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V času lenarškega občinskega praznika
praznuje farni zavetnik sv. Lenart. Ob tej
priložnosti se v občini spomnijo vsega, kar
je bilo storjeno. Veliko so naredili na po-
dročju komunalne infrastrukture, gospo-
darskega razvoja, ekologije, šolstva,
otroškega varstva, kulture, športa, turizma
in drugih dejavnosti. Praznične prireditve,
ki so potekale od 29. oktobra do 12. novem-
bra, so zajele vsa področja. 

Vpetek, 29. oktobra, so se v športni
dvorani v organizaciji Košarkaškega
kluba Lenart pomerili košarkarji. V

domu kulture je bila v organizaciji občine na
ogled monokomedija Gajaš, arestant v iz-
vedbi Vlada Novaka o nadaljevanju dogaja-
nja iz filma Petelinji zajtrk.

V soboto, 30. oktobra, je v organizaciji ob-
čine in Planinskega društva Lenart potekal
pohod po občini Lenart. Pohodniki so se od-
pravili s Trga osvoboditve v Lenartu proti
Lormanju, Zamarkovi in Spodnjemu Parti-
nju, kjer je bil cilj. Poleg dobre volje sta jih
spremljala sončno vreme in lep razgled. 

V domu kulture so si najmlajši ogledali gle-
dališko predstavo za otroke Tinko Polovinko.
Organizatorica je bila občina Lenart, pro-
dukcija: Kulturni zavod Kult. 

V sredo, 3. novembra, je v KZ Lenart, Bow-
ling centru Lenart, v organizaciji občine po-

tekalo tekmovanje v bowlingu, ki se ga je
udeležilo 8 ekip. 1. Je bila ekipa KS Lenart in
KS Voličina s 1738 podrtimi keglji, 2. ekipa
Območne obrtne zbornice Lenart, 1655 po-
drtih kegljev, in 3. ekipa Občinske uprave Le-
nart – moški, 1513 podrtih kegljev.

V četrtek, 4. novembra, je bil dan odprtih
vrat Vrtca Lenart. Zaposleni v zavodu in mali
varovanci so povabili na ogled prostorov in
predstavitev svojih dejavnosti. Več v nadalje-
vanju!
Knjižnica Lenart je povabila na pravljični
večer za odrasle. Predstavile so se knjižnice
Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Slovenske
Konjice in Lenart. Več v rubriki Iz kulture!

V petek, 5. novembra, dopoldne so v Domu
sv. Lenarta odprli likovno razstavo lenarških
likovnikov in pripravili nastop glasbenih 
gostov.
V razstavišču Centra Slovenskih goric so
opoldne odprli razstavo pekovskih izdelkov.
Pripravilo jo je Društvo kmečkih žena in de-
klet Lenart.

V domu kulture je ob 18-ih potekala osred-
nja prireditev ob letošnjem občinskem praz-
niku. Župan Kramberger je spregovoril o
sedanjem trenutku občine in o njenih razvoj-
nih možnostih, ki jih uspešno izvajajo. V kul-
turnem programu na visoki ravni so nastopili
učenci Glasbene šole Lenart, učenci OŠ Le-
nart in OŠ Voličina ter gostje. Na prireditvi
so podelili priznanja župana in občine Lenart
za leto 2010. Podrobnosti v nadaljevanju!

V soboto, 6. novembra, sta v ŠRC Polena
potekala nogometni turnir v organizaciji
Športne zveze Lenart in balinarski turnir v
organizaciji Balin kluba Lenart.

Na Trgu osvoboditve sta občina Lenart in
Društvo vinogradnikov Lenart opoldne pri-
pravila martinovanje. Ponudilo je veselo dru-
ženje ob glasbi, moštu in domačih dobrotah.
Več v nadaljevanju!

V nedeljo, 7. novembra, je bila v cerkvi sv.
Lenarta slovesna maša, potekalo je tudi tra-
dicionalno žegnanje. Na Trgu osvoboditve je
bila na stojnicah bogata in pestra ponudba
mošta, domačih dobrot in drugih izdelkov
lokalnih društev. Več v nadaljevanju!

V petek, 12. novembra, popoldne je v domu
kulture v organizaciji KD Pod lipo Lenart po-
tekal Martinov koncert ljudskih pevcev in
godcev. Več v rubriki Iz kultu
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Občinski svet občine Lenart je 4. oktobra
2010 sprejel sklep o podelitvi priznanj 

Zlati lenarški grb: Franc Schönwetter
iz Zamarkove

Franc Schönwetter je že več kot 50 let deja-
ven na mnogih področjih. Je ustanovni član
lenarške pihalne godbe, iz katere je nastal Pi-
halni orkester MOL, bil je predsednik Lovske
družine Lenart in predsednik Krajevne skup-
nosti Lenart, v zadnjem obdobju je predsed-
nik Kulturnega društva MOL. S svojim
delom je zaznamoval kulturno ustvarjalnost,
zlasti je dejaven pri povezovanju domačih
kulturnih društev, zlasti pihalne godbe MOL
s slovenskimi društvi v tujini in pri organi-
zaciji nastopov v tujini. 
Zlati Lenarški grb je prejel za dolgoletno
uspešno delo na področju kulture, godbeni-
štva, lovstva, za delo v Krajevni skupnosti Le-
nart, za sodelovanje slovenskimi društvi v
tujini in mednarodno sodelovanje na po-
dročju kulture. 
Za Ovtarjeve novice je Franc Schönwetter
povedal:
»Občutki so nepopisni. Čast mi je, da sem pre-
jel to nagrado, ki mi bo ostala v trajnem spo-
minu.«
Mnogo dela je opravljenega, mnogo ga še
ostaja …
»Glasba in kultura sta najmočnejša dejavnika
za ohranitev našega načina življenja. Verja-
mem, da bom v to smer deloval še naprej. To
je naša identiteta. S tem se lahko predsta-
vljamo daleč naokrog. Zato me je pot mnogo-
krat tudi vodila in še me vodi preko naših
meja; z veseljem pa se vračam domov, kjer mi
je najlepše.«

Srebrni lenarški grb: Kristina Travnekar
iz Lenarta
Kristina Travnekar je v Vrtcu Lenart zapo-
slena od leta 1976, krajše obdobje je bila za-
poslena tudi na Osnovni šoli Voličina. Vodilo
pri njenem delu so skrb za otroke, spoštova-
nje človeka kot osebnosti, spodbujanje
ustvarjalnosti otrok, vzgoja za medsebojno
pomoč, spodbujanje pozitivnih vrednost in
strpen odnos do drugačnosti. Od leta 2005
je pomočnica ravnatelja Osnovna šole Le-
nart. Je soustanoviteljica Lutkovne skupine
Pika, ki se je kasneje preimenovala v Lutko-
vno gledališče Pika. S svojim delom je pri-
spevala k razvoju in popularizaciji lutkarstva
na območju Slovenskih goric.

Priznanje Srebrni lenarški grb je prejela za
uspešno pedagoško delo na področju pred-
šolske vzgoje, inovativno in uspešno vodenje
otroškega vrtca Lenart, zasluge pri gradnji
vrtca, delo na področju kulturne ustvarjalno-
sti in prispevek k razvoju lutkarstva v občini
Lenart.
Kristina Travnekar za bralce Ovtarjevih
novic:
»Zelo sem bila presenečena. Če so nekateri
ugotovili, da si zaslužim takšno priznanje, ga
z veseljem sprejemam, Vse, kar delam in še
bom, delam z veseljem in dušo; tako sem vzgo-
jena. Hvala tudi mojima staršema, ki sta me
popeljala na pot, da znam ceniti okolje, v ka-
terem živim in delam, in mi veliko pomeni.«
Novi prostori, veliki načrti, možnosti.
»Nedavni obisk z zavoda za šolstvo nam je po-
trdil, da dobro delamo. Bil je namenjen sprem-
ljanju našega dela na področju jezika.
Ponosna sem na to, da so izbrali nas. Ponosna
sem na svoj kolektiv. Hiša je lahko lepa,
ampak brez takšnih sodelavcev bi pomenila
manj kot koliba. Hvala vsem mojim sodelav-
cem!«

Bronasti lenarški grb: Aleš Arih
iz Maribora
Na pobudo Aleša Ariha so bile na Zavrhu
leta 1985 prvič organizirane Maistrove prire-
ditve, v času, ko ime, lik in vrednote Rudolfa
Maistra niso bili družbeno priznani in ce-
njeni. Maistrove prireditve so letos potekale
25-ič in so postale odmevne na državnem ni-
voju. Aleš Arih jim je z osebnim prizadeva-
njem vtisnil poseben pečat. Vseskozi je
dobro sodeloval z občino Lenart in doma-
čimi društvi. Dejaven je bil tudi na področju
kulture, saj je na njegovo pobudo nastal vo-
kalni kvintet Završki fantje. Za prizadevanja
za ohranjanje in obujanje spomina na pes-
nika in generala Rudolfa Maistra ter za oži-
vljanje vrednost domoljubja, domovinske
zavesti, sodelovanje z občino Lenart ter lo-
kalnimi društvenimi organizacijami je prejel
bronasti lenarški grb.
Za ON je prof. Arih poudaril:
»Posebej sem vesel lenarškega priznanja, kajti
prav na Lenart me vežejo lepi spomini, saj sem
pred dobrima dvema desetletjema tukaj služ-
boval na področju turizma in imel mnoge stike
z ljudmi ne samo Lenarta, ampak tudi Za-
vrha. Posledično so potem nastale Maistrove
prireditve, ki zavezujejo vse. Ne samo mene,
ampak vse, ki spoštujejo lik in zgodovinsko
vlogo generala Maistra. Verjetno bom nada-
ljeval z delom, ki ga tukaj opravljam že 25 let.«

Plaketa občine Lenart: Območno združe-
nje veteranov vojne za Slovenijo Lenart
V zadnjih letih je združenje preraslo v po-
membno civilno družbeno gibanje, ki pre-
rašča lokalne okvire. Ob 20. obletnici
osamosvojitvene vojne so izdali ponatis
zbornika Čas odločitve 1990-1991, ki je po-
memben vir za proučevanje tega obdobja slo-
venske zgodovine. Posebno skrb namenjajo
ohranjanju dokumentarnega gradiva in po-
vezovanju udeležencev osamosvojitvene
vojne. S svojim delovanjem so prispevali k
promociji občine Lenart. Za uspešno delova-
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nje na društvenem področju so prejeli 
plaketo občina Lenart.
Dr. Marjan Toš, predsednik OZVVS:
»Nagrado sprejemamo s posebno častjo in spo-
štovanjem. Lokalna skupnost se je tako oddol-
žila kar lepemu številu naših članov,
veteranov, ki so v letih 1990 in 1991 opravili
plemenito delo, ko so se postavili na pravo
stran in sodelovali v aktivnostih za zavarova-
nje plebiscitne odločitve za samostojno in
neodvisno Slovenijo. Naše združenje je tega
priznanja resnično veselo, ker poskušamo po-
vezovati nekatera izročila iz ne tako davne
preteklosti z zdajšnjimi prizadevanji, mimo
katerih ne moremo. Plaketa občine Lenart
nam je hkrati vzpodbuda, da bomo nadalje-
vali delo tudi v prihodnje. Mi z občino Lenart
tako kot z ostalimi občinami res dobro sodelu-
jemo, pri čemer moram reči, da občina Lenart
kot naša domicilna občina skrbi tudi za mož-
nosti sofinanciranja, tako da je sodelovanje
obojestransko dobro. S plaketo smo dobili
nekaj novih kril, da bomo lažje premagovali
mnoge probleme, s katerimi se soočamo pri
svojem delu.«

Priznanje župana
Župan občine Lenart mag. Janez Kramberger
je podelil priznanje župana Twirling, ples-
nemu in mažoretnemu klubu Lenart ob ju-
bileju kluba, za delo z mladimi in za
organizacijo odmevne prireditve na državni
ravni.

