uokvirjanje, … cene so glede na vloženi trud
sorazmerno visoke.
Trenutno izdelujem gobelin dimenzij 1.5 m x
1 m in sem do sedaj vložil približno dobrih 800
ur dela, računam, da bom končal pri nekje
1800 urah.
Prodal sem gobeline v Argentino gospe, ki je
bila nad njimi zelo navdušena, drugače pa jih
precej podarim ob raznih obletnicah svojim
sorodnikom. Do sedaj je bilo izdelanih nekje
do 120 gobelinov.«
Suzana Rejak Breznik

G

Zlatoporočenca Marija in
Feliks Damiš

Č

e nas pot popelje iz Benedikta mimo
poznogotske cerkve Svetih Treh kraljev
proti Negovi, se ustavimo na Damiševi
domačiji v Trotkovi, kjer sta Marija in Feliks

Damiš v soboto, 10. aprila 2010, v krogu svojih
najdražjih obeležila svojo 50-letno skupno zakonsko pot.
Oba sta odraščala v Benediktu, kjer sta tudi 22.
februarja 1960 sklenila zakonsko zvezo. Domačijo v Trotkovi je napolnil otroški smeh štirih
otrok, treh hčera Marije, Majde, Slavice in sina
Branka. Dandanes pa v domačo hišo že stopi
tudi sedem vnukov, vsi od najstarejšega Dejana, Sandre, Gorana, Tanje, Tadeja, Alena do
najmlajše Tine, ki sta jim babica in dedek tudi
nudila ne samo ljubezen starih staršev, marveč
sta jim bila tudi vzgojitelja in sopotnika skozi
čas odraščanja, ko so njihovi starši bili na delu.
Seveda pa je Marija našla ob delu na kmetiji
tudi čas za nečake in nečakinje, ki jih je pazila.
Vedno pa je dan za dnem z nasmeškom na
obrazu pričakala na domačem pragu moža Feliksa, ko se je vračal z dela kot tesar.
Zlato poroko je slovesno in uradno obeležil
župan občine Benedikt Milan Gumzar in izrekel čestitke zlatemu paru ne samo kot župan,
marveč tudi kot zet.
Zlatoporočenca Damiš sta obdana z ljubeznijo
in spoštovanjem svojih otrok in njihovih
družin ter nadaljujeta svojo zlato pot zakona v
novo polovico stoletja.
Saša Lovrenčič
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MLADI
Štirje dijaki iz Lenarta in Hoč obnovili starega »hrošča«

Avto so obnovili, sebe pa
usposobili
Štirje mladi fantje, trije iz Lenarta in eden
iz Hoč, ki so vsi dijaki zadnjega letnika
Srednje prometne šole v Mariboru, so
dosegli zavidanja vreden uspeh – s prizadevnim delom in vztrajnostjo so obnovili
skoraj štiri desetletja star volksvagnov avtomobil, imenovan »hrošč«, tako da je
danes videti kot nov.
arca so ga razstavili v mariborskem
trgovskem centru Europark, kjer je
Srednja prometna šola pripravila
svojo predstavitev. Obnovljen avto je med obiskovalci Europarka naletel na veliko zanimanje
in odmev. Mnogi so se spraševali, kdo so dijaki, ki jim je uspel ta podvig. To so Žan Senčar
iz Lenarta, Tadej Vrhovšek iz Hoč, Alojz Divjak iz Lenarta in Miran Rebernik, prav tako iz
Lenarta. Njihov obnovljen »hrošč« je na predstavitvi zasijal v vsem svojem nekdanjem
blišču ter navdušil mlade in še zlasti starejše
obiskovalce, saj je popularni »hrošč« včasih veljal za sanjski družinski avto.
Stari in propadajoči avto je obnovila skupina
mladih fantov, za katere je večji izziv - kot
brezplodno postajanje in izgubljanje časa po
lokalih - reševanje tehničnih in tehnoloških
problemov v delavnici. »Sam sem, kot se temu
reče, boj tehnični tip, enako pa velja tudi za
moje kolege. Vedno, ko smo pri obnovi avtomobila rešili kakšen tehnični problem, smo
bili zelo veseli. Seveda pa smo bili še posebej
veseli in zadovoljni, ko smo starodaven avto
obnovili v celoti in ko je stal pred nami v vsem
svojem nekdanjem sijaju,« pravi Žan Senčar.
»Ko govorim o obnovi starega hrošča, sem
dolžan tudi zahvalo našemu mentorju, profesorju predmeta o transportnih sredstvih na
Srednji prometni šoli v Mariboru, Franju Friščiću ter Tadejevemu očetu Konradu Vrhovšku, ki nam je v svoji delavnici v Hočah, kjer
smo delali, vseskozi stal ob strani in nudil strokovno pomoč.«
Štirje dijaki, ki bodo letos končali šolanje na
Srednji prometni šoli v Mariboru, so projekt
obnove starega avtomobila prijavili kot svojo
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maturitetno nalogo pri četrtem predmetu na
poklicni maturi o transportnih sredstvih.
»Mentor je naš projekt takoj sprejel,« pojasnjuje Žan Senčar. »Idejo za to, da bi obnovili
star avto, sva dala midva s Tadejem. Najprej
sva razmišljala o tem, da bi z motorjem iz starega avtomobila naredili povsem novo vozilo,
vendar sva nato spoznala, da bi bilo to preveč
zapleteno, saj bi moralo vozilo prestati več testov, če bi želeli zanj pridobiti homologacijo,
kar ne bi bilo poceni. Zato smo se po tehtnem
razmisleku odločili, da raje obnovimo star avto
in mu povrnemo natančno takšen videz, kot ga
je imel. Na hrošču, ki smo ga prenovili, so domala vsi deli originalni iz tistih časov. Nekatere
dele, ki jih nismo uspeli najti, pa smo sami
uspeli obnoviti tako, da so videti kot novi.«
Star avto jim je pomagal priskrbeti Tadejev
oče. »Takoj, ko smo starega hrošča zagledali,
se nam je nekako zasmilil,« pravi Tadej.
»Odločitev, da ga obnovimo ravno njega, ni
bila težka.«
Fantje so za obnovo avtomobila v delavnici porabili več kot tisoč ur, poleg tega pa so izdelali
že tudi pisni del maturitetne naloge. V delavnici so delali zlasti ob petkih popoldan ter ob
sobotah in nedeljah, včasih pa tudi med tednom. »Moramo biti pošteni,« pravi Tadej. »Pri
obnovi avtomobila smo opravili vsa avtomehanična in ključavničarska dela, ličarsko delo
pa smo prepustili izkušenim strokovnjakom.«
»Hrošča smo najprej razstavili do zadnjega vijaka, nato pa smo začeli avtomobil na novo sestavljati. Pri obnovi našega hrošča smo
pravzaprav potrebovali še enega za rezervne
dele,« dodaja Žan.
Na obnovi avtomobila so delali vsi člani štiričlanske ekipe, vendar sta pred tem nekoliko več
izkušenj imela samo Žan in Tadej. Pridobila
sta si jih tako, da sta že prej pomagala vsak
svojemu očetu pri različnih tehničnih delih in
opravilih.
S čim so imeli bodoči maturanti pri obnovi avtomobila največ težav. »Največ preglavic nam

je povzročila rja, ki je avto že dodobra načela,«
pravita smeje Žan in Tadej. »Zato smo imeli
kar precej kleparskega dela. Z motorjem smo
imeli manj težav, saj je imel prevoženih samo
58.000 kilometrov. Motor ni pil veliko olja, pa
tudi kadil ni, kompresijo pa je imel dobro, zato
z njegovo obnovo nismo imeli večjih težav,«
se spominjata Tadej in Žan.
Po obnovi so mladi prometniki in mehaniki
avto registrirali in zanj pridobili izkaznico
Zveze starodobnikov Štajerske. Vozilo je bilo
uvrščeno v kategorijo B2. Z njim bodo lahko
sodelovali na prireditvah, prikazih in tekmovanjih old timerjev.
Po dobro opravljenem delu so bili fantje zelo
ponosni tudi na pohvalo za kakovostno obnovo avtomobila, ki jim jo je ob otvoritvi
predstavitve šole v Evroparku javno izrazila
ravnateljica Srednje prometne šole v Mariboru
profesorica Anita Turk.
Kaj bodo fantje storili z avtomobilom, ki je z
obnovo veliko pridobil tudi na vrednosti, saj
ljubitelji starodobnih avtomobilov za voksvagnovimi hrošči zelo povprašujejo, še ne vedo.
»Najprej moramo opraviti poklicno maturo.
Obnovljen avto, ki je dokaz, da smo svojo maturitetno nalogo opravili, mora dotlej počakati
v garaži,« pravita Žan in Tadej. »O tem, kaj
bomo nato z njim, pa se še nismo dokončno
dogovorili. Vsekakor bi po napornem delu
in učenju vsakemu izmed nas kakšen evro prišel prav.«
Kakšne načrte imajo mladi maturanti? Ali se
bodo skupno lotili še kakšnega projekta? »Seveda,« pravita veselo Žan in Tadej. »Vsi štirje
smo se vpisali na Višjo prometno šolo v Mariboru, kjer bomo skupaj nadaljevali izobraževanje. Vse nas veseli logistično inženirstvo,
vendar pa se bo vsak med nami moral za določeno smer študija odločiti naknadno. Naš

največji projekt bo v naslednjem obdobju prizadeven študij.«
Tadej in Žan sta, čeprav mlada, že zelo resna
sogovornika tudi v zvezi s širšimi vprašanji s
področja tehnike in gospodarstva. »Gospodarsko krizo, ki pesti naše gospodarstvo, lahko
premagamo samo z inovacijami in tehničnih
in tehnološkim razvojem,« pravita. »Človek pa
je lahko na področju tehnike inovativen le, če
tudi dovolj zna. Bodočnost je v tehničnem in
tehnološkem napredku, v inovacijah, v tehnoloških izboljšavah in v novih proizvodih, ki
bodo služili ljudem in za katerimi bodo povpraševali.«
Žan in Tadej se dobro zavedata, da nobena
inovacija ne pride iz nič in da za vsako najmanjšo tehnično izboljšavo stoji veliko znanja
in dela. »Veste, v okviru svoje maturitetne naloge nismo obnovili samo starega hrošča, temveč smo mnogo naredili tudi zase, saj smo
spoznali, da brez prizadevnosti, nenehnega
učenja in usposabljanja ter predvsem brez
vztrajnosti ni mogoče doseči nič. Ugotovili
smo, da dela ni težko začeti, izredno težko ga
je končati tako, da je vse opravljeno in da je
vse na svojem mestu. Zato se danes lahko
samo smehljamo tistim našim vrstnikom, ki
pravijo, da bi oni star avto obnovili v treh
dneh. Da, morda z besedami, ne pa z dejanji,«
pravita smeje.
Če bo med letošnjimi maturanti na poklicnih
in vseh drugih maturah še več takšnih mladih
ljudi, ki razmišljajo zlasti pa ravnajo tako kot
Žan, Tadej, Aljaž in Miran, potem se tudi našemu tehnološkemu razvoju in z njim gospodarstvu pišejo boljši časi. Lepo je videti, da
ljubezen do tehnike in do dela, ki sta gonilo
razvoja, med mladimi še živi.
Tomaž Kšela