Srečko Dajčman, predsednik kluba, ob pre-
jemu priznanja:
»To je priznanje za 10-letno zavzeto delo na

področju twirlinga, plesne in mažoretne dejav-
nosti. Pripomogla je tudi letošnja dobra orga-
nizacija 10. odprtega državnega prvenstva
Mažoretne in twirling zveze Slovenije, ki je
pika na i vseh naših dosedanjih projektov.«
Koliko plesalcev, koliko mažoretk?
»Težko jih preštejemo! Gre za 6 do 7 skupin,
torej 60 do 70 članic, pa tudi kak fant se najde.
Korenine imamo tudi v občini Benedikt, kjer
je Anita Omerzu, ki je ustanovila klub bene-
diških mažoretk. Istočasno je bil pred 10 leti
ustanovljen mažoretni oz. twirling klub Ani-
nih mažoretk. Z vadbo smo začeli tudi v Ju-
rovskem Dolu, tako da smo kar uspešni na
tem področju.«

Priznanja študentom
Občina Lenart vsako leto podeli priznanja
študentom in dijakom za nadpovprečne štu-
dijske dosežke. Letos so jih prejeli študentje,
ki so z nadpovprečnim rezultatom končali
študij na ljubljanskih in mariborskih 
fakultetah:

Marko Arneš iz Sp. Voličine za končanje štu-
dija na ljubljanski filozofski fakulteti, Mojca
Vračič na mariborski fakulteti za naravoslo-
vje in matematiko, Barbara Jurša z Dolgih
njiv na ljubljanski filozofski fakulteti, Mo-
nika Senčar iz Sp. Porčiča na mariborski fa-
kulteti za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko in Renata Šnofl iz Sp. Porčiča za
končanje študija na mariborski ekonomsko-
poslovni fakulteti.

E.P., foto: Foto Tone

redno poročali, vseeno pa izpostavite še 
katerega!
»Obnova kulturnega doma je eden velikih
projektov za prihodnje leto. Drugi, ki je zelo
pomemben za našo občino, je projekt celo-
stne oskrbe s pitno vodo v tem delu SV Slo-
venije, kjer občina Lenart vodi ta projekt za
12 občin. Pomemben del projekta poteka v
naši občini – v KS Voličina bomo zagotovili
vodo praktično vsakemu gospodinjstvu. S
tem bomo lahko zaprli 6 vaških zajetij, v ka-
terih je voda pogosto neustrezna. Vsak
mesec izvajamo kontrolo pitne vode in ni
meseca, ko bi lahko rekli, da je v vseh šestih
zajetjih voda neoporečna. Vodo moramo po-
gosto klorirati ali uporabnike obvestiti, da jo
je potrebno prekuhavati. Kljub velikim stro-
škom nikoli zagotovo ne vemo, da naši ob-
čani pijejo zdravo pitno vodo. Po izgradnji
novega sistema bodo dobili zdravo pitno
vodo, sistem pa bo omogočal nadaljnji raz-
voj, nove priključitve nanj, v vseh dvanajstih
občinah, v katerih bo zgrajen. Konec leta
2011 mora biti ta projekt zaključen. Z evrop-
skimi sredstvi financiramo primarni vod, na-
loga občine pa je, da zagotovi tudi
sekundarne priključke. V proračunu za 2011
in 2012 bomo zagotovili tudi ta sredstva.«

S praznikom občine ste zaokrožili investicij-
sko močno leto. Omenimo na hitro samo ne-
katere zadnje naložbe: vzpostavitev sistema
ogrevanja z lesno biomaso, obnovo OŠ in vrtca
v Voličini, Izgradnjo prizidka Vrtcu Lenart; to
so tri najmočnejše naložbe iz tega leta. Praz-
nik vendarle simbolizira uspešen potek tega
leta doslej.
»Te ugotovitve držijo in prepričan sem, da
tudi naši občani stvari vidijo tako. Podporo
na volitvah razumem tako, da so ljudje dobro
sprejeli vse te naložbe in vsa ta prizadevanja
občinske uprave, občinskega sveta in obeh
KS. To so velike in potrebne naložbe v tem
prostoru. Lenart ostaja osrednja slovensko-
goriška občina. S 4 tisoč delovnimi mesti je
tukaj osrednje zaposlitveno središče. Tukaj je
administrativno središče s sedežem upravne
enote. Lenart je tudi kulturno središče; samo
v okviru LENarta smo ponudili okrog 25 pri-
reditev. Če prištejemo ostale dogodke, se jih
nabere okrog 50! Obiskovalci niso samo do-
mačini, prihajajo tudi od drugod. Lenart ima
dobro pozicijo, po odprtju avtoceste še pose-
bej, in mi moramo to lego v prostoru razu-
meti in izkoristiti z ustvarjanjem potrebnih
pogojev zlasti za nova delovna mesta, za raz-
voj gospodarstva. Razpis za parcele v novi
poslovno-industrijski coni se končuje in
prvih 5 hektarjev zemljišč bomo prodali, za
naslednje obdobje moramo pripraviti nasled-
njih 5 hektarjev. Za obdobje približno 10 let
imamo na voljo okrog 20 hektarjev, tako da
bomo lahko zagotovili prostor za nova delo-
vna mesta in nove naložbe v gospodarstvo.
Ta, ki mora zagotavljati prostor in ugodne
pogoje za razvoj gospodarstva, je politika. Mi
v Lenartu to počnemo in pričakujem, da se
bo ta krivulja dvignila tudi na državni ravni. 

Možnost vidim predvsem v obnovljivih virih
energije in v tehnologiji zanje. V Lenartu
imamo pomembno podjetje Lentherm, ki se
že tri desetletja ukvarja s proizvodnjo izdel-
kov in uspešno sledili smernicam prilagaja-
nja uporabi okolju prijaznejših in v skladu s
trajnostnim razvojem primernejših obnovlji-
vih virov energije . Njihovi izdelki so v tujini
zelo cenjeni. Pri nas, žal, niso, in v tem vidim
problem! To podjetje bi lahko ob pomoči

države naredilo velik korak naprej, kajti po-
trebe po izkoriščanju energije iz obnovljivih
virov so v teh kriznih časih več kot očitne. Na
10. jubilejnem sejmu obnovljivih virov ener-
gije v nemškem Augsburgu se je potrdilo, da
so se države, ki so vlagale v to področje,
mnogo lažje znašle v kriznih časih! Podjetja,
ki sodelujejo z našim Lenthermom, so dobi-
vala priznanja. Podjetje ima vizijo, možnost
razvoja, le s strani države bi moralo dobiti
ustrezno finančno injekcijo!
Vesel sem, da smo uspeli zaključiti naložbo
v daljinsko ogrevanje v Lenartu. To je velika
stvar za našo občino in bi morala biti zgled
za druge. Zlasti še, ker lesna biomasa prihaja
iz lokalnega območja. To je konkreten korak
h Kyotskemu sporazumu: priključenih je že
okrog 500 gospodinjstev in drugih večjih po-
rabnikov. To je velik korak!«

Občani so pričakovali odprtje cestne pove-
zave med avtocestnim priključkom v Sp. Se-
narski ter staro in novo industrijsko cono v
Lenartu. Cesta, ki je prav tako sofinancirana
z evropskimi sredstvi, je zgrajena, ni pa še pri-
ključena na regionalno cesto. Informacije go-
vorijo, da čakate na kakovostnejšo izvedbo
priključka od prvotno načrtovanega.
»Tako je, povezovalna cesta v dolžini slabih
treh kilometrov je končana. Prvotno smo jo
načrtovali navezati na regionalno cesto s tret-
jim zavojnim pasom. Prometna študija, ki jo
je na naročilo občine izdelala mariborska
gradbena fakulteta, je pokazala, da je ta cesta
potrebna in smiselna ter varnejša, ker bomo
razbremenili prometno obremenjeno Ptuj-
sko cesto, ob kateri sta dve osnovni šoli. Štu-

dija pa je hkrati tudi pokazala, to so nam
priporočali tudi prometni strokovnjaki, da bi
bila primernejša navezava na regionalno
cesto s krožiščem in ne s tretjim – zavojnim
pasom. Potreben projekt z vsemi soglasji je
tako rekoč končan, z direkcijo za ceste se do-
govarjamo za to, ustreznejšo rešitev. Samega
krožišča verjetno ne bomo mogli začeti gra-
diti v tem letu, vendar bomo lahko na osnovi
dokumentacije zgradili začasni priključek. V
naslednjem letu pa pričakujem, da bomo
skupaj z državo zgradili krožišče in zagotovili
varen dostop z regionalne na povezovalno
cesto in obratno.«

Edvard Pukšič

Lenart je praznoval; v kakšnih gospodarskih,
investicijskih in siceršnjih okoliščinah?

Župan Lenarta mag. Janez Kramberger: »V
tem času je nekaj simbolike. Jeseni pobiramo
pridelke, mi pa ugotavljamo, da smo v štirih
letih izvedli precej projektov, predvsem s po-
močjo evropskih sredstev. Zaključujemo ob-

dobje uspešnega razvoja občine, ki ga tudi na-
daljujemo v prihodnje. Pred kratkim sem
podpisal že 7. projekt, ki je soinvestiran s
strani evropskega regionalnega sklada, ob-
novo KD v Lenartu. Rekonstrukcija kultur-
nega doma je vredna okrog milijon 700 tisoč
evrov. 66 % je projekt sofinanciran s strani EU.
V občini so štirje kulturni domovi in ta je
prišel zadnji na vrsto; to je potrebna naložba
v našem mestu, kajti kulturni dom je dotra-
jan, zato bomo naredili novo streho, temeljito
obnovili notranjost, ki je dotrajana, zagoto-
vili okrog 30 dodatnih sedišč, da jih bo sku-
paj okrog 300. Uredili bomo zvočno in
svetlobno tehniko, prostore v zaodrju in pod
odrom. Dela so stekla sredi novembra, po
načrtih naj bi se končala konec avgusta pri-
hodnje leto.«

Za naštevanje in opis vseh večjih projektov
ni prostora; v Ovtarjevih novicah smo o njih
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Občina Lenart: 

Naložbe in razvojne možnosti
Pogovor z županom občine Lenart

Priznanja so prejeli: Kristina Travnekar, Srečko Dajčman, dr. Marjan Toš, Aleš Arih in Franc Schön-
wetter. Podelil jih je župan mag. Franc Kramberger.

Občina Lenart 
pristopa k ureditvi
rekreacijskega 
kompleksa na Poleni
Občina Lenart je objavila poziv promotor-
jem k oddaji vloge o zainteresiranosti za 
izvedbo projekta javno-zasebnega partner-
stva za ureditev kompleksa rekreacijskega
centra ob Globovnici – Polena, 1. faza. Faza
zajema izgradnjo pokrite športne dvorane s
spremljajočimi prostori, gostinskega ob-
jekta, štirih zunanjih igrišč za tenis, zuna-
njega igrišča za košarko in zunanjega
igrišča za mini-golf, in sicer vse v skladu z
izdelanim ureditvenim načrtom. Rok za od-
dajo vloge o zainteresiranosti se izteče 29.
11. 2010 ob 12. uri. Poziv je objavljen na
www.lenart.si in www.rasg.si.

!



Vparlamentarni demokraciji ima 
lokalna samouprava pomembno
mesto, saj je njena razvitost tudi eden

od izrazov razvitosti demokracije. O tem,
kakšna naj lokalna samouprava bo in kako
avtonomno naj se razvija, govori Evropska li-
stina o lokalni samoupravi, ki jo je 1996 leta
ratificirala tudi Slovenija. Na začetku novem-
bra pa so Slovenijo obiskali predstavniki
Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti
Sveta Evrope. 
Obisk delegacije Kongresa lokalnih in regio-
nalnih oblasti Sveta Evrope, ki predstavlja
najpomembnejšega glasnika lokalne in regio-
nalne demokracije v Svetu Evrope in v Ev-
ropi sploh, je bil namenjen nadzoru nad
stanjem slovenske lokalne samouprave z vi-
dika skladnosti z načeli Evropske listine. Na
osnovi obiska v Sloveniji, kjer so se srečali s
predstavniki države in občin, so že oziroma
še bodo pripravili poročilo ter priporočila in
jih predložili Nadzornemu odboru Kongresa.
Povedano malce poenostavljeno in po 
domače, so prišli visoki gostje k nam na 
nekakšen »inšpekcijski« ogled, kako ome-
njeno listino uresničujemo v vsakodnevnem
življenju.

Poročevalca kongresa Jos Wienen iz Nizo-
zemske in Merita Jegeni Yildiz iz Turčije sta
se v Sloveniji srečala z več pomembnimi
ljudmi, ki so dobri poznavalci lokalne sa-
mouprave in imajo z njo bogate izkušnje.
Med drugim sta se srečala tudi z dvema po-
znavalcema lokalne samouprave iz osrednjih
Slovenskih goric: s poslancem in županom
občine Benedikt Milanom Gumzarjem, ki
že vrsto let uspešno vodi občino Benedikt ,in
s predsednikom komisije za lokalno samou-
pravo in regionalni razvoj Državnega sveta
Darkom Frasom, sicer županom občine
Sveta Trojica. 
Poročevalca sta se prav tako srečala s pred-
sednikom Državnega zbora Pavlom Gantar-
jem, predsednikom ustavnega sodišča
Jožetom Tratnikom, predsednikom račun-
skega sodišča Igorjem Šoltesom, vrhovno
državno revizorko Mojco Planinšec, mini-
strom za lokalno samoupravo in regionalno
politiko Henrikom Gjerkešem, ministrom za
finance Francem Križaničem, varuhinjo člo-
vekovih pravic Zdenko Čebašek-Travnik, lju-
bljanskim županom Zoranom Jankovićem in
še nekaterimi pomembnimi osebnostmi v

Sloveniji. Že spisek ljudi, s katerima sta se po-
ročevalca srečala, kaže na to, kako pomem-
ben je bil njun obisk za Slovenijo ter njen
ugled in položaj v veliki družini evropskih
držav.
Na srečanju z županom občine Benedikt Mi-
lanom Gumzarjem, ki je potekalo v Bene-
diktu, je poročevalca po navedbah svetovalke
na občini Sabine Šijanec najbolj zanimalo
delovanje majhnih občin v Sloveniji. »Na pri-
meru občine Benedikt sta želela izvedeti,
zakaj so nastale majhne občine in zakaj jih je
v Sloveniji kar veliko, kako se financirajo ter
kako se povezujejo tako v skupne občinske
uprave kakor pri izvajanju raznih projektov.
Prav tako ju je zanimalo mnenje o ustanovi-
tvi regij. Po končanem pogovoru sta pove-
dala, da sta dobila dober vtis o delovanju
majhnih občin v Sloveniji,« pravi Šijančeva.
Z Darkom Frasom in njegovimi sodelavci pa
sta se poročevalca srečala v prostorih držav-
nega sveta. Pogovori so bili namenjeni zlasti
predstavitvi stališč državnega sveta do stanja
slovenske lokalne samouprave. Sogovorniki
so po izmenjavi stališč o vlogi državnega
sveta v zakonodajnem postopku in načinu
volitev državnih svetnikov največ pozornosti

namenili projektu regionalizacije Slovenije,
ki zaradi različnih stališč političnih strank ne
napreduje. Državni svet se zavzema za
manjše število pokrajin, saj večje in učinko-
vitejše pokrajine lahko razpolagajo z večjim
finančnim razvojnim in kadrovskim poten-
cialom, poleg tega so lahko le gospodarsko
močne pokrajine enakovreden partner regi-
jam v sosednjih državah. Predstavniki držav-
nega sveta so ocenili, da verjetno pokrajin še
nekaj časa ne bo, pri čemer je treba upošte-
vati tudi sedanjo gospodarsko situacijo, za-
radi katere aktualna vlada temu projektu ne
daje najvišje prioritete. Poudarili so tudi, da
državni svet zadnjega predloga poslancev, da
bi bila funkcije župana in poslanca nezdru-
žljiva, ni podprl tudi zaradi odsotnosti dru-
gega nivoja lokalne samouprave. Govorili so
še o sistemu financiranja občin ter o pro-
blemu prenašanja nalog z državnega na ob-
činsko raven, pri čemer se hkrati ne
prenašajo tudi finančna sredstva. V teh zao-
strenih gospodarskih razmerah občine ta
problem še bolj občutijo.

T. K.

Obisk pomembnih glasnikov lokalne demokracije
iz Evrope v Sloveniji in Slovenskih goricah

Poročevalci so iz 
Benedikta odnesli
dober vtis

Piše dekan Martin Bezgovšek

God sv. Lenarta je 6. novembra in tudi
letos smo ga primerno obhajali. Sv.
mašo prilagajamo najprimernejšemu

času, in ker je bila
na ta dan letos so-
bota, je bila sloves-
nost ob 10. uri.
Vodil jo je novi
župnik iz Sv. Tro-
jice p. Bernard Go-
ličnik. Ob tej
slovesnosti je
naša doma-
činka, redov-
nica, s.
Nikolina Rop
obhajala 40

let svojega redovništva in 60. rojstni
dan. Njeni domači so kronološko in
vsebinsko predstavili njeno dosedanje
delo in pot. Pomenljivo je bilo izvedeti,
da je napisala več kuharskih knjig z na-
slovom »Sto receptov s. Nikoline«.
Druga presenetljiva pomembnost je, da
vodi kuharske in gospodinjske tečaje za
dekleta in žene skozi vse to obdobje in
da je v teh letih bilo čez tisoč udele-
ženk. Seveda je morala kakšen mandat
sprejeti tudi vodstvo redovne hiše in
trenutno se to dogaja na Brezjah. 
Vse to slavje se je vključilo v zahvalno
nedeljo drugega dne, 7. 11. 2010. Med
nami je spet bil nadškof metropolit dr.
Franc Kramberger. Tudi njegovo letoš-
nje slavje – zlata maša in 30 let škofov-
ske službe – je ponovno odzvanjalo v
zahvalni lenarški praznik. Sv. maše so
bile lepo obiskane, saj je g. nadškof že pri
drugi sv. maši nagovoril družine in pri tretji
ob 10.30 odstiral globine resnic življenja
evangelija in vzornika sv. Lenarta. 

Pri bogoslužju je mešani pevski zbor kar dva-
krat sodeloval, otroški in mladinski pa sta
združila svojo mladost in melodičnost pri sv.
maši ob 8. uri.
V cerkvi je bila zlata podoba okrasitve, saj je-
senske barve cvetja dajejo bogato pestrost.
Vse se zlilo v dekoracijo s pridelki rune, ko-
ruze, bučnega olja, sadjem in osrednjim sim-
bolom, ki je letos ponazoril logotip
Evharističnega kongresa – hostijo. To izvir-
nost nam je zopet podaril ključar Branko Se-
nekovič. 

Bilo je zopet praznično in duhovno ter dru-
žabno lepo. Svetnik združuje.

Foto: Foto Tone
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Lenarško župnijsko žegnanje

Poročevalca kongresa Merita Jegeni Yildiz iz Turčije in Jos Wienen iz Nizozemske, tretja in četrti z
leve. Na levi še svetovalki kongresa, na desni prevajalki kongresa, v sredini iz občine Benedikt: direk-
torica občinske uprave Andreja Lorber, podžupan Janez Zorko, župan Milan Gumzar in svetovalka
Sabina Šijanec. Foto: Igor Barton



Vobčini Sveta Trojica je pred kratkim
začela poskusno obratovati čistilna
naprava, ki so jo zgradili v sklopu ev-

ropskega projekta oziroma operacije, imeno-
vane »Izgradnja vodovoda, kanalizacije in
čistilne naprave Sveta Trojica«.
Operacijo je delno financirala Evropska
unija, in sicer iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj. Operacijo so izvedli v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013;
razvojne prioritete »Razvoj regij«, predno-
stne usmeritve »Regionalni razvojni pro-
grami«. Investitor je bila občina Sveta
Trojica. Za nekaj več podatkov o tej za ob-
čino Sveta Trojica prepotrebni investiciji smo
zaprosili direktorja občinske uprave Srečka
A. Padovnika.