10. obletnica skavtov v
Slovenskih goricah

V

nedeljo, 14. marca, smo v lepem okolju lovskega doma pri Sv. Trojici slovenskogoriški skavti praznovali 10.
obletnico obstoja. Praznovanje, ob lepi udeležbi starejših skavtov, staršev in drugih, ki so
na različne načine povezani s skavti, smo začeli z daritvijo svete maše, ki sta jo vodila duhovna asistenta skavtov. Nato smo imeli
proslavo, ko smo se spomnili in zahvalili za
deset let, za mnoge dogodke, ki so jih organizirali skavti. Potem smo ob različnih delavnicah, ob pogovoru, seveda tudi ob ognju,

doživljali, da je vedno lepo biti skavt 'zaj in
nah', kar izraža tudi ime našega stega. Tudi ta
obletnica bo pomagala, da bodo skavti vedno
pripravljeni.
Jože Motaln, duhovni asistent

»Človek, ki je slep za lepoto narave,
je izgubil polovico volje do življenja!«
(Baden Powel, ustanovitelj skavtov)

Žan Senčar(levo) in Tadej Vrhovšek ob obnovljenem starodobnem avtomobilu

Postno srečanje mladih dekanije Lenart
Tradicionalno postno srečanje naše dekanije
smo letos, 27. marca, organizirali pri Sv. Trojici. Namen srečanja je bil, da so se mladi duhovno pripravili na velikonočno praznovanje.
Naslov srečanja je bil »Rane mladih«, ki je aktualna tema v današnjem času. Najprej smo o
'ranah' mladih razmišljali na posameznih postajah križevega pota, ki so ga pripravili mladi
posameznih župnij. Nakar nas je p. Pepi
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Lebreht spodbudil, naj svoje 'rane' prepoznavamo, se o njih pogovarjamo in jih v molitvi
izročamo Kristusu. Srečanje je obogatila
pesem, molitev in agape. Menim, da so
tovrstna srečanja zelo koristna in dobrodošla
za mlade.
Jože Motaln,
kaplan pri Sv. Lenartu v Slov. goricah

Vabilo na Škofija fe(j)st in kviz mladih
Zaradi škofovskega posvečenja, 24. aprila
2010, v Celju, je datum Škofija fe(j)sta prestavljen na 8. maj. Namesto v Škofijski gimnaziji
v Mariboru bo na Ptujski Gori, ki ravno ta
dan praznuje 600- letnico.
Okvirni program se začne ob 12. uri s sv.
mašo, nadaljuje s skupnim kosilom, kvizom

za mlade, s srečanjem s škofom … in se konča
ob 18. uri s tekmovalnim delom Marija
fest-a. Škofijski odbor za mladino Maribor
vabi srednješolce, študente in vse, ki delajo
z mladimi.
Škofijski odbor za mladino
Maribor
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Maribor gostil dalajlamo

N

a povabilo Mestne občine Maribor,
Univerze v Mariboru, Prve gimnazije
Maribor, Društva za boljši svet in
Društva Joga v vsakdanjem življenju Maribor
je njegova svetost XIV. dalajlama Tenzin
Gyatso obiskal Maribor. Njegov obisk je Maribor obogatil med 5. in 7. aprilom 2010. Mariborčani in drugi obiskovalci so lahko
prisluhnili dvema predavanjema, in sicer javnemu predavanju z naslovom »Etika za novo
tisočletje«, ki je potekalo v Dvorani Tabor, ter
predavanju z naslovom »Sočutje – umetnost
sreče« v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. V Mestnem parku je ob županu Mestne
občine Maribor Francu Kanglerju in rektorju

Univerze v Mariboru prof. dr. Ivanu Rozmanu
posadil drevo miru, nato pa obiskal Prvo gimnazijo Maribor.
Obisk njegove svetosti XIV. dalajlame Tenzina Gyatsa je med ljudi ponesel misel, da
je bistvo v naši preprostosti in da je sočutje
danost, ki je prisotna v nas samih.
Glede na pozitiven odziv množice Mariborčanov in Mariborčank ter obiskovalcev od blizu
in daleč, tudi mnogih iz osrednjih Slovenskih
goric, je bil dogodek velik prispevek k medkulturnemu dialogu in spoznanju etike in sočutja
v dobi, v kateri živimo.
Janja Viher

Ste ena izmed pobudnic projekta »Verjemi
vase in osvoji svet«. Kako ste sicer zadovoljni z
odzivom slovenske javnosti in na kak način
lahko pomagamo Tibetanskim otrokom?
Zelo sem zadovoljna. Vse, kar je več kot nič, je
odlično. Bi me skrbelo, če se ne bi nihče odzval,
ker se v takšnem okolju sebičnežev ne bi želela
starati. Slovenci smo radodarni. In prav je tako!
Prav je tudi, da nas zanima, kam potuje naš
denar in za kaj se porabi. Ker sem zagovornica
popolne transparentnosti, je na moji spletni
strani BenkaPulko.com napisano vse.

Obiskovalci lenarške občinske stavbe so si
v aprilu lahko ogledali razstavo fotografij
Benke Pulko z naslovom »Črno-bela mavrica.« Svetovna popotnica, Guinessova rekorderka in vedno nasmejana ter zgovorna
Slovenka leta 2003 je bila seveda pravi magnet za pogovor. Objavljamo delček.

O

b vaših besedah na razstavi in tudi v
knjigi (Pocestnica), je moč ugotoviti
da ste resnično izjemno odločna in samozavestna ženska, ki se zna zoperstaviti vsem
izzivom sveta in ne objokuje težav, ki jih je potrebno premagati na poti do zastavljenega cilja.
Ko takole razmišljam o vaših dejanjih, uspehih
in odločnosti, me nekako spominjate na letošnjo olimpijsko junakinjo Petro Majdič.
Hm, Petre (na žalost) ne poznam osebno, pa tudi
brez televizije živim že 15 let, tako da spremljam
le končne rezultate, ne pa tudi njenih korakov.
Nedvomno gre pri obeh za trmo in dosledno
odločnost. Vsekakor sem po fizičnih moči in telesnih zmogljivosti daaaaaleč za našo izjemno
šampionko. Je pa res, da je veliko v glavi in da z
mentalno močjo lahko pririnemo tudi okoli
sveta in še dlje, če je potrebno.
Kako bi vi opisali Slovence glede na to, da ste
spoznali resnično veliko različnih narodov na
vaši poti okoli sveta?
S tem, kar smo, moramo biti precej zadovoljni.
Sicer bi se bolj trudili, da se premaknemo na
bolje. Peščica prav gotovo ni slovenski stereotip
ljudi, hvala bogu pa malo popravljajo slovensko
povprečje. Meni osebno se zdi najbolj škoda, da
smo prestrašeni narod, ki ne verjame vase in
svojo moč. Škoda se mi zdi, da hočemo biti boljši

s tem, da »tunkamo« druge, namesto da bi hiteli
navzgor s svojimi dejanji.
Kot je moč prebrati v vaši knjigi Pocestnica,
ste se za pot okoli sveta dobesedno odločili iz
danes na jutri. Vas hitre odločitve spremljajo
tudi drugače v življenju?
Ne le mene, mislim, da je podobno z večino ljudi.
Če si le upajo živeti po navdihu in se ne bojijo
dejstva, da je življenje polno presenečenj in da
ga popolnoma ne nadzorujemo nikoli. Hitro
ukrepanje je nagon vseh, ki bodo preživeli.
Kako se je vaše življenje spremenilo po vrnitvi
s potovanja okoli sveta?
Življenje po potovanju je zaoralo v novo ledino.
Precej jasno in samo po sebi umevno. Polkne na
očeh se razpro in razumeš tudi reči, ki jih prej
nisi. Potovanje je učenje. Če po petih letih in pol
ne bi napredovala, bi to pomenilo nekaj takega,
kot bi se človek na fakulteti ne naučil ničesar.
Potovanje okoli sveta je bila zame definitivno
izobrazba, ki tehta več od tiste diplome z biotehniške fakultete v Ljubljani, ki so mi jo porinili v
roke leta 1991.
Po vrnitvi ste precejšen del svojega življenja
posvetili humanitarni dejavnosti, predvsem
tibetanskim otrokom v izgnanstvu. Le-tem
je posvečena tudi vaša razstava fotografij v
avli občine Lenart, z naslovom »Črno-bela
mavrica«.
Tibetancem zato, ker jim ves svet obrača hrbet.
Ker se hlinijo Kitajcem. Povedati hočem, da je
vse, ki si zakrivajo oči pred problemi svetovnega
formata, lahko sram. Šola je pri nas zastonj in v
slovenščini. Ne v jeziku okupatorja, kot se godi
zapostavljenim tibetanskim otrokom.

Dejan Kramberger

Predpraznično ustvarjanje
Življenje je lepše in zanimivejše, če si ga
popestrimo s čim, kar ni vsakodnevno.
Tudi na OŠ Benedikt smo učiteljice 1. razredov razmišljale, kako bi kakšen dan
pred praznikom velike noči polepšale dan
učencem in obenem tudi nam samim.
avadno smo ob teh prazničnih dneh
pripravile delavnice za starše ali stare
starše. Vendar iz leta v leto ugotavljamo, da se takih delavnic starši, ki delajo v
tovarnah in imajo izmensko delo, zelo težko
udeležijo, sploh če imajo v nižjih razredih več
otrok. Pa tudi babice in dedki so še v glavnem
zaposleni in nimajo časa. Po drugi strani pa
smo opazovale žalostne in razočarane obraze
otrok, ki ne razumejo krute realnosti odraslega
sveta in vedo edino to, da z njimi ni prišel
nihče, ki bi jim pomagal pri
ustvarjanju.
Zato se nam je porodila misel,
da bi povabile članice rokodelskega krožka pri Kulturnem
društvu Benedikt, ki so večinoma v pokoju ali doma. Ženske so zelo aktivne in s svojimi
unikatnimi izdelki marsikomu
in ob marsikateri priložnosti
polepšajo dan.
Tako smo učitelji in učenci v
pričakovanju dočakali letošnji
26. marec. Ob 8.30 je tako prišlo pet članic in s seboj so
prinesle ves material, ki so ga
potrebovale za delo. Naša naloga je bila le, da
smo učence razdelile v skupine. Za dobrodošlico so jih učenci pozdravili, zapeli pesem in
zaplesali. Učenec, ki zelo rad igra na harmoniko, pa jim je zaigral tisto znano Na Golici.
Izdelovali smo rože iz krep papirja in le-te po-
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Črno-bela mavrica Benke Pulko

Zakaj v razvitem svetu ne znamo ceniti stvari,
ki jih imamo, in vedno zahtevamo več?
Prvenstveno vidim problem v starših: če te oni
ne naučijo spoštovanja blaginje, potem ti ne bo
pomagalo niti potovanje v Indijo ali v Tibet. Ne
vem, zakaj je tako težko dati prednost ljubezni
kot materialnim dobrinam. Verjetno zato, ker jo
je veliko težje najti, se je radostiti in jo deliti.

vezali v zanimiv šopek; poslikane vaze iz zlomljenih steklenic, velikonočne zajčke iz slanega
testa in jajčke, ki smo jih oblekli v blago in jih
ovili s pentljo. Učenci so zelo aktivno mesili,
valjali, oblikovali, rezali, lepili, slikali, predvsem pa uživali pri delu. Načrtovano delo
dveh ur se je zavleklo v skoraj v štiri in še takrat smo morale razočarane učence prekiniti
v njihovem navdušenju, saj so bile naše demonstratorke že vidno utrujene; navsezadnje
niso vajene imeti okrog sebe toliko nadebudnih otrok. Po delu smo pripravili razstavo in
se ob njej fotografirali.
Mislim, da je bilo zadovoljstvo obojestransko
in da članicam ni bilo žal časa, saj so lahko videle neverjeten ponos v očeh učencev, ko so
mimoidočim in ravnatelju pokazali svoje
izdelke.