Razlogi za to, da je občina začela s to investi-
cijo, tičijo po besedah direktorja občinske
uprave Srečka A. Padovnika v tem, da naselje
Sveta Trojica, tako kot tudi ostala naselja v
občini, ni imelo urejenega odvodnjavanja
odpadnih vod. Individualna kanalizacijska
omrežja so bila pretežno v osrednjem delu
naselja in v glavnem mešanega tipa. Komu-
nalne odpadne vode so se zbirale v štiri gla-
vne vode in izpuščale v površinske jarke ali
manjše vodotoke. 
Prav tako ni bilo čistilne naprave. Na izpustih
so odpadne vode močno obremenjevale oko-
lje ter potok Ročico, ki se izliva v Drvanjo.

Voda je osnova za vse
Območje občine Sveta Trojica v Slovenskih
goricah je glede vode deficitarno, saj ima
redke lastne ustrezne vodne vire. Prebival-
stvo dobiva pitno vodo
preko sistema Maribor-
skega vodovoda in iz
njegovih virov. Tranzi-
tni vod Maribor-Le-
nart-Benedikt- Gornja
Radgona ima v naselju
Zg. Porčič vodohram, iz
katerega se napajajo na-
selja Zg. Porčič, Sveta
Trojica, Zg. Senarska ter
Zg. in Sp. Verjane. Od
vodohrama do lokacije
gostišča Na Griču v na-
selju Sv. Trojica je pote-
kal petindvajset let star
vodovod, ki je bil neu-
strezen z vidika zagota-
vljanja zadostne količine in tlaka. Ta del
vodovodnega cevovoda se je zaradi starosti
in dotrajanosti materiala lomil, zato je priha-
jalo do velikih izgub vode. Prenizek tlak pa
je praktično onemogočal uporabo hidrant-
nega sistema in povečanje priklopov. 
»Glede na bližino gospodarskih in industrij-
skih centrov Lenarta, Maribora in Ptuja ima
občina Sveta Trojica dobre razvojne možno-
sti, vendar pa mora najprej imeti urejeno 
osnovno bivanjsko infrastrukturo, njena 

osnovna sestavina pa je oskrba, odvajanje in
čiščenje voda. Šele ta infrastruktura bo os-
nova za razvoj ostalih dejavnosti ter za pri-
seljevanje ljudi, za razvoj turizma in za razvoj
drugih z njim povezanih dejavnosti. Tako je
kvalitetna oskrba z vodo ter odvajanje in čiš-
čenje voda bistvena zahteva tega območja za
uresničitev razvojnih možnosti,« ugotavlja
Padovnik.

Dragocena posodobitev
vodovoda 
K bolj smotrnemu ravnanju z vodo so v Sveti
Trojici pristopili po ustanovitvi svoje občine.
Celovita obravnava vode zajema posodobitev
vodovoda v dolžini 1943 metrov od vodo-

vodnega ventila v Zg. Por-
čiču do gostišča Na Griču
in izgradnjo vodovoda
Gungl-Veingerl v Zg. Por-
čiču v dolžini 100 metrov.
S posodobitvijo vodovoda
v skupni dolžini 2043 m se
je neposredno izboljšala
oskrba s pitno vodo 160
prebivalcem nasilja Zg.
Porčič in Sv. Trojica ter
tudi ostalim prebivalcem,
ki se oskrbujejo iz sistema
oskrbe s pitno vodo Mari-
borskega vodovoda. Prav
tako ta posodobitev omo-
goča nadaljnja širjenja
omrežja tudi v drugih na-

seljih, oskrbovanih iz sistema. Vrednost
gradbenih del je znašala 281.284,25 evra, 
izvedla pa jih je Komunala Slovenske 
gorice. Dela so izvedli v letu 2008 in končali
v letu 2009.

Prepotrebna kanalizacija
Druga velika pridobitev v okviru omenje-
nega projekta je bila kanalizacija v dolžini
4.970 metrov. To kanalizacijsko omrežje
predstavlja prvo javno kanalizacijsko omre-
žje, izgrajeno na območju občine. Izgradnja
javnega kanalizacijskega omrežja v skupni
dolžini 4970 metrov je potekala po več tra-
sah, tako da so zajeli vse obstoječe izpuste. Z
zgrajeno kanalizacijo je omogočeno odvaja-
nje odpadnih fekalnih vod pretežnega dela
naselja Sveta Trojica. Kanalizacijsko omrežje
se zaključuje z navezavo na čistilno napravo.
Neposredna priključitev na kanalizacijo je

tako omogočena 50, posredno pa še okoli 60
gospodinjstvom. Ta del investicije je stal
760.570,25 evra, izvajalec pa je bila Komu-
nala Slovenske gorice. Dela so izvedli v letu
2009 in 2010. Novo komunalno omrežje se
že od septembra ponaša z uporabnim dovo-
ljenjem.
»Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
se iskreno zahvaljuje vsem lastnikom zem-
ljišč, preko katerih so potekala dela, za nji-

hovo razumevanje, sodelovanje v projektu in
pomoč pri realizaciji projekta! Ob tej prilož-
nosti se jim tudi opravičujemo za morebitne
omejitve rabe in težave na teh zemljiščih, ki
so jih občutili med gradnjo,« pravi Padovnik.

Nova čistilna naprava
V okviru operacije so zgradili tudi tretjo ve-
liko pridobitev - čistilno napravo Sveta Tro-
jica. S tem so zaokrožili krog gospodarnega
ravnanja z vodo. Gre za prvo čistilno napravo
na območju občine. Postavili so jo na najpri-
mernejšem mestu za to, da so lahko nanjo
navezali obstoječe izpuste odpadnih fekalnih
vod. Zato je locirana na vzhodni strani nase-
lja Sveta Trojica, ob meji z naseljem Zg. Ver-
jane, ob potoku Ročica. Zasnova čistilne
naprave temelji na grobem predčiščenju, ki
poteka s pomočjo rotacijskih grabelj in lo-
vilca maščob ter peska. Tako očiščena voda
gre nato na obdelavo v tipsko čistilno na-
pravo vrste Rešetilovs, konzorcija Bioclere.
(MBBR), v katero spada tudi UV sterilizacija

vode. Izpust očiščene odpadne vode je urejen
v vodotok Ročica. Postavitev čistilne naprave
je stala 279.930,08 evra, postavila pa jo je Ko-
munala Slovenske gorice. Gradili so jo v letih
2009 in 2010, poskusno pa je začela obrato-
vati konec oktobra letos. Poskusno obratova-
nje bo trajalo predvidoma leto dni. Strokovni
nadzor nad obratovanjem bo izvajalo podje-
tje AJG Rebernik Goran. V času poskusnega
delovanja bodo opravili meritve ter tako ne-
sporno ugotoviti, da emisije pri obratovanju

objekta ne presegajo predpisanih mejnih
vrednosti ter da tako čistilna naprava izpol-
njuje s predpisi o varstvu okolja in drugimi
predpisi določene parametre glede vplivov na
okolje.Z začetkom poskusnega delovanja či-
stilne naprave Sveta Trojica so se zaključila
fizična dela pri izvedbi operacije, imenovane
»Izgradnje vodovoda, kanalizacije in čistilne
naprave Sveta Trojica«.

Znatna sredstva iz 
Evropske unije 
Celotna vrednost investicije, ki zajema tako
izdelavo projektne dokumentacije, nakup
zemljišč za potrebe izgradnje čistilne naprave
in dovozne ceste do nje, stroške pravnih po-
slov, nadzora in koordinacij ter izvedenih
gradbenih del ter materialov, je znašala
1.300.000 evrov. Operacija je sofinancirana s
sredstvi Evropske unije v višini 500.000
evrov. 
»Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

se ob tej priložnosti zahva-
ljuje pristojnim za opera-
cijo iz Službe Vlade
Republike Slovenije za lo-
kalno samoupravo in re-
gionalno politiko za vso
pomoč tekom njene iz-
vedbe in v celoti realizi-
rano sofinanciranje, tako
iz sredstev evropske unije
kot tudi iz naslova sredstev
za sofinanciranje investicij
občin na podlagi 23. člena
ZFO za leta 2008, 2009 in
2010 v skupni višini
199.275,66 EUR,« pravi
Padovnik. »Ostala po-
trebna sredstva, torej več

kot 600.000 evrov, je občina zagotovila z las-
tnimi sredstvi iz občinskega proračuna.«
Seveda pa v občini Sveta Trojica z izgradnjo
kanalizacije program na področju odvajanja
in čiščenja odpadnih vod še ni zaključen. V
letu 2011 je načrtovana izgradnja druge či-
stilne naprave in kanalizacijskega omrežja na
območju katastrske občine Zg. Senarska.

Povzel: T. K. 
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Velika investicija v gospodarno ravnanje z vodo v občini Sveta Trojica

Voda – osnovna sestavina 
bivanjske infrastrukture

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU 
ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ 

OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 
V ŠOLSKEM OZ. ŠTUDIJSKEM LETU 2010/11

Župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je dne 28.10.2010 objavil Javni razpis
za dodelitev štipendij občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v šolskem oz. študij-
skem letu 2010/11.
Razpisno dokumentacijo in obrazce vlog je možno pridobiti osebno v tajništvu občine
ali na spletni strani občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah: www.sv-trojica.si.
Vloge lahko oddate še do 6. decembra 2010 do 12.00 ure osebno v tajništvi občine ali
na naslov: Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Župan
občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko FRAS, univ. dipl. prav., l.r.

OVTAR - 
varuh vinogradov, 

varuh Slovenskih goric
Beseda “ovtar” (tudi outar ali otar) v vzhod-
noslovenskih narečjih pomeni "čuvar vino-
gradov z zrelim grozdjem".



Občina Sveta Ana je 31. avgusta podpisala
pogodbo o izgradnji kanalizacijskega
omrežja za odvajanje in čiščenje odpadnih
voda v Lokavcu. Pogodba je bila podpisana
z izvajalcem Izvajalski in projektantski in-
ženiring, d.o.o. 

Pogodbenik je z deli že začel in ta pote-
kajo v skladu s terminskim planom.
Operacija se izvaja tako, da

se gradi kanalizacijsko omrežje za
fekalne in ločeno za meteorne
vode, na najnižji gravitacijski
točki pa bo zgrajena biološka či-
stilna naprava. Po napovedih naj
bi jo začeli graditi že prihodnje
leto. Doslej je bilo položenih
okrog 500 m kanalov te
670.000,00 EUR vredne investi-
cije. Meteorna kanalizacija bo
zgrajena v dolžini 1300, fekalna
pa v dolžini 2800 metrov. Sred-
stva v višini 70% bodo pokrita iz
Evropskega sklada za regionalni
razvoj, 30% pa jih bo prispevala
občina Sveta Ana. 