Tudi učiteljice smo ugotovile, kako lahko medsebojno povezovanje društev in ljudi v kraju
poveže tri generacije in pri učencih pozitivno
vpliva na spoštovanje in sprejemanje drugih.
Učiteljica Antonija Zorko

10 let koncertov Kamenčkov
Otroški pevski zbor Kamenčki prepeva
pod tem imenom pet let. Pred tem se je
imenoval Ciciban. V šolskem letu 2000/01
je prevzela vodenje zbora Nataša Mlinarič,
pred tem sta ga vodila Božo Čobec in Nataša Petek.
sako leto se predstavi na že tradicionalnem koncertu, ki ga izvede spomladi. Letos je bil že deseti. Nanj
zmeraj povabi goste. Poleg koncertov so zapeli
na številnih prireditvah: na božičnem maratonu, revijah pevskih zborov, peli so stanovalcem ZDŽB Hrastovec, na prireditvi športnika
leta, na miklavževanjih, v Domu sv. Lenarta …
Posneli so tudi videospot Abeceda s pevko
Claudijo.

V

Otroci so lahko ustvarjalni na različnih umetniških področjih. Glasba pa je tisti del življenja, ki je v otrokovem vsakdanu prisotna skozi
zvoke v naravi in okolju. Z ustvarjanjem in
glasbenim poustvarjanjem izražajo čutna, čustvena, miselna in estetska doživetja. Pri tem
si izgrajujejo glasbeni okus, estetsko presojo in
vrednotenje.
»Sestava zborčka se vsako leto spreminja,
ostaja pa tradicija in to je letni koncert, ki
privabi veliko krajanov, staršev in drugih gostov, ki se odzovejo prijaznemu povabilu
malčkov,« pravi pomočnica ravnatelja Kristina
Travnekar.
Vrtec je prostor, ki izraža in soustvarja kulturo
v kraju, kjer se nahaja, lenarški vrtec že dolgo
bogati kulturno okolje kraja.
Otroški pevski zbor Kamenčki
praznuje v mesecu aprilu 2010
jubilej. Odrasli se pogosto bojimo prepustiti se srcu. Bojimo
se občutkov, kot so: ljubezen,
strast, veselje, razočaranje.
Otroci se teh občutkov ne bojijo. Če jim prisluhnemo, če ta
čustva prepoznamo in jih
sprejmemo, bo otrok o njih
spregovoril, jih opisal in jih z
nami delil (Rinaldi 2006, 95).
Nataša Mlinarič in
Kristina Travnekar
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10. jubilejno ODP MTZS v baton twirling športu in v
mažoretni dejavnosti

Jubilejni koncert zbora

Rekordna udeležba, dobra
izvedba in viden napredek

Cerkveno-prosvetni mešani pevski zbor
Kulturnega društva Sveta Ana, je v okviru
praznovanja 10. obletnice, odkar deluje
pod okriljem kulturnega društva, priredil
jubilejni koncert v KTC Sv. Ana.

dročju, ki jih je podelil JSKD Območna izpostava Lenart z vodjo Bredo Rakuša Slavinec.
Svojega navdušenja nad zborom niso mogli
skriti niti župan občine niti povabljeni gostje
iz Selnice ob Dravi in Tunjic pri Kamniku ter

Z

še mnogi drugi, ki so bodisi v zahvalo bodisi
za vzpodbudo spregovorili pevcem.
Kot se za jubilej spodobi, so pevci nastopili v
povsem novi preobleki. K novi stilski podobi
zbora je pripomogla občina Sveta Ana in veliko sponzorjev, česar so se najbolj razveselili
pevci.
Bilten, ki je izšel ob tej obletnici, je orisal zgodovino zbora v sliki in besedi, in bo lahko služil pevcem kot spomin na pretekla leta
prepevanja in kulturnega udejstvovanja tako
doma kot v tujini.
Ob koncu so povabljenci ter pevci izmenjali
izkušnje ob bogato obloženi mizi s kulinaričnimi specialitetami, ki so prihajale izpod rok
kuharskega mojstra Gorazda Frasa iz Lenarta
in bile prava paša za oči in slast za želodec.
Prireditev sta povezovala Darinka Čobec ter
Franček Ruhitel.
SreBr

Finale odprtega državnega prvenstva je potekal v dveh občinah in dveh športnih dvoranah, v Benediktu v soboto, 17. 4., v
twirling športu in v Lenartu, 18. 4., v mažoretni dejavnosti.
oorganizator, Twirling, plesni in mažoretni klub je odlično opravil zahtevno delo.
Zveza in društvo sta se potrudila, da bi
zagotovila dovolj prostora za vse, tako za številčno močne ekipe kot tudi gledalce in spremstvo ekip, saj obe dvorani nista mogli sprejeti
vseh mnogoštevilnih obiskovalcev. Zato je organizator ob dvoranah postavil šotore. Oba
dneva skupaj je tekmovalo preko 850 tekmovalcev iz 25 društev od skupno 28 članov
MTZS.

S

nih nastopov vsem obiskovalcem.
Uvrstitve najboljših mažoret na državnem
prvenstvu veljajo tudi kot kvalifikacija za uvrstitev na Evropsko mažoretno prvenstvo. Tega
se bodo udeležile po tri najboljše solistke in
pari iz kategorije junior in senior, v kategoriji
skupin pa so prva tri mesta v kategoriji kadeti
osvojila društva iz Radeč, Komende in Radovljice, v kategoriji junior skupin Horjul, Trebnje in zopet Radeče. Državne prvakinje in
pravico do udeležbe na evropskem prvenstvu
v kategoriji senior skupin pa so osvojile mažorete iz Laškega, kot drugo uvrščene mažorete
iz Logatca in kot tretje uvrščene mažorete iz
Trebnjega , ki so letos tekmovale ob živi glasbi
v spremstvu domače godbe OPO Trebnje. Na

Zmagovalne mažoretke iz Laškega

V finalnem delu twirling športa se je v soboto
v Benediktu pomerilo 300 tekmovalcev v različnih kategorijah in 158 tekmovalcev do 10
let v Basic Strut tekmovanju. Prvenstvo je veljajo tudi kot kvalifikacija na Svetovno prvenstvo WBTF (Svetovna zveza twirlinga) v
twirlingu, ki bo letos avgusta v norveškem
Bergnu. Dovolj točk za uvrstitev so z uvrstitvijo na prva najboljša mesta v Free stylu ELITE
osvojile v kategoriji junior Maša Kovač, Nova
Gorica, v kategoriji senior pa Živa Kovač,
Nova Gorica in Sara Pečkaj, Logatec. V kategoriji pari se je uvrstil na svetovno prvenstvo
par Živa Kovač in Andreja Rijavec iz Nove Gorice, v kategoriji Team bo Slovenijo na svetovnem prvenstvu prav tako zastopala Nova
Gorica.
Članici domačega kluba iz Lenarta, Maxime
Emeršič in Petra Rokavec, sta v Free Stylu
srednji nivo, osvojili prva srebro in druga
bron, prav tako je srebrno odličje dosegel par
Špela Ekselenski in Alja Žabčič. Para Katja
Škerget-Tjaša Fišer Emerih in Lana ŽabčičAlja Jager sta v kategoriji pari, nižji in višji
nivo, osvojila bronasto medaljo.
V kategoriji solo je Živa Lorenčič osvojila srebrno medaljo, Lana Žabčič v kategoriji dance
twirl pa zlato medaljo. Najmlajše članice domačega društva so v disciplini Korakanje osvojile 6 zlatih, 6 srebrnih, 11 bronastih paličic
in 3 priznanja. Skupaj s temi odličji in z drugimi dobrimi uvrstitvami domačinov je torej
trud soorganizatorja, poleg zadovoljstva vseh
udeležencev in gledalcev, poplačan tudi z doseženimi uspehi njihovih športnikov.
V finalnem delu mažoretnega tekmovanja, ki
je potekal v nedeljo, 18. 4., v dopoldanskem
delu v dvorani v solo, parih in figurativi, v popoldanskem delu pa v klasični paradi mažoret
na prostem, na igrišču ob dvorani v Lenartu,
so številni gledalci ostali brez vstopnic, saj je
dvorana pokala po šivih. Parada na prostem
pa je nudila možnost vsem, saj so vzpetine ob
igrišču kot tribune omogočile ogled atraktiv-
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evropsko prvenstvo bodo lahko odpotovale
tudi najbolje uvrščene skupine, ki so tekmovale v pom-pom kategoriji, to so Sevnica,
Laško in Hrastnik.

godovina zbora sega pravzaprav že generacije nazaj, saj sta v zboru tudi pevca
Jožica Ornik in Janez Vakej, ki prepevata več kot 50 let. Zbor, ki je v preteklosti deloval z različnimi zborovodji, od leta 1989 zelo
prizadevno in vestno vodi zborovodkinja
Natalija Šijanec.
V prepolni dvorani se je trlo domačih poslušalcev ter tudi gostov, ki so z velikim zanimanjem prisluhnili zelo pestremu izboru pesmi
od Händlove Aleluje, Webrovega Pie Jesu, Verdijevega Zbora hebrejskih sužnjev iz opere Nabucco, domačih avtorjev skupine Gloria,
koroške narodne Tam, kjer teče bistra Zila,
Slakove Deželica sonca in grozdja, Sepetove
Poletne noči in še bi lahko naštevali.
Številno občinstvo je zelo ogrela pesem klape
Maslina iz Splita, in sicer Da te mogu pismom
zvati, ki so jo pevci omenjenega zbora zapeli
po priredbi Sandija Šijanca s Tamburaško zasedbo KD Peter Dajnko iz Črešnjevcev pri
Gornji Radgoni.
Posamezne pesmi so bile obogatene tudi s solističnimi vložki, saj zbor premore kar nekaj
perspektivnih solistov in interpretov pesmi.
Pevce je na klavirju spremljal Marko Črnčec,
zbor ima pa tudi inštrumentaliste: na bas kitari
Žan Rola, bobnih Aleš Rola, na akustični kitari
Janez Kraner in na klavirju Sandi Šijanec. Pihalni kvintet so ob spremljavi Nabucca sestavljali inštrumentalisti: Lara Šijanec na flavti,
Lucija Trojner na saksofonu, Jakob Urbanič na
trobenti, Ivan Rožman na baritonu in Jože
Rožman na tubi.
V sklopu praznovanja so bila podeljena tudi
Gallusova bronasta, srebrna in zlata priznanja
za dolgoletno udejstvovanje na kulturnem po-

Čričkov in slavčkov gaj 2010
JSKD Območna izpostava Lenart je v sodelovanju z OŠ Benedikt in Občino Benedikt v
četrtek, 8. aprila, v športni dvorani Benedikt
pripravil ČRIČKOV IN SLAVČKOV GAJ
2010 - območno revijo otroških in mladinskih pevskih zborov iz Benedikta, Cerkvenjaka, Jurovskega dola, Lenarta, Svete Ane,
Svete Trojice in Voličine. Revijo je strokovno
spremljala Manja Golšnik Volk.

Prvi koncert Pomladnih zvokov
Iz tekmovanja v twirlingu

Na podelitvi je predsednica MTZS Nada Skuk
podelila tudi posebna priznanja vsem tekmovalkam, ki so že 10-krat tekmovale na prvenstvih MTZS. Finalni del so s prisotnostjo
počastili tudi številni ugledni gostje, med
njimi župani treh občin mag. Janez Kramberger, Darko Fras in Milan Gumzar, državni
poslanec.
Ob zaključku so zastavo zveze prevzeli naslednji soorganizatorji 11. državnega prvenstva
MTZS, ki bo v dveh delih. Za twirling šport bo
prvenstvo leta 2011 v Logatcu, za mažorete pa
v Trebnjem.
Nada Skuk

Člani vokalne skupine POMLADNI ZVOKI
iz Lenarta, ki jih vodi Alojz Peserl, so pripravili prvi samostojni koncert, ki je bil v soboto,
17. Aprila 2010, v Domu kulture v Lenartu.
Pripravili so nekaj lepih melodij, ob katerih
smo za nekaj časa pozabili na vsakodnevne
skrbi in si polepšali večer.

Pevci smo ob priložnosti jubilejnega koncerta oblekli nove obleke, ki nam jih je izdelalo podjetje Moda Titan d.o.o. iz Bakovc. V
imenu pevskega zbora, kakor tudi v svojem
imenu se zahvalim vsem, ki ste sodelovali
pri pripravah na koncert, izvedbi koncerta
in vsem, ki ste prisluhnili našemu petju.
Posebna zahvala gre naši zborovodkinji Nataliji Šijanec za požrtvovalnost in potrpežljivost v času priprav na koncert in nenazadnje
podjetju Moda Titan d.o.o, ki nam je v tako
kratkem času skrojilo in zašilo prelepe
obleke, v katerih smo obletnico proslavili še
bolj svečano.
Predsednica zbora Marinka Nikl Trojner

Lenart, Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica.
Predstavilo se je 8 skupin. Revijo je strokovno spremljala Simona Zorc Ramovš.

»Prostor – čas« Christine Kertz
iz Avstrije
V soboto, 8. maja, ob 18.30 bo v Avli Jožeta
Hudalesa otvoritev razstave del avstrijske slikarke Christine Kertz. Umetnica potrebuje
velike formate, varčno uporablja barve, vendar z veliko intenzivnostjo in izrazno močjo.
Prikaz ritma je za slikarko bistvenega pomena, nekaj del je naslikala pod vplivom
glasbenih ritmov in je z njimi eksperimentirala.Večer bosta popestrili Zala Čuček, klavir,
in Milena Pfeiler, flavta.

Koncert klasične glasbe
Linhartovo srečanje- regijska revija otroških gledaliških skupin
V petek, 23. aprila, je v Kulturno-turističnem
centru Sveta Ana v organizaciji Javnega
sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Lenart v sodelovanju z OŠ Sveta Ana in občino Sveta Ana
potekalo Linhartovo srečanje - regijska revija
otroških gledaliških skupin območij JSKD

Občina Lenart vabi na koncert klasične
glasbe starih in sodobnih mojstrov, ki bo v
soboto, 8. maja, ob 20. uri v cerkvi Sv. Lenarta v Lenartu. Nastopila bosta Žan Trobas,
harmonika, in Tadej Potružnik, trobenta.
Trobas je dijak 4. letnika Umetniške gimnazije Maribor in je prejemnik številnih zlatih
plaket in 1. nagrad. Postružnik je dijak Srednje glasbene šole Maribor. Prav tako je prejel
več zlatih plaket in 1. nagrad.
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Cerkvenjaški besednjak Antújoški besedják

V

Cerkvenjaku so konec marca predstavili knjigo Cerkvenjaški besednjak Antújoški besedják avtorja mag. Cirila
Palúca. Knjiga z zapisom več kod 10 tisoč narečnih besed in besednih zvez odteguje pozabi
zajeten del besedišča narečnega govora v
osrednjih Slovenskih goricah, hkrati pa ima
pomembne krajevne kulturnozgodovinske
razsežnosti in enciklopedijsko vrednost. Avtor,
cerkvenjaški domačin, ki živi v Mariboru, je

Slovenskogoriški klopotec
narodnozabavne glasbe Cerkvenjak 2010

sicer znan gospodarstvenik, nekdanji direktor
Mariborske livarne, vodja predstavništva Gorenja na Dunaju, visokošolski predavatelj in
kolumnist. Knjigo je založil in izdal Umetniški
kabinet Primož Premzl, izdajo pa sta podprla
občina Cerkvenjak in Slovenskogoriški forum.
Lektor in recenzent dr. Bernard Rajh Cerkvenjaški besednjak ocenjuje tudi kot izziv slovenskemu jezikoslovju.
E.P.

v Cerkvenjaku spet
festival narodnozabavne
glasbe
Organizatorji so začeli zbirati prijave za festival narodnozabavne glasbe Cerkvenjak
2010, ki bo v petek, 10. septembra 2010, ob 19.30 uri v dvorani Kulturnega doma
Cerkvenjak.
Vsak ansambel lahko nastopi z eno novejšo lastno skladbo in pa z eno priredbo pesmi, ob
priloženi prijavnici pa naprošajo tudi za demo posnetek lastne skladbe. Strokovna žirija, ki
jo kot ponavadi vsako leto malo premešamo, bo na podlagi teh posnetkov ocenjevala in
sprejemala prijave. Pri prijavi je zaradi objektivnih razlogov potrebno navesti avtorje besedila, glasbe in aranžmaja. Prijavnine ni!
Za prijave in za vse informacije lahko pokličete na 041-371-682 ali se oglasite
po e-mailu: zorike@gmail.com.
Izpolnjene prijavnice lahko pošljete tudi na naslov: Kulturno društvo Cerkvenjak za Festival, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak do petka, 27. avgusta, 2010!

Dr. Bernard Rajh, prof. Mirko Žmavc, prof., mag. Ciril Paluc in Marjan Žmavc, predm. uč. na predstavitvi Cerkvenjaškega besednjaka

Negova: avdio-vizualni literarni festival

Festival ljubezni – Festival der
Liebe

O

d petka, 23., do nedelje, 25. 4., je na
negovskem gradu v produkciji KID
KIBLA Maribor v sodelovanju Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja
Radgona in Kulturnega društva člen 7 za avstrijsko Štajersko – Pavlova hiša iz Potrne pri
avstrijski Radgoni potekal Festival ljubezni.
Prvi dan sta v Uri za literaturo – odprti mikrofon Mathias in Paul Grilj predstavila delo 40
dni patosa. Zavrteli so glasbeni animirani film
Deceiving Light, Ryuzo Fukuhara in Martina
F. Štirn pa sta predstavila Panj – plesno improvizacijo in japonsko literaturo. V glasbenem
sporedu je nastopil kvintet Piazzolleky.
Na sobotnem literarnem zajtrku je nastopil
Dušan Šarotar, TD Negova – Sp. Ivanjci je

predstavilo Gospoščino iz Negove. Suzana
Tratnik in Andrej E. Skubic sta se predstavila
kot prozni dvojec, Mina+Saša pa eksperimentalni interaktivni stripovski projekt Enoletnica.
Klarisa Jovanović in Gregor Stermecki sta podajala uglasbeno poezijo: Stihoglasne pesmi.
Sobotni večer se je končal s koncertom Bossa
de novo. Nedeljski literarni zajtrk je gostil
Boštjan Narat. V Pavlovi hiši v Potrni pri avstrijski Radgoni je potekal spremljevalni program z vodenim ogledom razstave Erotika pornografija, zvečer pa je potekal Ženski večer,
slovensko-nemško literarno branje Rezke
Kanzian in Eve Petrič ob glasbi Nine Ortner.

Odsev moje poti

E.P.

V preteklem mesecu so se zvrstili številni dogodki. Tudi v prihodnje bo
tako, saj ste nas marsikam povabili. V uredništvu Ovtarjevih novic bomo
zelo radi objavljali vaša povabila in informacije o različnih dogodkih v
vašem okolišu.

Obvestite nas na naš e-naslov: ovtarjeve.novice@rasg.si

Plesna šola Urška navdušila
Sabina Žabjek, učiteljica plesnih tečajev v
CSG Lenart:
“Ples je spremenil moje življenje. Vse, kar sem,
dolgujem plesu. V plesne vode me je zanesla
pot v prehodu med osnovno in srednjo šolo,
ko sta me starša vpisala v Plesno šolo Urška,
in tako se je vse začelo. Od takrat naprej sta
glasba in ples del mojega življenja. S plesom se
ukvarjam že 16 let, s poučevanjem pa 12 let.”
Zakaj je ples dober način rekreacije? Vpliv
plesa na človeka.
“Kombinacija glasbe in plesa odlično delujeta
na naše telo in dušo ter nas odpeljeta iz vsakodnevnih skrbi in stresa. Ljudje, ki se ukvarjajo
s plesom, so bolj sproščeni, imajo več energije,
pozitivnih misli …, skratka v njih je več veselja, sreče in dobre volje. Ples je odlična rekreacija, v katerem lahko dva človeka z dotikom

rok razvijeta govorico telesa, ki v nas vse bolj
zakrneva.”
Katere so temeljne pomanjkljivosti plesalcev,
s katerimi se srečujete pri poučevanju plesa?
“V plesu je vedno najtežje narediti prvi korak,
vsak naslednji je lažji. V plesu se plesalci na začetku največkrat srečujejo s strahom, kako narediti prvi korak, manjka jim samozavest.
Vedno v življenju je tako, da če imaš močno
željo in verjameš v to, kar si želiš, ti uspeh ne
uide. Tako je tudi v plesu. Vsak lahko dobro
pleše le, če si to želi. Res je, da za to nekateri
potrebujejo več nekateri manj vaje, ampak
brez vaje ne gre.”
Letošnji udeleženci tečaja so s strokovnim vodenjem učenja plesa bili več kot zadovoljni.
Dela torej ne bo zmanjkalo.
SreBr

V

petek, 9. aprila, je bila v Domu sv. Lenarta otvoritev slikarske razstave, ki
jo je pod naslovom »Odsev moje
poti« pripravila Lucia Žitnik iz Oseka. Lucia
Žitnik je absolventka likovne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Udeležuje se številnih slikarskih razstav tako po
Sloveniji kot tudi po tujini. Nekatera likovna
dela, ki so na ogled v avli doma, so bila prej
razstavljena v Avstriji, na gradu Retzhof. Trenutno sodeluje tudi s hrvaškimi umetniki v
hrvaško – slovenskem projektu »Jedno je i
Kolpa i Kupa«.
Lucia se skozi slikarstvo še vedno razvija in
išče razne poti in načine pri ustvarjanju. Zato
je na ogled postavila veliko povsem različnih
del, izdelanih tako v slikarski, kiparski, risarski in tudi v grafični tehniki.
Dogodek sta glasbeno obogatila violinistka
Dora Ožvald in kitarist Uroš Eferl. Razstava
bo na ogled do sredine junija.
Polona Šporin
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Natečaj: Fotografija meseca
V sodelovanju s fotografom Bojanom Mihaličem
objavljamo rubriko »Fotografija meseca«. Navajamo nekaj osnovnih pravil, ki jih je ob sodelovanju na natečaju potrebno upoštevati:
- fotografija mora biti posneta v letu 2010, oz.
ne sme biti starejša od enega leta,
- tematsko dajemo prednost fotografijam, ki
promovirajo lepoto Slovenskih goric, torej narava, življenje v omenjenem okolju in raznolikosti letnih časov,
- digitalna fotografija mora biti v jpeg formatu
velikosti vsaj 3Mb,
- fotografija mora biti opremljena s polnim
imenom in poštnim naslovom avtorja, navedbo kraja, kjer je bila posneta, in naslovom
fotografije,
- na natečaju lahko sodelujejo samo amaterski
fotografi.