Lokavec je bil v bližnji preteklosti morda
malce odrinjeno krajevno središče, vendar se
ta slika popravlja. Investicijska dela matične
občine se sedaj selijo tudi v ta, nekdaj tako
pomemben krajevni center. Za ostajanje mla-
dih v kraju je poleg ostale pomembna tudi

urejena komunalna infrastruktura, potrebna
za zadovoljitev osnovnih bivalnih potreb. 

Danica Zemljič, foto: Viktor Kapl

Marsikateri tuji - morda tudi domači
- obiskovalec grobov ob dnevu
mrtvih, je bil letos verjetno prese-

nečen nad novo ureditvijo cestišča ob poko-
pališču pri Sveti Ani. Številnim novim

investicijam se je v letošnjem letu pridružila
še ta, ki je poskrbela za veliko večjo varnost
pešcev, ki hodijo po cesti ob pokopališču. Ne
samo obnovljeno cestišče, tudi dvignjeni
pločnik in nova ograja, dajeta zunanjemu
robu pokopališča povsem nov videz. Stare ci-
prese so končale na smetišču, nova ograja
med pešpotjo in pokopališčem pa zastira po-
glede tako tistim, ki pešačijo po pločniku, kot

tudi tistim, ki obiskujejo grobove.
Novo urejeno (skoraj končano) cestišče je del
večjega projekta, ki ga skupno izvajata občini
Sv. Ana in Benedikt. Rekonstrukcija in iz-
gradnja lokalne ceste Osek – Benedikt –

Sveta Ana s pločnikom je evropsko podprt
projekt, ki bo prebivalcem ob tej cestni liniji
prinesel bistveno boljše prometne pogoje.
Izgradnjo en meter širokega pločnika je iz-
vedlo Cestno podjetje Maribor, pešačenje,
zlasti otrok na poti iz šole, pa bo poslej veliko
varnejše.

Danica Zemljič, foto: Viktor Kapl

V četrtek, 28. oktobra, so na novinarski kon-
ferenci predstavili rekonstrukcijo Kultur-
nega doma Lenart in podpisali izvajalsko
pogodbo z izbranim izvajalcem GRADIS,
Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj, d.d.

Operacijo delno financira
Evropska unija, in sicer iz
Evropskega sklada za re-

gionalni razvoj. Operacija se izvaja
v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih po-
tencialov za obdobje 2007-2013,
razvojne prioritete Razvoj regij;
prednostne usmeritve Regionalni
razvojni programi.«
Sofinancerska sredstva so v celoti
namenska sredstva Evropske
unije, Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj. Z njimi bo sofinanci-
ran del upravičenih stroškov
operacije, vendar največ v deležu
do 85%. Ostalo razliko stroškov
operacije (najmanj 15%) bo finan-
cirala občina Lenart.
Projekt bo pomembno prispeval k
popestritvi kulturne in turistične ponudbe v
kraju in širši okolici in k njunemu intenziv-
nejšemu razvoju.

Z rekonstrukcijo dotrajanega obstoječega
kulturnega doma v Lenartu, neto površine
838,60 m2, bo pridobljen primeren objekt za
izvajanje kulturnih prireditev, izobraževanj,
simpozijev, srečanj društev in drugih dogod-

kov, katerih namen je povečanje turistične
atraktivnosti mesta in občine Lenart ter Po-

dravske regije. Zamenjana bosta
streha in ostrešje objekta. Prid-
obljeni bodo novi dodatni pro-
stori in garderobe. Omogočeno
bo delovanje večjemu številu
društev. Dvorana z balkonom
bo sprejela več obiskovalcev,
število sedežev se bo povečalo
na 293. Notranjost kulturnega
doma bo privlačnejša. Urejena
bo nova scenska in odrska teh-
nika z osvetlitvijo. Omogočeni
bosta 1-2 bruto delovni mesti za
polovični delovni čas. 

Edvard Pukšič

Vobčini Cerkvenjak so pripravili ne-
kakšen pred-investicijski dokument
za izgradnjo novega vrtca, ki se mu

uradne reče »Dokument identifikacije inve-
sticijskega projekta - Izgradnja vrtca v Cer-
kvenjaku.« Njegov skrbnik je direktor
občinske uprave mag. Vito Kraner. Zaprosili
smo ga za nekaj osnovnih podatkov o novi
investiciji.
Cerkvenjačani ugotavljajo, da je njihov otro-
ški vrtec, ki deluje v sestavi tamkajšnje osno-
vne šole, že vsa leta, odkar obstaja, polno
zaseden. Trenutno ima vrtec dva oddelka in
en dodaten oddelek v sklopu šole. Žal pa je
sedanji vrtec že dotrajan. Strokovnjaki me-
nijo, da bi ga bilo najbolj pametno porušiti
in na njegovem mestu zgraditi novega in več-
jega, saj bi potrebovali v Cerkvenjaku 5 od-
delkov. Otroci sedaj namreč nimajo na voljo
prostorov, ki bi jih za svoj razvoj nujno po-
trebovali. Slaba stran sedanjega vrtca ni samo
ta, da je premajhen, temveč je tudi zelo
skromno opremljen.

Sedanji vrtec ima 199 kvadra-
tnih metrov neto površine, novi
pa naj bi imel 782 kvadratnih
metrov ter zunanje terase v iz-
meri 123 kvadratnih metrov. 
Gravitacijsko območje vrtca za-
jema naslednja naselja na ob-
močju občine Cerkvenjak:
Andrenci, Brengova, Cenkova,
Cerkvenjak, Cogetinci, Čagona,
Grabonoški Vrh, Ivanjski Vrh,
Kadrenci, Komarnica, Peščeni
Vrh, Smolinci, Stanetinci, Vane-
tina in Župetinci. V teh krajih se
je v zadnjem desetletju rodilo
vsako leto od 90 do 113 otrok.
Od tega so jih vsako leto 40

sprejeli v vrtec, od 18 do 20 prošenj pa so
morali zavrniti. 
Po podatkih centralnega registra prebivalcev
Statističnega urada živi v občini Cerkvenjak
2.144 prebivalcev. Najbolj zastopana popula-
cija je od 20 do 44 let, število prebivalcev nad
65 let še izredno majhno (281).
Z investicijo želijo v Cerkvenjaku povečati
kapacitete otroškega vrtca s sedanjih 3 na 5
oddelkov, povečati stavbo, izboljšati standard
in funkcionalnost prostorov, zgraditi ener-
getsko varno hišo in seveda zadostiti seda-
njim in bodočim potrebam po otroškem
varstvu v občini. Osnovni cilj investicije pa
je doseči čim boljšo vključitev otrok v orga-
nizirano varstvo. 
Za izvedbo investicije bi potrebovali
1,715.346 evrov. Računajo, da bi od ministr-
stva za šolstvo in šport na razpisu pridobili
571.782 evrov, 1,143.564 evrov pa bi zagoto-
vili iz občinskega proračuna.

T. K.
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Sv. Ana:

Izgradnja čistilne naprave in kanali-
zacijskega omrežja v Lokavcu

Pri Sveti Ani nov pločnik ob pokopališču

Lenarški kulturni dom bo obnovljen!

Cerkvenjak: 

Načrtujejo nov vrtec
Sedanji vrtec je že vsaj petnajst let premajhen

Podpis izvajalske pogodbe: direktor podjetja Gradis, Gradnje
Ptuj Branko Veselič, župan občine Lenart Janez Kramberger
in višja svetovalka Lidija Šipek

V Cerkvenjaku načrtujejo sodoben vrtec, v katerem bi imeli
najmlajši na voljo marsikaj, česar jim danes manjka



Benedikt je dobil novo prijazno trgovi-
nico, imenovano Dežela daril, ki je
prišla ravno ob pravem času, saj so

pred nami Miklavž, božič in novo leto, ko se
ljudje med seboj najbolj obdarujemo. Novo
trgovino je odprla mlada in podjetna Bojana
Štefanec (rojena Kraner) iz Ihove. Bojana je
v mladih letih obiskovala gostinsko šolo v
Radencih, ki jo je uspešno končala, kasneje
pa je ob delu končala še ekonomsko šolo,
tako da si je pridobila tudi naziv ekonomski
tehnik. Po končani gostinski šoli se je kot na-
takarica zaposlila pri Majdi Šmid v Gornji
Radgoni, ki je dala veliko na lep videz lokala.
Kasneje pa je delala v Hiši daril v Lenartu,
kjer si je pridobila dragocene izkušnje.

»Ker sem imela veliko strank iz domače ob-
čine Benedikt, sem se ojunačila in se odlo-
čila, da bom začela na svoje,« pravi
Štefanečeva. Najprej si je v središču Bene-
dikta kupila lokal, nato pa je storila vse po-
trebno, da je postala samostojna podjetnica.
»Za to, da registriraš samostojno dejavnost,
dandanes mlad podjetnik ne potrebuje veliko
papirjev in časa. Meni je bilo registrirati de-
javnost še lažje, ker sta tudi oče in brat samo-
stojna podjetnika, zato sta mi lahko svetovala
z izkušnjami, nasveti in informacijami.«

Tudi dela, ki jo je čakalo pri urejanju lokala,
se ni ustrašila. »Ker sem že prej delala v trgo-
vini, z urejanjem lokala nisem imela proble-
mov,« pravi. Za delo z računalnikom jo je
usposobil strokovnjak, računovodstvo ji vodi
tako, kot je to običajno, za to usposobljeno
podjetje, za delo pa zna poprijeti sama. Kot
pravi, jo veseli delo s strankami in rada jim
ustreže. Zato je na police v svoji trgovinici
namestila celo vrsto zares prikupnih daril. Za
vsakega se najde kaj zanimivega.V trgovini
dela za zdaj sama, kasneje pa bo videla, kako
bo kaj. 
Ko je razmišljala o tem, kakšna darila bi pro-
dajala, da bi bila tudi nekakšen simbol in
ponos kraja, se je posvetovala z mnogimi,
tudi z županom. »V naši občini imamo
vrelce, čudovite cerkve, bogato kulturno in
naravno dediščino in še bi lahko naštevala.
Vse to mora na neki način najti mesto tudi
med darili v moji Deželi daril. Veste, kupci
vse raje segajo po domačih darilih, ne samo
po kitajskih,« pojasnjuje Bojana. Ko ji bo čas
dopuščal, bo začela darila izdelovati tudi
sama. Kot pravi, ima že veliko idej. Bojana
darila tudi aranžira, tako da kupec z njimi
nima nobenega dela in dodatnih poti.
Ko je odpirala svojo Deželo daril, je Bojana
imela v mislih tudi terme, ki bodo zrasle v
Benediktu in v osrednje Slovenske gorice pri-
vabljale turiste. Takrat bo njena trgovinica še
posebej dragocena tako za turiste kot za pro-
mocijo kraja.
Kako jo bodo sprejeli kupci, Bojana še ne
more reči, je pa ni strah, saj dandanes vsakdo
kdaj potrebuje lepo darilo, da obdari tiste, ki
jih ima rad in jih spoštuje. 
Koliko ljudje odštejejo, denimo, za rojstno-
dnevno darilo. »Običajno okoli 20 evrov, za
Abrahama in polne obletnice pa okoli 50. Se-
veda pa to ni nobeno pravilo, temveč se po-
skuša vsakdo odločiti tako, da bi prijatelju ali
sorodniku podaril takšno darilo, ki bo ob-
darjenca razveselilo.«
Zagotovo bodo darila iz Dežele daril Bojane
Štefanec razveseljevale mnoge domačine in
druge kupce od blizu in daleč. Njena dejav-
nost bo obogatila Benedikt, saj kraj, ki ima
ambicije na turističnem področju, takšno
trgovino potrebuje.

T. K.

POZIV
Društvo izgnancev Slovenije – KO Lenart želi v naslednjem letu obnoviti in poimensko do-
polniti spominsko obeležje žrtev vojnega nasilja, preminulih v izgnanstvu v letih od 1941 do
1945.
Ker nimamo ustreznih podatkov, prosimo svojce umrlih ali znance, da pokličejo na telefon:
031/ 797 825 ali 02/ 720 71 31 ali pišejo na naslov društva: Društvo izgnancev, Nikova ulica
9/I, 2230 Lenart.
Vaše sodelovanje potrebujemo, da ne bi koga spet izpustili, ko bomo obnovili in pripisali na
že obstoječe obeležje imena žrtev umrlih v izgnanstvu, za katere nam boste sporočili potrebne
podatke.
Vsem, ki se nam boste oglasili in nam tako pomagali pri zbiranju podatkov, se iskreno za-
hvaljujemo.

Občinska uprava občine Sv. Jurij v Slo-
venskih goricah že marljivo pripra-
vlja novi proračun, ki je bil

občinskim svetnikom v prvo branje predsta-
vljen že na novembrski seji. Po besedah žu-
pana Petra Škrleca bi lahko proračun, ki bo
tokrat prvič sprejet za dve leti (2011-2012),
sprejeli na decembrski seji, v kolikor ga bo
nov občinski svet seveda potrdil. 

»Velik del sredstev v novem proračunu bo
namenjen obnovi dotrajanih lokalnih cest in
asfaltiranju makadamskih, ki so v občinski
lasti. Prav tako pa bo občina ponudila posa-
meznikom asfaltiranje zasebnih poti v raz-
merju investicije 50:50. Na ta način si
prizadevamo, da bi nekje do konca leta 2014
večina občanov imela asfaltirane dostope do
svojih domov,« razlaga župan Peter Škrlec, ki
še doda: 

»Dela na navezovalni cesti iz centra Jurov-
skega Dola na avtocesto so končana, med
tem ko se bo obnova lokalnih cest in prepla-
stitev novih nadaljevala v spomladanskih
mesecih. Najprej bo na vrsti 750 m dolg
odsek v Gasteraju.«

Vodovod, internet
Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah sode-
luje tudi v projektu oskrbe s pitno vodo, v ka-

terega je vključenih več slovenskogoriških
občin, ki želijo zagotoviti pitno vodo za vsako
gospodinjstvo, kar pa je zaradi razpršene po-
selitve po Slovenskih goricah nemalokrat
precejšnja težava. Naj na tem mestu še ome-
nimo, da se bo obnova vodovoda v Jurov-
skem Dolu nadaljevala prihodnje leto
spomladi. 

Občani te mlade, a raz-
vojno naravnane občine v
Slovenskih goricah pa
bodo v prihodnjih letih
lahko tudi brezskrbno
brskali po svetovnem
spletnem omrežju, saj je
občina Sv. Jurij v Sloven-
skih goricah vključena
tudi v projekt širokopa-
sovnega interneta, ki ga
želi zagotoviti svojim ob-
čanom. 

Pred vrati pester in
prijeten december

V prazničnem decembru bo občina ponovno
poskrbela za najmlajše občane, ki jih bo z da-
rili obiskal Božiček. Župana, Petra Škrleca pa
čaka v decembru še ena prijetna naloga in
sicer sprejem dijakov in študentov, ki so v
preteklem šolskem oz. študentskem letu do-
segali nadpovprečne rezultate pri pridobiva-
nju osnovne izobrazbe ali so izkazali
intelektualno ali umetniško nadarjenost oz.
dosegli izjemen rezultat na različnih področ-

jih (šport, glasba, kultura).  Denarno vzpod-
budo bo  prejelo 8 občanov. Prav tako sredi
decembra pa se lahko prijavitelji na kmetijski
razpis, ki ga je razpisala občina, nadejajo iz-
plačil odobrenih finančnih sredstev. Občina
Sv. Jurij v Slovenskih goricah bo skoraj v ce-
loti izplačala 25.000 €. Največ proračunskih
sredstev bo namenjenih  za »Naložbe v živi-
norejsko proizvodnjo na kmetijskih gospo-
darstvih«. 

Dejan Kramberger,  Foto: E. P.
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Benedikt:

Nova trgovina Dežela daril 
Darilo za vsakogar

Društvo izgnancev Slovenije KO Lenart

Sv. Jurij

Pomembna je osnovna komunalna
infrastruktura

Z novimi stanovalci se
bo pri Benediktu pove-
čalo število prebivalcev,
število kupcev, torej šte-
vilo vseh, ki prispevajo
k razvoju občine.

ep

Nova 
stanovanja

Mlada in podjetna Bojana Štefanec med prikup-
nimi darili v svoji novi, skrbno urejeni trgovini

Stari slovenski pregovor pravi, da je po-
vsod lepo, doma pa najlepše. Zato tudi
starejši ljudje vse do pozne starosti raje

ostanejo doma, kot da bi šli v dom za starost-
nike, če le imajo koga, ki doma skrbi zanje.
Velikokrat pa mladi za starostnike ne morejo
skrbeti, ker morajo hoditi v službo ali imajo
kakšne druge obveznosti. V takšnih primerih
starejšim ljudem, ki ne morejo več živeti brez
vsaj minimalne pomoči, ne preostane dru-
gega, kot da gredo v dom upokojencev. Sicer
pa je znano, da ena mati lahko skrbi za deset
otrok, deset otrok pa težko skrbi za eno
mater.

Po podatkih državnega statističnega urada
ima v Sloveniji (podatki so iz leta 2008) naj-
manj občanov v domovih za starostnike
občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Na
tisoč prebivalcev je v domu samo 0,5 prebi-
valca. Po drugi strani pa je  v domovih za sta-
rostnike 23 od tisoč občanov občine Kostel.
Več kot  10  oskrbovancev na tisoč prebivalcev
v domovih ima 20 občin, manj kot 5 pa 59. 
Sicer pa v domovih za starejše, ki jih v Slove-
niji primanjkuje, prebiva vsak 133. prebivalec
Slovenije.

T. K.

Najlepše skrbijo za starostnike



Tako kot v številnih državah Evropske
unije tudi v Sloveniji vlada pripravlja tako
imenovane reforme trga dela. V vladi so se,
kot sami zatrjujejo, teh reform lotili zato,
da bi povečali prožnost trga dela ob zago-
tavljanju ustrezne ravni socialne varnosti
zaposlenih. Hkrati želi vlada uskladiti dol-
žine odpovednih rokov in odpravnin z dru-
gimi evropskimi državami.

Bodo znižali odpravnine in skrajšali odpo-
vedne roke?
Vlada predlaga skrajšanje odpovednih rokov
(za več kot 15 in manj kot 25 let delovne dobe
s 75 na 60 dni, za več kot 25 let delovne dobe
pa s 150 na 90 dni), odpravnine za odpoved
pogodbe o zaposlitvi pa naj bi znašale eno
petino osnove za vsako leto dela pri deloda-
jalcu. Tako bi se, denimo, delavcu s povpre-
čno plačo in 20 leti delovne dobe odpravnina
zmanjšala za 3857 evrov. Sindikati takšnega
znižanja pravic ne sprejemajo in poudarjajo,
da delavci potrebujejo ustrezne odpovedne
roke in odpravnine za prehodno obdobje,
dokler ne najdejo nove zaposlitve. Delodajal-
ske organizacije pa niso dale soglasja k pred-
laganim spremembam, češ da vlada s
predlogi ni držala obljube in izpolnila njiho-
vih pričakovanj za večjo prožnost trga dela.
Delodajalske organizacije menijo, da morajo
delodajalci pregloboko seči v žep, ko so za-
radi poslovnih razlogov prisiljeni odpustiti
delavca, zato delavce tudi neradi zaposlujejo
za nedoločen čas.
Predstavniki vseh socialnih partnerjev
(vlade, delodajalskih organizacij in sindikata)
niso našli skupnega jezika niti na oktobrski
seji ekonomsko-socialnega sveta. Na njej so
celo delodajalci nasprotovali skrajšanju od-
povednih rokov in odpravnin za starejše de-
lavce.
Vlada namerava s spremembami zakona o
delovnih razmerjih urediti tudi problem de-
lavcev, ki jih delodajalci prezaposlijo v tako
imenovana »slamnata podjetja«, kar je terjalo
ustavno sodišče. Vlada predlaga, da bi de-
lavci, ki jih delodajalec prezaposli v novo
podjetje, dve leti ohranili enake pravice, kot
so jih imeli v starem. Na ta način bi prepre-
čili, da bi delodajalci delavce prezaposlovali
v »slamnata podjetja«, ki jih nato pošljejo v
stečaj. Sindikati so vladni predlog podprli,
delodajalske organizacije pa so ga zavrnile,
češ da so potrebne bolj celovite spremembe
,vključno s spremembami zakona o gospo-
darskih družbah.
Kakšen bo rezultat teh razprav, še ni jasno.
Vsekakor pa bo zelo pomemben tako za za-
poslene kot za delodajalce, saj bo oboje uda-
ril po žepu.