Z oddajo fotografij na elektronski poštni naslov
info@fotosplet.net pristajate na brezplačno objavo svojega posnetka v našem časopisu in na sodelovanje na razstavi najboljših fotografij ob
koncu natečaja v maju 2011.
Najboljšo fotografijo, ki ne sme biti dodatno računalniško obdelana, izbira petčlanska žirija, v kateri so trije uveljavljeni slovenski fotografi,
krajinski slikar in predstavnik podjetja Nikon
Slovenija, ki podarja nagrado za zmagovalno fotografijo: kompaktni digitalni fotoaparat
Avtor: Staša Cafuta
Naslov fotografije: »Pred nevihto«
Lokacija: Verus vinogradi - Jeruzalem

Vabimo vas
Prireditve v maju 2010

KRAJ / OBČINA
LENART
SVETA ANA
SVETA ANA
LENART
CERKVENJAK
SVETI JURIJ

KDO?
TD Rudolf Maister Vojanov
Občina Sveta Ana
TD Sv. Ana
Občina Lenart, TD Rudolf Maister Vojanov, PD Lenart
KD Cerkvenjak
PGD Jurovski Dol

SVETA TROJICA
LENART
Knjižnica Lenart
LENART
Glasbena šola - dislocirani oddelek Lenart
SVETA TROJICA Kulturno-gledališko društvo Reciklaža
BENEDIKT, SV. ANA, SV. TROJICA, SELCE, LENART / JSKD Lenart
LENART
Občina Lenart
LENART
Občina Lenart
LENART

Občina Lenart

CERKVENJAK
CERKVENJAK
BENEDIKT
LENART
BENEDIKT
SVETA TROJICA
LENART

DMNR Peščeni Vrh
ŠD Cerkvenjak
Osnova šola Benedikt
KD Pod lipo Lenart
KTD Selce
Župnija Sveta Trojica
Občina Lenart

PTUJ
SVETI JURIJ

KGZ Slovenije, KGZ Ptuj, MO Ptuj
JSKD Lenart

SVETA TROJICA
SVETA TROJICA
CERKVENJAK
SVETA TROJICA
LENART JSKD
SVETA TROJICA
SVETA TROJICA

Občina Sv. Trojica
TTC - Trinity tunning club oz. klub lastnikov predelanih vozil
Občina Cerkvenjak
Lenart
Občina Sveta Trojica
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SPOMINJANJA: DR.

HANS SPITZY

(21. december 1872 – 22. julij 1956)
Pomemben zdravnik in inovator na področju ortopedske medicine iz osrčja Slovenskih goric.
Dr. Hans Spitzy je luč sveta ugledal 21. decembra 1872 v takratnem trgu svetega Lenarta v
Slovenskih goricah kot sin trgovca Jožefa Nikolaja Spitzyja in matere Marije Urbančič. Življenjska pot ga je hitro ponesla iz rodnih
Slovenskih goric preko Maribora, kjer je končal gimnazijo, v Gradec. V tedanji štajerski
prestolnici avstro-ogrske monarhije se je posvetil študiju medicine, ki ga je uspešno zaključil leta 1896. Sprva se je posvečal predvsem
pediatriji, zaposlil se je namreč na otroški kliniki v Gradcu. Hkrati pa se je usposabljal na
številnih znanstvenih potovanjih v Würzburgu, Berlinu, Monaku in tudi onstran Atlantika v Združenih državah Amerike. Leta 1906
je postal vodja kirurškega oddelka za pediatrijo v Gradcu. Svoje strokovno znanje je delil
z drugimi, tako je predaval študentom medicine na graški univerzi, kjer je pridobil naslov
izrednega profesorja.
Tik pred pričetkom 1. svetovne vojne se je iz
Gradca preselil na Dunaj, kjer je bil v času
vojne vihre imenovan za vodjo zdravnikov in
v tem nemirnem času je prav tako opravljal inšpekcijska potovanja v vsa glavna mesta habsburške monarhije.

Po koncu vojne je pridobil naziv prvega izrednega profesorja na dunajski univerzi, kar je bil
za Slovenca v avstrijski službi nedvomno izjemen dosežek.
Njegovega bogatega strokovnega znanja ni
spregledal niti kabinet cesarja Franca Jožefa,
saj je med leti 1913 – 1921 vodil ortopedski
oddelek bolnišnice Franca Jožefa. Leta 1920 je
postal še ravnatelj in primarij ljudskega zdravstvenega urada. Zaradi svoje strokovnosti in
inovativnosti na področju ortopedije, s čimer
je izdatno pomagal številnim medvojnim ranjencem, je dr. Hans Spitzy prejel številna
mednarodna odlikovanja in velja za enega najbolj priznanih zdravnikov na področju ortopedije v prvi polovici 20. stoletja.
Svoje raziskave, ugotovitve in metode zdravljenja je predstavil v več kot 200 strokovnih člankih in znanstvenih spisih. Del svojega življenja je posvetil tudi telesni vzgoji otrok in
mladostnikov.
Veličino njegovih del in pomembnost njegovega doprinosa ortopedski medicini so na Dunaju počastili s poimenovanjem kar dveh ulic,
ki sta dobili imena po Hansu Spitzyju, slavnem
zdravniku slovenskih korenin, rojenem v Lenartu v Slovenskih goricah.
Dejan Kramberger

Faksimile zapisa v lenarški župnijski kroniki

KAJ?
Postavitev mlaja in kresovanje
Otvoritev likovne razstave slikarke Nade Zidarič
Tradicionalni prvomajski pohod po Anini poti
Tradicionalni prvomajski pohod na Zavrh
Tradicionalni prvomajski pohod na Zavrh
Slavnostni prevzem gasilskega vozila in
družabna prireditev z Navihankami
Florjanovo
Otroške ustvarjalne delavnice
Produkcija učencev Glasbene šole Lenart
Gledališka predstava "Novo življenje"
Linhartovi dnevi - odrasle gledališke skupine
Otvoritev razstave slikarke Christine Kertz (AUT)
Koncert klasične glasbe v izvedbi Žana Trobasa
in Tadeja Postružnika
Komedija "Kako smo ljubili tovariša Tita"
v izvedbi gledališke skupine KD Sv. Ana
Blagoslov motorjev
Poletna nogometna liga
ŠPORT ŠPAS
Prired. "Binkošti na vasi" - ljudske pesmi in viže
Igra KTD Selce "Recept za hujšanje"
Prvo sveto obhajilo
Komedija "Kako smo ljubili tovariša Tita"
v izvedbi gledališke skupine KD Sv. Ana
21. dobrote slovenskih kmetij
Območna revija "Orfejeva pesem" - odrasli
pevski zbori in male pevske skupine
4. občinski praznik Občine Sv. Trojice
SPACE No.1 - Avto show in rock večer na Poleni
Otvor.Arheol.parka »Rimsko gomilno grobišče«
Večer elektronske glasbe
Regijska revija odraslih folklornih skupin
Osrednja prireditev ob 4. občin. prazniku občine
Spomladanska kvaternica

KDAJ?
30. 4. ob 18.30 uri
1. 5. ob 8.30 uri
1. 5. ob 9. uri
1. 5. med 9. in 10. uro
1. 5.

KJE?
Ploščad pri Maistrovem stolpu
Avla občine Sv. Ana
Po Anini poti
Trg osvoboditve Lenart

1. 5. ob 15. uri
4. 5.
vsako sredo: 16. - 18. ure
6. 5. ob 18. uri
7. 5.
7., 8. in 9. 5.
8. 5. ob 18.30 uri

Športni park Jurovski Dol
Knjižnica Lenart
Dom kulture Lenart
Kulturni dom Sv. Trojica

8.5. ob 20. uri

Cerkev Sv. Lenarta

8. 5. ob 20. uri
9. 5. ob 9.30
vsak petek/soboto
15. 5. ob 9. uri
15. 5. ob 19. uri
15. 5. ob 20. uri
16. 5.

Kulturni dom Voličina
Pred cerkvijo Sv. Antona
Nogometno igrišče
Igrišče ob špor. dvorani Benedikt
Dom kulture Lenart
Dom kulture Benedikt
Cerkev Sv. Trojice

16. 5. ob 20. uri
21. 5. do 24. 5.

Dom kulture Lenart
Ptuj

21. 5.
21. 5. do 30. 5.
21. 5.
22. 5.
22. 5.
23. 5.
28. 5. ob 19. uri
30. 5.

KD Jurovski Dol
Sveta Trojica
ŠRC Polena
Anželov gozd v Brengovi

Avla Jožeta Hudalesa

KD Lenart
KD Sveta Trojica
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Odbojkaricam OK Benedikt
uspel obstanek v 2. DOL

lahko iz tega potegnil 3. in 4. mesto, ki mi pomenita skoraj toliko kot zmaga!”

Odbojkarice OK Benedikt so s tekmo 22. kroga
2. DOL zaključile sezono 2009/2010. Kljub porazu na zadnji tekmi sezone pred domačo publiko je pred sezono močno pomlajeni ekipi
uspel osnovni cilj, ki je bil - obstanek v ligi. S 6
zmagami in 16 porazi so med 12 ekipami zasedle 10. mesto ter si s tem priborile dodatne
kvalifikacije za obstanek v 2. DOL. V kvalifikacijah naj bi se Benedičanke pomerile z ekipami
ŽOK Kočevje, Erokabel Neptun, AS Zava Feluka Ptuj, vendar pa do kvalifikacijskih tekem
ni prišlo, saj bi se naj po neuradnih podatkih
ekipi iz Kočevja in Solkana (Eurokabel Neptun)
odpovedale tekmovanju v 2. DOL.
Obširnejši prispevek o minuli sezoni in načrtih
za prihajajočo, ki jih bodo predstavili vodilni
akterji kluba, bomo objavili v prihodnji številki.

Precej drugačne razmere kot na dirki v Umagu
so pričakale udeležence kolesarske dirke za 1.
Veliko nagrado občine Dobrepolje, kjer so se
kolesarji med seboj pomerili v dežju in blatu, ki
sta zaradi številnih padcev krojila razplet dirke.
Kljub vsemu so lenarški kolesarji prišli do vidnih uvrstitev. Tako se je med članicami ponovno na 3. mesto zavihtela Andreja Holsedl, ki
je podobno kot fantovska druščina po dirki zatrjevala, da je šlo resnično za zelo težko dirko z
obilico nervoze. Mesto nižje je med mlajšimi
mladinci zasedel Simon Komperšak, medtem
ko je bil med starejšimi mladinci najvišje uvrščen Andrej Rajšp, ki je bil tudi eden izmed nesrečnežev, udeležen v padcu.
Nov velik uspeh je v sosednji Hrvaški na 55.
dirki za VN Varaždina dosegel Simon Komperšak, ki je prepričljivo dobil dirko med mlajšimi mladinci. Poleg Simona je kolesarski klub
TBP Lenart imel na dirki, ki je potekala 17.
aprila, v ognju še eno železo - Andrejo Holsedl.
Simon je vseh 61 km dirke odpeljal suvereno in
bil že od samega začetka v ospredju, kjer se je
izmenjaval z Zvonkom Balaškom, članom BK
Stubaki. Dirka se je odločila nekje sredi drugega
kroga, torej približno 15 km pred koncem.
»Komperšak si je do cilja prikolesaril 2 minuti
prednosti pred drugouvrščenim in kar 7 minut

Kolesarji TBP Lenart zmagujejo!
Kolesarji kolesarskega kluba TBP Lenart so z
dirko v Umagu pričeli z novo tekmovalno sezono. Na dirki, ki je potekala dva dni, so se
merili s tekmovalci iz Hrvaške, Avstrije in Slovenije. Dirke so se udeležili starejši mladinci
(Andrej Rajšp, Marko Pavlič, Dani Pšajd in Staš
Mencigar), mlajši mladinci (Simon Komperšak) in ženski članici (Andreja Holsedl, Tea
Brumen).
Mladi lenarški kolesarji so nase opozorili že
prvi dan dirke, ko je bil Simon Komperšak vseskozi v boju za prvo mesto, na koncu pa je
moral priznati premoč kolesarjem KD Finančne točke iz Ljubljane ter tako zasedel nehvaležno 4. mesto. Naslednji dan je Simon svoj uspeh
še izboljšal in si s tretjim mestom zagotovil tudi
končno 3. mesto med mlajšimi mladinci.
Še uspešnejši pa so bili lenarški kolesarji v kategoriji starejših mladincev, kjer je Andreju Rajšpu po sobotnem drugem mestu uspelo dan
kasneje zmagati, s čimer je osvojil tudi skupno
zmago. Drugi dan dirke je bil v vrhu tudi
Marko Pavlič, ki je po osvojenem 3. mestu
osvojil skupno 4. mesto ter na ta način zaokrožil klubski uspeh. Še posebej drugi dan dirke je
bilo vidno, da lahko kolesarji kolesarskega
kluba TBP Lenart z ekipno vožnjo posežejo po
samem vrhu.