Komu bo koristila uvedba malega dela? 
Veliko hude krvi je povzročil tudi predlog za-

kona o malem delu, ki so ga poslanci 16. no-
vembra po predhodnem vetu državnega
sveta izglasovali z absolutno večino glasov,
tako da njegovo uveljavitev lahko prepreči le
še zavrnitev na referendumu. Študentska or-
ganizacija je proti predlogu organizirala de-
monstracije, ki so se končale z metanjem
kock v parlament.
Vlada želi s tem zakonom poleg ostalega ob-
časne oblike dela vključiti v sistem socialnega
zavarovanja. Poleg tega želi urediti študent-
sko delo ter zmanjšati obseg dela na črno.
Malo delo je v predlogu zakona opredeljeno
kot plačano začasno, občasno delo ali traj-
nejše časovno omejeno delo študentov in di-
jakov, upokojencev, brezposelnih oseb ter
drugih neaktivnih ljudi v obsegu največ 60
ur na mesec. Izjema velja za študente in di-
jake, ki jim je zaradi študijskih obveznosti
omogočeno, da malo delo opravljajo tudi več
ur na mesec, vendar pa v posameznem kole-
darskem letu ne smejo delati več kot 720 ur.
Letni zaslužek iz malega dela ne sme prese-
gati 6000 evrov, najnižja bruto urna postavka
pa znaša štiri evre in je enaka urni postavki
za minimalno plačo. Delodajalci bodo za
»male delavce« plačevali prispevke za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje, za zdrav-
stveno zavarovanje ter še nekatere dajatve,
delavci pa bodo imeli bistveno manj pravic
kot redno zaposleni, zato bodo kljub vsemu
za delodajalce cenejši. 
Sindikati opozarjajo, da lahko zakon o
malem delu izrine redne oblike zaposlitve, saj
bodo »mali delavci« za delodajalce cenejši.
To pa lahko posledično vpliva tudi na zniže-
vanje pravic redno zaposlenih. V sindikatih
se bojijo, da bodo mnogi delodajalci namesto
enega delavca za nedoločen čas raje zaposlili
dva ali tri delavce za malo delo. 
Predstavniki delodajalcev pa uvedbo malega
dela pozdravljajo, še zlasti, ker ga bodo poleg
dijakov in študentov lahko opravljali tudi
upokojenci in brezposelni, ki ga doslej niso
smeli. Hkrati pa predstavniki delodajalcev
predlagajo, da bi lahko »mali delavci« opra-
vili več delovnih ur.

Najboljše so rešitve brez »zmagovalcev« in
»poražencev«
Pred poslanci v državnem zboru, ki bodo na
koncu morali odločiti o končnem besedilu
reformnih zakonov, ni lahko delo, saj je med
socialnimi partnerji, v političnih strankah in
celo v strokovnih krogih veliko različnih sta-
lišč in pogledov v zvezi s predlaganimi za-
koni. Najbolje bo, če jim bo v strpnem in
preudarnem socialnem dialogu uspelo najti
kompromisne rešitve, tako da na koncu teh
razprav ne bo ne »poražencev« in ne »zma-
govalcev«, temveč bodo vsaj delno zadovoljni
vsi. 

T. K.

Tako kot v številnih državah Evropske
unije smo tudi pri nas priče reformi
pokojninskega sistema. Če bo predla-

gani zakon o pokojninskem in zdravstvenem
zavarovanju sprejet, bomo morali delati do
65 leta starosti. Zato postaja za delodajalce
čedalje bolj aktualno vprašanje, kako organi-
zirati delo in proizvodnjo, saj se delovna sila
stara.
O tem je tekla beseda tudi na nedavni kon-
ferenci na temo »Starosti prijazen delodaja-

lec«. V okviru projekta »Kakovostno staranje
v urbanem okolju«, ki ga delno sofinancira
Evropska unija, jo je pred kratkim pripravil
Center za razvoj človeških virov na Ekonom-
skem inštitutu v Mariboru.

Evropa se stara
Jože Ramovš iz Inštituta Antona Trstenjaka
je spregovoril o menedžmentu staranja na
delovnem mestu. Tako kot celotna Evropa se

Zdaljšanjem tretjega življenjskega ob-
dobja se večajo tudi možnosti za pri-
dobivanje novih veščin starejše

populacije. Fakulteta za zdravstvene vede
Univerze v Mariboru je v sodelovanju s part-
nerji in sicer University of Oulu, University
College Dublin in Univeristy of Surrey prija-
vila projekt, ki poteka od 1. 1. 2009 do 31. 12.
2012 in je vreden 646.594 EUR; s strani Ev-
ropske unije je za projekt namenjenih
484.000 EUR. Projekt je poimenovan PRI-
MER – ICT (Promoting the improvement of
elderly ICT skills and well being by inter-ge-

nerational and multi-sectoral education),
vanj pa je vključen tudi Dom sv. Lenarta. 
Poglavitna cilja projekta sta (1) socialna in-
tegracija starejših z uporabo modernih infor-
macijsko-komunikacijskih medijev in
dostopa do informacij, ki bosta posledično
zagotovila dvig kakovosti življenja, in (2) re-
aktivacija starejših ter njihovo ponovna pro-
fesionalna vključenost v družbo, da ostanejo
del procesa odločanja, ostanejo opazni v vsa-
kdanjem življenju s svojim znanjem in mo-
drostjo. Prvi cilj pomeni več priložnosti za

tudi Slovenija sooča z demografskimi spre-
membami, ki so po svojem obsegu in teži
brez primere. Spodbujanje večje in daljše
participacije starejših na trgu dela postaja
neizogiben trend, staranje zaposlenih pa od-
govornost in izziv za podjetja. Napovedi ka-
žejo, da se bo v Evropi delež delovno aktivne
populacije (15 – 64 let) do leta 2030 zmanjšal
za več kot 20 milijonov, hkrati pa se bo delež
starih od 55 – 64 let povečal za 14 milijonov.
In kaj na to pravijo slovenska podjetja? Iz ra-
ziskave »Odnos podjetij do starejših zaposle-
nih« izhaja, da se slovenski delodajalci
močno zavedajo staranja slovenske družbe in
s tem zaposlenih, vendar pa večina kljub
temu še ne razmišlja o uvedbi posebnih pro-
gramov, namenjenih menedžmentu staranja
na delovnem mestu. Ta podatek je skrb zbu-
jajoč glede na dejstvo, da je že sedaj v Slove-
niji zaposlena le vsaka tretja oseba, starejša
od 55 let, in da je to močno pod povprečjem
Evropske unije ter daleč od cilja lizbonske
strategije.

V Nemčiji starejšim lajšajo delo
Nemške izkušnje s staranjem na delovnem
mestu sta predstavile Silke Marzliff in Kata-
rina Plutta. Po njunih besedah v številnih
nemških podjetjih sprejemajo ukrepe, ki sta-
rejšim delavcem lajšajo delo in omogočajo,
da ostanejo delovno aktivni. Primer dobre
prakse iz Slovenije je predstavila Milena Bra-
tuša iz Mariborske livarne. V tem podjetju, v
katerem je povprečna starost zaposlenih 45
let, več kot 50 let pa ima 324 delavk in delav-
cev, pri pripravi plana izobraževanja ne gle-
dajo na starost zaposlenih, temveč, kakšna
znanja potrebujejo za svoje delo. Tako zapo-
slenim ohranjajo kompetence, ne glede na
leta starosti. Posebej za starejše pa so pripra-
vili računalniško izobraževanje ter delavnici
za premagovanje stresa na delovnem mestu
in za zdrav način življenja. Številne starejše
delavce so usposobili tudi za mentorje, ki
sedaj na mlajše prenašajo svoje izkušnje, če-
prav nekateri med njimi zaradi zdravstvenih
težav svojega dela niso več sposobni opra-
vljati v celoti. Mentorji imajo pomembno
vlogo pri usposabljanju in vzgoji lastnih ka-
drov.

Starejšim ponudijo lažje delo 
Če pooblaščeni zdravnik ugotovi, da delavec
zaradi starosti ne more več opravljati svojega
dela, mu Mariborska livarna ponudi novo
pogodbo o zaposlitvi, ki ustreza preostalim
delavčevim zmožnostim, vendar mu zagotovi
enako osnovno plačo, kot jo je imel dotlej.
Tudi starejšim delavcem, ki jih premestijo iz
poslovnih razlogov na manj zahtevna dela,
zagotovijo enako plačo, kot so jo imeli na sta-
rem delovnem mestu.
Delavcem, ki so starejši od 53 let in več ne
dosegajo norme,pri izračunu plače upošte-
vajo povprečno delovno uspešnost oziroma
povprečno normo v organizacijski enoti. Sta-
rejšim delavcem prav tako ne prerazporejajo
delovnega časa in jih brez njihovega soglasja
ne odrejajo za nočno ali nadurno delo. Tudi

preventivne zdravniške preglede organizirajo
za starejše delavce večkrat kot za mlajše. Ve-
liko pozornosti posvečajo tudi varnosti in
zdravju pri delu. »Starejši delavci imajo v
našem podjetju pomembno vlogo,« je dejala
Bratuškova.« Morebitno pomanjkanje mlajše
delovne sile in hiter odhod starejših delavcev
bi lahko imel za našo proizvodnjo in razvoj
nevarne posledice, saj bi podjetje izgubilo ne-
katera vrhunska znanja. Zato želimo prepo-
znati zmožnosti starejših delavcev in jih
zadržati na delovnih mestih ter izkoristiti nji-
hova znanja in izkušnje, ki jih kot delavci ali
mentorji lahko prenesejo na mlajše genera-
cije.«

Starejši imajo še vedno skromne zaposlit-
vene možnosti
Magda Zupančič iz ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve je predstavila ukrepe
za aktivno staranje, ki jih je vlada potrdila
konec septembra. Po njenih besedah ima
samo okoli petdeset odstotkov podjetij zapo-
slenih nekaj več delavcev nad 55 let starosti.
Zato imajo starejši delavci skromne možnosti
za zaposlitev, kar občutijo še zlasti, če posta-
nejo brezposelni. Podatki kažejo, da je v ge-
neraciji starejših od 55 in mlajših od 65 let
zaposlenih samo nekaj več kot 46 odstotkov
moških in slabih 25 odstotkov žensk, kar je
slabše od povprečja v Evropski uniji. Po be-
sedah Zupančičeve bo država do leta 2013
vključila v programe aktivne politike zapo-
slovanja 14 tisoč brezposelnih starejših de-
lavcev, v usposabljanje in izobraževanje pa do
2015 leta 36.820 starejših delavcev. Na ta
način si bo država prizadevala za to, da bi sta-
rejši brezposelni delavci ohranili ali ponovno
pridobili kompetence za svoje delo. Na mi-
nistrstvu ugotavljajo tudi, da številni deloda-
jalci niso dovolj seznanjeni s problemi
staranja na delovnih mestih, zato bodo iz-
vedli vrsto ukrepov za spremembo odnosa
delodajalcev in široke javnosti do starejših.