Simon Komperšak (desno) in trener Jože Senekovič
pred glavnino,« je ključni moment in konec
dirke komentiral Simonov trener Jože Senekovič. Andreja Holsedl se je prav tako odlično
odrezala, vendar imela ob koncu tudi kanček
smole, tako da je zasedla nehvaležno 4. mesto.

Končni rezultati:

Starejši mladinci (v sredini Andrej Rajšp)
Za uspehi fantov pa nista ničkaj zaostajali dekleti, ki sta se med članicami uvrstili tik pod
vrh. Tako je Andreja Holsedl osvojila 3. mesto,
Tea Brumen pa 4.

Elite ženske (tretja z leve Andreja Holsedl)

Po dirki so povedali:
Andrej Rajšp: “Na dirki mi je oba dneva uspel
odločilni pobeg, kar nam je omogočilo, da smo
prišli v cilj sami. V veliko pomoč mi je bila
ekipa, ki je v glavnini nadzorovala potek dirke,
zato se ji še enkrat zahvaljujem. Ta zmaga mi
je dodatna motivacija za delo vnaprej!”
Simon Komperšak: ”Dirka je bila zelo naporna, saj sem praktično sam tekmoval proti
ostalim ekipam. Zato sem zelo srečen, da sem
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Dirka za VN Umaga, starejši mladinci: 1. Andrej Rajšp, 2. Daniel Bidermann, 3. Lucas Ranacher, 4. Marko Pavlič; mlajši mladinci: 1. Blaž
Žakelj, 2. Blaž Šuštar, 3. Simon Komperšak; članice: 1. Polona Batagelj, 2. Maja Marukič, 3.
Andreja Holsedl, 4. Tea Brumen
Dirka za VN občine Dobrepolje, starejši mladinci: 1. Nejc Bešter Sava Kranj, 2. Luka Pubernik Radenska KD Življenje. 3. Simon Pavlin
Adria Mobil, 9. Andrej Rajšp TBP Lenart, 15.
Dani Pšajd TBP Lenart, 19. Marko Pavlič TBP
Lenart; mlajši mladinci: 1. Matej Mohorič Sava
Kranj, 2. Jure Miškulin Radenska KD Življenje,
3. Patrik Gabrovšek Sava Kranj, 4. Simon Komperšak TBP Lenart; ženske – elite: 1. Maja Marukič BK Kalorija, 2. Marina Boduljak BK
Loborika, 3. Andreja Holsedl TBP Lenart
Dirka za VN Varaždina, mlajši mladinci: 1.
Simon Komperšak TBP Lenart, 2. Zvonko Balaško BK Stubaki St. Toplice, 3. Filip Čengič BK
Sokol-Cestor; ženske (članice): 1. Maja Marukič
BK Kalorija Zagreb, 2. Marina Boduljak BK Loborika, 3. Mia Radotič BK Dubrava Zagreb. 4.
Andreja Holsedl TBP Lenart.
Rezultati prvih dirk so pokazali, da so za lenarškimi kolesarji uspešne zimske priprave; in če
se po jutru dan pozna, se lahko v letošnji sezoni
nadejamo številnih vrhunskih dosežkov kolesarjev kolesarskega kluba TBP Lenart.

FC Maribor Branik zmagovalec Pokala MNZ Maribor
Petek, 9. aprila, je bil v Benediktu ponovno v
znamenju nogometa. Domači KMN Benedikt
je v sodelovanju z MNZ Maribor prirejal finalni
turnir za pokal MNZ Maribor. Med najboljše
štiri ekipe, ki so se pomerile na tem turnirju, so
se uvrstili FC Maribor Branik, KMN Zavrh,
KMN Korena in domači KMN Benedikt. Prvi
polfinalni turnir med Mariborčani in ekipo
KMN Zavrh so z rezultatom dobili prvi, ki pa
so odpor Zavrha dokončno zlomili šele v dru-

gem polčasu. Še bolj napet je bil obračun med
Koreno in Benediktom, ki so ga šele po streljanju kazenskih strelov dobili domačini ter se
tako uvrstili v finale, kjer pa so morali priznati
premoč Maribora, ki je zmagal z rezultatom 6:3
ter tako zasluženo osvojil pokal MNZ Maribor.
V dvoboju za 3. mesto so nogometaši Korene z
rezultatom 6:1 prepričljivo premagali KMN
Zavrh ter tako osvojili končno 3. mesto.
Nagrade najboljšim ekipam in posameznikom
sta pred lepim številom gledalcev podelila predsednik KMN NZS Rade Mijatovič in predsednik MNZ Maribor dr. Rudi Turk.
Končni vrstni red: 1. FC Maribor Branik, 2.
Benedikt, 3. KMN Korena, 4. KMN Zavrh
Najboljši strelec: Aleš Vrabl (FC Maribor Branik), najboljši igralec: Dejan Ploj (KMN Benedikt), najboljši vratar: Gregor Mlaker (FC
Maribor Branik).

Drama sredi Ljubljane med
OŠ Lenart in OŠ Voličina
naklonjena Voličini

mrežo, vendar se Lenarčani niso vdali in so
kmalu rezultat izenačili na 1:1, kar je bil tudi
rezultat polčasa. Sodniški par je dopuščal precej
grobo igro. Dekleta so tudi v drugem polčasu
igrala precej zadržano, nobena stran namreč ni
hotela preveč tvegati, saj bi bila vsaka napaka v
nadaljevanju še kako usodna, tako je bil rezultat
pred zanjo četrtino še vedno enak (1:1). Fantje
so v začetnem delu zadnje četrtine prikazali
dokaj izenačeno igro, nakar so igralci Lenarta
zadeli po nesrečnem posredovanju vratarja Voličine. Po zadetku so pobudo na terenu prevzeli
nogometaši Voličine, ki so ob dveh zadetih vratnicah zgrešili še kar nekaj priložnosti za zadetek, hkrati pa so nekaj nevarnih protinapodov
na drugi strani prikazali tudi učenci OŠ Lenart.
Priložnost za izenačenje se je ponudila ob dosojeni 6-metrovki za Voličino, ki je bila sicer po
mnenju lenarških igralcev dosojena prehitro.
Igralec Voličine, Tomi Tuš, ki je bil na koncu
proglašen za najboljšega igralca finalnega obračuna, je dobljeno priložnost hladnokrvno izkoristil in rezultat izenačil na 2:2, pri čemer je
ostalo do konca rednega dela srečanja. O zmagovalcu turnirja je tako odločala loterija kazenskih strelov (streljali po 2 punci in 2 fanta na
vsaki strani), ki pa je zmagovalca dala šele v
drugi seriji po zgrešenem strelu Filipa Voglarja,
učenca, OŠ Lenart in končnem zadetku Tomija
Tuša, ki je tako prinesel srečno, a zasluženo
zmago OŠ Voličina. Kljub sklonjenim glavam
učencev in učenk OŠ Lenart gredo velike če-

Tekmovanje ŠKL, ki letos praznuje 15. letnico
delovanja, je sprva potekalo le v košarki, kasneje se je pridružila še odbojka, zadnja štiri leta
pa v tem tekmovanju nastopajo tudi nogometaši. Prav nogomet pa je tisti šport, v katerem
kraljujejo šole iz Slovenskih goric. Dovolj zgovoren je podatek, da sta
naslova najboljšega romala tudi v prejšnjih
dveh sezonah v Slovenske gorice, in sicer na
OŠ Destrnik-Trnovska
vas, ki se je letos uvrstila
na 3. mesto. Letos se je
naslova najboljše OŠ v
tem tekmovanju veselila OŠ Voličina.
Tekma za prvo mesto,
ki si jo je bilo moč ogledati tudi v neposrednem televizijskem prenosu, je potekala med
Zmage so se tokrat veselili učenci in učenke OŠ Voličina
sosedskima šolama občine Lenart, torej med
OŠ Voličina in OŠ Lestitke tudi njim, saj so z drugim mestom v Slonart, slednja je lansko sezono morala priznati
veniji zaokrožili velik uspeh obeh osnovnih šol
premoč le zmagovalcem iz OŠ Destrnikobčine Lenart.
Trnovska vas.
V finalni odbojkarski tekmi je naslov najboljše
Na parket so najprej stopila dekleta. V drugih
ekipe prepričljivo dobila OŠ Šempeter v Savinj12 minutah so se na parketu pomerili še fantje,
ski dolini, ki je premagala OŠ Kanal. V košarki so prikazali precej dinamično in zanimivo
karskem obračunu je OŠ Louisa Adamiča
igro. Terensko pobudo na igrišču je prevzela
Grosuplje premagala OŠ Rogaška Slatina ter po
ekipa OŠ Voličina, ki je tudi prva zatresla
petem nastopu v finalu vknjižila svoj 2. naslov.

Košarka
KK Nona Lenart organizira dan košarke, ki
bo 29. maja 2010 v športni dvorani Lenart.
Na prijateljskih tekmah se bodo pomerile
selekcije osrednjega slovenskogoriškega košarkarskega kluba Nona.

Komentar tekme: Ravnatelj OŠ Voličina,
Anton Goznik:
»Obe ekipi sta prikazali atraktiven nogomet.
Tekma je bila ves čas napeta, saj se ekipi zelo
dobro poznata. Večkrat nam je zastajal dih.
Priznati moram, da bi lahko bilo tudi drugače
in da smo imeli končno kanček sreče. Iskreno
čestitam.«

Malonogometna moštva v A in B ligi
Po zimskem premoru so na zunanja malonogometna igrišča ponovno stopile ekipe združene v
t.i. medobčinski lenarški ligi. V A ligi, kjer na prvem mestu še naprej kraljuje ekipa ŠD Zavrh,
nadaljuje s tekmovanjem 10 ekip. Zavrhu na prvem mestu sledita M-trgovina Lormanje in ZGD
Slikarstvo B. Goričan. Na zadnjih dveh mestih pa lestvico zaključujeta ekipi iz Sv. Ane (Orfej) in
Cerkvenjaka (ŠD Cerkvenjak Lotos ml.)
V B ligi, kjer tekmuje 13 ekip, pa bo preostanek sezone potekal v srditem troboju za prvo mesto
med ekipami KMN Sv. Trojica, Bavaria-IT Pernica in DMNR Sandberg FAŽ. Vartom.
Sočasno z rednim ligaškim tekmovanje pa poteka še pokalno tekmovanje, v katerem je po prvem
odigranem krogu ostalo še 12 moštev. Naslednji drugi krog bo potekal 8. maja.
Pari in razpored drugega kroga pokalnega tekmovanja:
Pernica, 8. 5. 2010, sobota
BAVARIA-IT-PERNICA : ŠD KENGURU-ILKOS
ŠD PERNICA : DMNR SANDB. FAŽ-VARTOM

19.00
19.45

Vitomarci, 8. 5. 2010, sobota
KMN VITOMARCI : ŠD VITOMARCI

19.00

Voličina, 8. 5. 2010, sobota
ŠD SELCE : KMN SV. TROJICA II

20.30

Lenart, 8. 5. 2010, sobota
ŠD ŽERJAVCI : ŠD ZAVRH

19.00

Sv. Ana, 8. 5. 2010, sobota
KMN SV. ANA ml. : ZGD SLIK. B. GORIČAN

20.30
Dejan Kramberger
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Smeh je pol zdravja

HUMORESKA
Pripravlja T. K.

Potrpežljivost

Nespametno vprašanje

»Ali mi lahko poveste, kdaj bom dobil v najem
neprofitno stanovanje.«
»Oglasite se čez deset let.«
»Dopoldne ali popoldne?«

»Štirikrat sem bila poročena!«
»Zakaj pa si zamenjala toliko dedcev?«
»Zakaj neki? Zares smešno vprašanje. Postarali
so se, vendar!«

Polom na borzi

Jasen odgovor

»Znorel bom! Na borzi se je vrednost delnic,
ki jih imam, čez noč zmanjšala za polovico!«
je vzkliknil Gorenjec.
»Če bi se to zgodilo meni, bi se že ustrelil!«
»Saj bi se jaz tudi, vendar sem slišal, da se bodo
pištole pocenile!«

»Dragi, ali boš zdržal do poldneva?« vpraša
Gorenjka umirajočega moža.
»To samo Bog ve!«
»Reci da ali ne. Jaz moram vedeti, za koliko
ljudi naj dam kuhat kosilo.«

Srečanje prijateljev na Gorenjskem
Pet Gorenjcev se zmeni, da bodo šli v gostilno
na kozarček. Pred gostilno se eden poslovi.
»Ali ti nisi žejen?«
»Sem, samo denarnico sem pozabil doma!«
"Nič zato, saj ni treba, da bi kaj pil!«

Strah je odveč
Potniško ladjo na odprtem morju premetava
vihar. Potniki kričijo in tulijo od strahu in
groze.
"Zares ne vem, zakaj se ti ljudje tako bojijo, saj
ladja ni naša?!" se začudi Gorenjec.

Varčna Gorenjka
Gorenjski
»Dragi, ali bi mi dal avto, če bi imel sam dva?«
»Seveda ljubica.«
»Kaj pa kolo? Ali bi mi dal eno, če bi imel sam
dve?«
»Logično.«
»Ali bi mi dal pulover, če bi imel sam dva?«
»Ne, ne, to pa ne.«
»Zakaj ne?«
»Ker imam dva.«

"Draga, ali si opazila, kako je najin sinček skromen. Že dva dni liže isto liziko!"
"Ker je tako varčen, mu jo bom jutri odvila iz
celofana!" odvrne Gorenjka.

Oglas
Mož da v časopis oglas: »Prodam ženo in bicikl. Oba se gonita.«
Naslednji dan da oglas še žena: »Prodam moža
in bicikl. Oba sta brez štange.«

Ponovno veličastni presmec pred
cerkvijo Sv. Ruperta
Kljub težavam zaradi dolge zime so požrtvovalni člani društva Presmec iz Dolgih njiv tudi
letos na cvetno nedeljo postavili veličasten
presmec, ki krasi dvorišče pred cerkvijo farnega zavetnika. Letošnji, dobrih 25 metrov
visok in več kot 1,5 tone težak presmec, je za

člane društva ob postavitvi predstavljal kar
težak zalogaj, vendar so številni farani in drugi
radovedneži bili priča še eni uspešni postavitvi, o čemer so poročali tudi osrednji slovenski
mediji.
Dejan Kramberger

Diši po ... kruhovih cmokih
SESTAVINE
0,5 kg belega kruha
2 dl mlačnega mleka
5 dag drobno narezane slanine
2 jajci
1 čebulica
sol, poper, malo majarona, vejica sesekljanega
peteršilja, drobnjak, muškatni orešček, malo
žlico drobtin, žlico moke
PRIPRAVA
Kruh drobno narežemo na kocke, ga prelijemo
z mlačnim mlekom in dobro premešamo. Dodamo jajci, ohlajeno drobno sesekljano praženo
čebulico, drobnjak in slanino ter po okusu ostale
začimbe. Vse skupaj dobro zmešamo in z vlažnimi rokami oblikujemo v cmoke. Kuhamo jih
v slanem kropu 15 minut oz. dokler ne priplavajo na površje.
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Kruhove cmoke lahko zabelimo s stopljenim
maslom.
Ponudimo jih poleg različnih omak z zrezki,
golaža, ...

Dober tek!

Suzana R. Breznik

Piše: Tomaž Kšela

Riba smrdi pri glavi
»Marica, lepo se imej. Upam, da se še kdaj vidiva,« je pred dnevi pri malici rezkar Peter
dejal šivilji Marici.
»Ali greš že na dopust, Peter?« ga je povprašala Marica.
»Ne ne, samo službo bom menjal,« je odvrnil
Peter.
»Kaj pa boš delal v bodoče?« je zanimalo Marico.
»Nič,« je pojasnil Peter.
»Kako nič?« je nejeverno povprašala Marica.
»Tako, nič. Pač nič!« je dejal Peter.
»Hm, ni čudno da boš menjal službo,« se je
v pogovor vključil mizar Tone. »Kje pa se boš
zaposlil?«
»Na ministrstvu za delo,« je odvrnil Peter.
»In kaj boš tam delal?« je povprašal Tone.
»Krucifiks, ali nisem že trikrat povedal, da
nič!« je zakričal Peter.
»No no, seveda. Hotel sem vprašati, na katerem delovnem mestu boš zaposlen, pa sem
se napačno izrazil,« je pojasnil Tone.
»Detektiv bom,« je odgovoril Peter. »Vozil se
bom po Sloveniji in nadziral brezposelne delavce, da slučajno ne bi kateri kaj delal ali
počel.«
»Hm, zanimivo, za kaj te bodo plačali,« je zamrmral Tone. »Delal zares ne boš nič, vendar
pa tvoja služba ne bo perspektivna, ker naši
delavci kmalu še dela na črno ne bodo mogli
več najti, saj podjetja in obrtniki propadajo
po tekočem traku.«
»Nič hudega,« je z roko zamahnil Peter.

»Potem pa bom nadziral kmete, če sejejo na
njivah tisto, za kar prejemajo subvencije.«
»Hm, tudi to ne bo težko delo,« je zamomljal
Tone. »Samo tega se zavedaj, da tudi to ne bo
perspektivno, saj bodo kmeti počasi propadli, ker jih tako stiskajo. Koga pa boš nadziral potem?«
»No, potem pa bom nadziral učitelje, zdravstvene delavce, socialne delavce in druge
javne uslužbence, ali res spijo na tistih naslovih, s katerih jim plačujejo potne stroške za
prevoz na delo in z dela,« je kot iz topa izstrelil Peter. »Ni lepšega, kot da se voziš po Sloveniji in gledaš, kje in s kom kdo spi.«
»Hm, tudi to bo gosposki posel,« je ponovno
zamomljal Tone. »Vedi pa, da kmalu tudi javnih uslužbencev ne bomo več imeli, saj jih ne
bodo imel več iz česa plačati, če delavci in
kmetje ne bodo delali.«
»Nič hudega. Potem pa bom nadziral občane
po domovih in vrtovih, da ne bi sami sebi kaj
delali na črno brez plačila davka državi,« se
je zarežal Peter.
»Peter, to je nezaslišano!« je vzkliknila Marica. »Zavedaj se, da riba najbolj smrdi pri
glavi. Zato začni raje nadzirati tiste zgoraj pri
koritu, ki kradejo milijone, ne pa malih ribic,
ki se borijo za preživetje.«
»Marica, tega se prav dobro zavedam. Vendar
pa je tako: če bom začel nadzirati velike ribe,
bom kmalu moral zopet trdo delati kot rezkar,« je pomodroval Peter. »Zato ti že kar naprej pravim, da ne bom delal nič. Tako bomo
vsi zadovoljni – velike ribe, male ribe in jaz.«

Pestro na predvelikonočnem sejmu
V veliki dvorani Centra Slovenskih goric v
Lenartu je 26. in 27. marca potekal že drugi
(tradicionalni) predvelikonočni sejem v organizaciji Društva za razvoj podeželja »LAS
OVTAR Slovenskih goric« in Razvojne agencije Slovenske gorice. Sejem je slavnostno
odprla Vida Šavli. Ob odprtju sejma so obiskovalci prisluhnili krajšemu kulturnemu programu Pevk ljudskih pesmi DU Lenart. Na
stojnicah se je s svojimi izdelki predstavilo
dvanajst ponudnikov iz osrednjih Slovenskih
goric z izdelki domače in umetnostne obrti,
namenjenimi za krasitev velikonočnega časa,
velikonočna voščila ter okusne kulinarične dobrote. Pri ponudnikih na stojnicah
so si obiskovalci tudi naročili sveže
dobrote za velikonočno košaro.
Na sejmu so se s pestro izbiro izdelkov predstavili: Marta Žižek,
Danica Arnuš, Tea Kramberger,
Frančiška Šafarič, Darinka Čuček,
Antica Pavalec, Marija Kapl,
Danica Kolarič, Alojzija Zemljič,
Pevke ljudskih pesmi DU Lenart,
Glasbeno turistično društvo Klapovüh in TIC Osrednjih Slovenskih goric.
V soboto, 27. marca, je v okviru

sejma potekala prva promocijska predstavitev
projekta »Benediški klecnprot«. Gre za projekt
ohranjanja različnih starih sadnih sort, ki so
nekoč bogatile Slovenske gorice, prenos izdelave sadnega kruha preko ustnega izročila in
samo predstavitev »Benediškega klecnprota«
kot osnove za oblikovanje blagovne znamke.
Obiskovalcem je bila na voljo neomejena
količina tega odličnega sadnega kruha. Promocijo je spremljal kulturni program
Glasbeno-turističnega društva Klapovüh iz
Benedikta z gostjo pevko Mili. Z namenom in
cilji projekta je vse prisotne seznanil mag.
Milan Repič.

 





Mesečnik Ovtarjeve novice, časopis osrednjih Slovenskih goric, izdaja Razvojna agencija Slovenske gorice
Direktorica Tanja Hrastnik
Naslov uredništva: Ovtarjeve novice, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart, ovtarjeve.novice@rasg.si
Odgovorni urednik: Edvard Pukšič
Tehnični urednik: Zmagoslav Šalamun
Uredniški odbor: Edvard Pukšič, Zmagoslav Šalamun, Tomaž Kšela, Dejan Kramberger in Tanja Hrastnik
Projektna sodelavka RASG in lektorica: Suzana Rejak Breznik
Fotografije: Foto Tone, avtorji prispevkov ter nekateri zunanji sodelavci, arhiv občin in RASG
Nenaročenih fotografij in rokopisov ne vračamo!
Grafična priprava in tisk: Pika, Zmagoslav Šalamun, s.p., Biš 61, 2254 Trnovska vas, 30. april 2010
Naklada: 6000 izvodov
Ovtarjeve novice lahko prelistate tudi na spletu: www.rasg.si
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Zdravniki na obisku
petek, 26. marca, je potekala strokovna
ekskurzija Medikohistorične sekcije
slovenskega zdravniškega društva –
Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene
kulture Slovenije, Pokrajinski muzej Ptuj –
Ormož.

V

goric na Trgu osvoboditve 9 je ob 15. uri pozdravil župan mag. Janez Kramberger na otvoritvi velikonočnega sejma vse prisotne. Lenarški
župan je slikovito prikazal tudi gospodarski razvoj in kulturno-zgodovinske znamenitosti Lenarta in okolice. Tudi nagovor Aleša Ariha,

Udeleženci so se proti Lenartu odpeljali z avtobusom izpred glavnega vhoda UKC Maribor.
Sledil je sprejem in ogled evropsko organiziranih tovarn Prevent – Halog in TBP v Lenartu z
vodstvom direktorja, Bogdana Šavlija in zdravnika dr. Rajka Brgleza.
Sledil je prevoz na pokopališče v Lenartu in
obisk groba prof. Frana Minarika, častnega
predsednika MHS SZD. V Centru Slovenskih

direktorja Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož,
je bil zelo pohvalen za dosežke v zadnjih letih.
Tudi Zvonka Zupanič Slavec in Duša Fischinger
sta predstavili bogato življenje dr. Lojza Kraigherja kot zdravnika in pisatelja.
Visoki gostje so obiskali tudi sosednjo občino
Sv. Ana v Slovenskih goricah, kjer so bili prav
tako prijazno pogoščeni.
Ovtarjeve novice na spletu

PGD Lenart

P

GD Lenart je od leta 1996, ko je bila zakonsko izvedena kategorizacija gasilskih
društev, osrednja enota na področju
upravne enote (nekdaj občine) Lenart. S svojim
135-letnim neprekinjenim delovanjem spada
med najstarejša gasilska društva pri nas. Prvo
gasilsko društvo na Slovenskem je bila 'požarna
bramba' iz Metlike, ustanovljena 1869. leta.
Že v začetku 19. stoletja so v takratnem Sv. Lenartu resno upoštevali požarno nevarnost, čeprav so se z ognjem soočali že veliko prej.
Številni požari so bili najbrž poglavitni vzrok,
da so 1874. leta ustanovili 'požarno brambo',
prostovoljno gasilsko društvo.

nart s svojimi gasilci ostaja še vedno osrednja
enota, ki je enako oddaljena od vseh sosednjih
društev, jim je obenem najbližja in s svojo
opremo najbolj zmožna pomagati.
Usposobljenost lenarških gasilcev in sodelovanje z drugimi društvi se je izkazalo zlasti v
neurjih in poplavah. Posledice velikega neurja
v letu 2008 je odpravljalo skupno šestnajst društev. Največ (preko 130) je bilo popravil ostrešij
stanovanjskih, gospodarskih in industrijskih
objektov. Odstranjevali so še podrta drevesa,
črpali vodo iz kleti in cestnega podvoza in – kot
zanimivost – reševali celo štorkljo.

Reševanje invalida po požarnem izhodu iz Doma Lenart na vaji (Foto: Danijel Kovačič)

8826 lovnih dni, vloženih 6640 kg rib

V

ribiškem domu pri Lenartu v Slovenskih goricah je bil v začetku aprila že
53. redni letni občni zbor RD Pesnica.
Za novega predsednika tega 316-članskega
zglednega ribiškega kolektiva so izvolili
Branka Vukana.
O delu v minulem letu je spregovoril dosedanji predsednik RD Pesnica Alojz Fajdiga in
med drugim izpostavil permanentno skrb za
čisto okolje, za zdrave vode in urejena obrežja.
Kot zelo uspešno je ocenil sodelovanje RD
pesnica z občinami Lenart, Sveta Trojica in
Pesnica, s turističnimi in sorodnimi društvi, s
sosednjimi RD in Policijsko postajo iz Lenarta.
Lani je družina štela 316 članov in 23 pionirjev
in mladincev. 16 novih ribičev je uspešno
opravilo ribiški izpit. Lani so skupaj vložili
6640 kg rib, največ krapov v jezeri Radehova
in Sveta Trojica. Trojiško jezero so obogatili s
3650 kg krapov, v jezero Radehova pa so izpustili 2550 kg krapov. Njihovi člani so lani zabeležili 5023 lovnih dni, skoraj 4000 lovnih dni
pa so imeli od dnevnih ribičev oz. turistov,
tako da je v uradni statistiki za leto 2009 zabeleženih 8826 lovnih dni. Med pomembnejšimi
opravili je Alojz Fajdiga omenil še evidentiranje onesnaževalcev reke Pesnice, kar jim bo
služili za preventivno delovanje in ukrepanje
v primeru večjih onesnaženj. Avgustovsko
neurje jim je dodobra poškodovalo jezero Radehova, tako da so izgubili večjo količino rib.
Izpustni jarek pri tem jezeru je še vedno nefunkcionalen, o čemer so večkrat obvestili pristojne službe, ki pa še vedno niso ustrezno

Ribici in prostovoljke na čistilni akciji ob Pesnici
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ukrepale. Lani so začeli z urejanjem podstrešnih prostorov ribiškega doma, v katerih bodo
uredili funkcionalne prostore za delovanje
vseh komisij RD Pesnica, pa tudi za družinski
arhiv. Vsa dela je uspešno vodil in usklajeval
Ciril Novak.
Delo je bilo uspešno in prepoznavno tako v lokalnem okolju kot širšem prostoru. To velja še
zlasti za tekmovalno področje, saj so lenarški
ribiči že desetletja v samem vrhu najboljših
slovenskih ribiče in člani državnih reprezentanc. Dekleta pa so tako ali tako nosilni steber
slovenske državne reprezentance v lovu rib s
plovcem. Žal pa je stagniralo delo z mladimi,
po katerem je bila ta RD zelo prepoznavna, saj
je imel dolgoletni mentor in koordinator te dejavnosti Milan Cvilak nesrečo in je moral povsem izpreči z delom. Zato so morali poiskati
zamenjavo, kar pa ni bilo enostavno. Lani je
bil ribiški car Pesnice Bojan Pavlovič, kršiteljev
zakonskih predpisov niso zaznali in tudi disciplinskih prestopkov ni bilo, je ob koncu daljšega poročila zaključil Alojz Fajdiga.
V krajši razpravi so člani izpostavili slabo udeležbo na čistilnih akcijah in se zavzeli za še
večjo veljavo dela na področju varstva okolja.
Sklenili so, da mora vsak član RD Pesnica
opraviti 10 obveznih delovnih ur. Med gosti je
bil podpredsednik RZS in predsednik ZRD
Maribor Bojan Javornik, ki se je lenarškim ribičem zahvalil za predano delo in še posebej
izrekel priznanje dosedanjemu vodstvu RD
Pesnica na čelu z Alojzem Fajdigo. Slednjemu
se je za dobro delo zahvalil
tudi častni predsednik
Srečko Lipovnik.
Poleg novega predsednika
bodo v UO še Alojz Fajdiga kot podpredsednik,
Zmago Kokol kot tajnik,
Oto Hren kot gospodar ter
člani Mitja Kmetec, Ciril
Novak in Aleksander Mencingar. V NO so bili izvoljeni Andrej Bauman,
Pavle Markoli in Maks
Ribič, disciplinsko razsodišče bo vodil Nikolaj
Zrim, tožilske naloge pa bo
opravljal Miro Tuš.
M. T.

Danes je na čelu društva, sestavljenega iz pionirjev, članov in veteranov, predsednik Leopold
Omerzu, poveljnik je Borut Arcet. Skupno štejejo 86 članov, kjer sta na vrhu hirearhične lestvice dva gasilska častnika II. stopnje. Na voljo
imajo tri avtocisterne, eno vozilo za prevoz
moštva, motorne brizgalne in potopne črpalke.
Razpolagajo še z zložljivimi lestvami, reševalnimi vrvmi in drugo, za reševalne akcije prepotrebno opremo, med katero spadajo tudi
UKV postaje.
Lenarški gasilci pomagajo v različnih akcijah v
domači in bližnjih občinah, o katerih jih obveščajo praviloma prek pozivnikov (ne siren). Le-

Leto 2009 je marsikomu, ne le gasilcem, ostalo
v spominu po daleč največjih poplavah, ki so
zajele Lenart in okolico v mesecu avgustu. Prostovoljni gasilci so opravili trinjast črpanj vode
iz nizko ležečih prostorov, iz vodne ujme so rešili tri avtomobile. Zaradi močnega plazenja
zemlje je obstajala verjetnost evakuacije ljudi,
ki k sreči ni bila potrebna.
Srčnost in požrtvovalnost, ki spremljata te ljudi
pri delu, sta na zavidanja vredni ravni. Vsemu
navkljub pa želimo, da bi jih – zlasti ko gre za
naravne katastrofe – čim manj potrebovali.
Danica Zemljič

Tenis vabi

P

o dveh uspešno izvedenih akcijah Teniške šole Mojmir in občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah se je občutno dvignila
kakovost tenisa in zanimanje za tenis med mladimi po celotni občini Sv. Trojica.V zimskem
času so mladi tenisači pridno trenirali v telovadnici OŠ in se udeleževali turnirjev na državni ravni in kar nekajkrat so bili zelo blizu
osvojitve pokalov, zato v zadnjem času podvojeno in pridno trenirajo na igrišču Na griču pod
vodstvom trenerja Mojmira in se zagrizeno pripravljajo na teniški turnir ob občinskem prazniku Sv. Trojice v mesecu maju in na prihajajoče
turnirje po vsej Sloveniji ter na državna prvenstva (Portorož, Koper, Ljubljana).
Trener Mojmir, ki je tudi vodja Teniške šole Mojmir, je izredno zadovoljen z rezultati, predvsem
pa s pridnostjo, zagnanostjo in
željo po znanju, ki jo kažejo mladi
tenisači; zato so za nagrado v teku
priprave na morebitni 5-7 dnevni
teniški kamp v poletnih počitnicah
nekje na slovenski obali. Do takrat
pa v občini Sv. Trojica pričakujejo
še večje zanimanje za tenis, zato
bodo tudi letos skupaj s TŠM izpeljali 20-urni tečaj za otroke v starosti od 5 do 15 let, za katerega bodo
starši plačali le četrtino celotnega
tečaja, ostalo pa financira občina.
Prav pa bi bilo, da bi tudi odrasli
sledili mladim in se jim aktivno
pridružili na tenis igriščih, za ka-

tere vzorno skrbita prijazna lastnika in gospodarja, Anica in Rudi.
V Teniški šoli Mojmir posvečajo veliko časa tudi
splošni kondiciji, koncentraciji, ravnotežju, hitrosti, koordinaciji in ostalim prvinam v razvoju
mladih. Prav tako daje trener Mojmir zelo velik
poudarek spoštovanju drugih, sprejemanju porazov, druženju, družabništvu (izleti, pikniki,
trgatve, ogled turnirjev in še in še), samodokazovanju in predvsem prijateljstvu.
Če si želite novih prijateljev in zdravega preživljanja prostega časa, ne odlašajte z odločitvijo,
pustite računalnike in se pridružite mladim tenisačem na igrišču.
Vse informacije in vpis na e-mail:
mojmir.boh@amis.net ali tel. št. 040-848 547.
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