Starejši delavci so lahko dodana vrednost
podjetju
Ko je govorila o pomenu starejših delavcev
za trg dela, je Zupančičeva omenila bogat
nabor njihovih izkušenj, ki predstavljajo po-
memben vir znanja. Zaradi demografskih
sprememb bo vse bolj primanjkovalo delo-
vne sile, zato postajajo vlaganja v starejše de-
lavce nujnost. »Ustrezno usposobljena
starejša delovna sila je v sodobni družbi klju-
čnega pomena za konkurenčnost,« je pouda-
rila. Ob tem pa je opozorila, da za
sposobnost dela niso odločilna leta, temveč
zdravje, kompetence, vrednote (odnos do
dela, motivacija za delo) ter tudi delovno
okolje. Starejši delavci so zato lahko dodana
vrednost v podjetju. Skupaj z daljšanjem de-
lovne dobe pa je treba sprejemati tudi
ukrepe, da bodo starejši delavci bolj zado-
voljni na delovnih mestih, saj bodo samo
tako motivirani za uspešno delo. 

Tomaž Kšela
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Reforme na trgu dela burijo
duhove

Starejši delavci so s svojimi izkušnjam dragoceni

Kako na delovnem mestu zdržati
do 65. leta starosti?

Videokonferenca med Domom
sv. Lenarta in Sončnim domom



izboljšanje vsakdanjega življenja za stare
ljudi, kot so: delo, izobrazba, potovanja, za-
bava, zdravstvo, branje, nakupovanje, samo-
stojno življenje in s tem višja kakovost
življenja. Rezultat projekta naj bi bil boljša
vključenost starih ljudi in prilagoditev druž-
benih storitev ljudem z namenom, da bi bile
zadovoljne njihove socialne in zdravstvene
potrebe.

Za popestritev projekta in večjo motivacijo
starih ljudi, za sodelovanje v projektu, je na
pobudo dekana fakultete, dr. Petra Kokola,
bila v ponedeljek, 25. 10. 2010, organizirana
videokonferenca, na kateri so se stanovalci
Doma sv. Lenarta pogovarjali in družili s sta-
novalci Sončnega doma iz Maribora.

Istočasno bo PRIMER-ICT poskrbel za raz-
voj mreže izobraževalcev, ki bodo uspos-
obljeni za izobraževanje starejše generacije
na področju informacijsko-komunikacijskih
tehnologij. Na ta način bo zagotovljena kon-
tinuirana rast ozaveščenosti in izobraženosti
na tem področju za vse generacije udeležen-
cev v projektu preko spletnega portala, ki bo
omogočal vrsto različnih oblik komunikacije

in povezovanja, kot so
elektronska pošta, kle-
petalnica, forum,
blogi, komentiranje
dnevnih novic ipd ... S
pomočjo študentov s
področja zdravstva in
računalništva, ki jim
takšna znanja niso
tuja, bodo izobrazili
ljudi (multiplikatorje),
ki se s starejšo popula-
cijo srečujejo v svojem
vsakdanjem delu. De-
lavnice, ki bodo pote-
kale s pomočjo
e-učnih vsebin, bodo
pripravljene v vseh
treh jezikih sodelujo-

čih partnerjev v projektu. V Domu sv. Le-
narta imamo v okviru projekta za leto 2011
v načrtu ureditev računalniškega kotička in
izobraževanje za uporabo ICT - informacij-
sko-komunikacijske tehnologije. 

Mag. Polona Šporin, foto: EP

Do svojega 21. leta sem bil ateist, kar
pomeni, da nisem veroval v Boga,
prav tako nisem imel nobenih zakra-

mentov. Cerkev je bila zame zadnja inštitu-
cija, kraj, kjer bi iskal smisel svojega življenja.

V iskanju smisla sem preiskal kar precej
stvari. Velikokrat sem se namreč spraševal,
zakaj živim, od kod je ta svet, zakaj treba de-
lati, se učiti, kakšen smisel ima na koncu
koncev vse to, tudi smrt, kaj bo po smrti?!
Vprašanj je bilo toliko, odgovorov pa nisem
imel. In ko sem obiskoval ptujsko gimnazijo,
sem se tako kot večina mladih tudi sam sre-
čal z alkoholom in, da bi se čutil sprejetega,
sem se vsake toliko časa tudi napil. In potem,
ko sem že bil 3. letnik fakultete za računalni-
štvo in informatiko, sem nekega petka zvečer,
ko sem po navadi šel v disko, šel na molit-
veno srečanje v Zgornjo Ložnico, k duhov-
niku Zoranu Kodeli. Seveda nisem vedel, da
grem tja, kajti če bi vedel, ne bi šel. In tam so
na koncu srečanja tudi molili za vsakega po-
sebej, tako da so položili roke na tebe. In ta-
krat, ko so molili zame, sem začutil
mravljince po vsem telesu, kar je trajalo nekje
do 10 minut, ves čas molitve. To je zame bilo
neverjetno izkustvo, saj si tega z vso svojo
znanostjo nisem znal razložiti!« je povedal o
odločitvi za duhovniški poklic novi lenarški

kaplan, ki smo ga spoznali na nekaterih več-
jih javnih prireditvah. Med drugim je opravil
tudi blagoslovitev novih prostorov lenar-
škega vrtca.

»Kakorkoli že, ta do-
godek je spremenil
moje življenje za
vedno, dobil sem potr-
ditev, da Bog je. Bil
sem svoboden. Začutil
sem potrebo, da sem
začel vsak dan moliti,
začel sem ljudem od-
puščati, prebirati Sveto
pismo, začel sem ho-
diti v katehumenat –
uvajanje odraslih v
krščansko življenje,
začel sem spoznavati,
da so tudi drugi mladi,
ki so imeli podobno
izkušnjo kot jaz, tako
sem se priključil sku-
pini Jezusova straža.
Na Veliko noč leta
2003 sem bil krščen in

prvič v življenju sem prejel Jezusa v svoje
srce. Takoj zatem smo odšli v Medjugorje,
kjer sem še globlje doživel Božjo bližino in
spoznal tudi, da je mati Marija res nekaj po-
sebnega ter da me tudi ona neizmerno ljubi
in sprejema. Tako sem korak za korakom
preko duhovnikov, drugih mladih začel pre-
poznavati, da me Gospod kliče na posvečeno
pot. Tako sem že jeseni leta 2003 odšel v bo-
goslovje, kjer sem začel pot duhovništva.«

Spomini na čas študija?
»Ta čas je bil zelo dinamičen, pester. Doživel
sem veliko lepega, pa tudi težkega. Najlepše
je seveda bilo to, da sem vedel, da sem kon-
čno na pravi poti, da ima moje življenje smi-
sel, da imam cilj in da delam za najboljšega
šefa na svetu, za Boga. Najbolj sem to videl
pri izpitih, kako mi je Gospod pri njih poma-
gal. Skoraj vsakič, preden sem šel na izpit,
sem šel v kapelo in prosil za pomoč še pose-
bej p. Pija, da mi izprosi milosti za izpit, in
lahko rečem, da sem bil vsakič uslišan.« 

Kam vas je vodila pot po posvečenju; spomin
na novo (prvo) mašo …?
“Posvečen sem bil 29. junija 2010 v maribor-
ski stolnici. Nova maša je tudi bila čudovita,
4. julija 2010 na Ptuju, res so se verniki naše
župnije sv. Petra in Pavla potrudili in naredili
čudovito slovesnost. Najprej je bila seveda sv.
maša, potem pa sem se skupaj z novomašnim
pridigarjem in svojimi starši odpeljal izpred
cerkve do prostora, kjer smo imeli popoldne
primicijo (pogostitev). Res je bilo enkratno
doživetje, še posebej, ko so prišli fantje iz
skupnosti Cenacolo, ki so nam uprizorili Kri-
žev pot. Mislim, da se je ta predstava ljudi

globoko dotaknila, saj so jo pripravili mladi,
ki so bili nekoč izgubljeni v svetu droge, sedaj
pa tako čudovito pričujejo za Jezusa, saj se je
njihovo življenje spremenilo za vedno. Bogu
hvala za to.”

Vera danes – stiske, mladi z oteženo prihod-
nostjo, starejši brez zagotovljene varnosti, …?
“Ja, težko je, ampak jaz vidim, dan za dnem,
da se tisti človek, pa naj bo mlad ali star, ki je
resnično povezan z Jezusom, nima česa bati.
Zato vabim, če še morda kdo dvomi ali pa ni
gotov, da je Gospod resničen, naj preprosto,
preden gre zvečer spat, reče: »Gospod, če si
res to, kar pravijo o tebi, da si dober, da te
skrbi zame in da me imaš rad, potem mi,
prosim, to pokaži, daj mi neko znamenje, da
bom resnično verjel.« In če to res iskreno
prosimo, dan za dnem, se nam bo Gospod
slej ko prej razodel.”

Kot novi kaplan delate z
mladimi, v župniji in deka-
niji. Kako vidite delo z
njimi, kaj načrtujete?
“Delo z mladimi je res di-
namično in pestro. Najbolj
sem vesel tega, da smo
pred kratkim bili na kon-
certu skupine Hillsong v
Zagrebu, ki je ena najbolj-
ših slavilnih skupin na
svetu. In to je bilo tako
vzdušje, takšno doživetje,
da je res nekaj neverjet-
nega. Človek ne more ver-
jeti, da se lahko ima tako
»fajn« in tako enkratno na
takšnem krščanskem kon-
certu.
Najprej imamo v načrtu
adventno srečanje deka-
nije Lenart. Upam, da nam

bo uspelo kaj lepega pripraviti. Potem načr-
tujemo tudi duhovne vaje za mlade iz župnije
Lenart, tako za 9. razred kot tudi za 8. razred.
Prav tako tudi za animatorje in tudi ostale, ki
bodo to želeli.”

E. P.

Bilo je res čudo-
vito doživetje, v
soboto, 30. okt-

obra! Same priprave so
potekale že kar nekaj
časa, najbolj intenzivno
pa seveda na sam dan,
ko smo se dobili organi-
zatorji iz različnih žup-
nij naše dekanije in
pripravili teren za pik-
nik v Benediktu v žup-
nišču. Župnik nas je
sprejel z velikim vese-
ljem in navdušenjem.
Najbolj mi ostaja v spo-
minu slavljenje s sku-
pino Leriduss (lenarško
ritmično duhovna sla-
vilna skupina). To ni bil samo koncert,
ampak smo res dali slavo našemu enkrat-
nemu in živemu Bogu, po nekaj hitrih in mo-

čnih pesmih smo izpostavili najsvetejše in
naenkrat je nastala tišina. Čudovito je bilo vi-
deti 40 mladih v tišini celih 5 minut. Potem
nas je skupina ponovno popeljala v slavljenje,

tako da smo odšli
domov polni nav-
dušenja in veselja.
Seveda pa niso izo-
stale dobrote, ki so
jih med drugim
napekli mladi
sami. Upam, da se
kmalu ponovno
vidimo.

Damjan Mlinarič
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Damjan Mlinarič, novi lenarški
kaplan

Kostanjev piknik mladih iz 
dekanije Lenart pri Benediktu

Z romanja v Rim

Na Gomilskem

»



Sodoben 1500 kvadratnih metrov velik
prizidek k našemu vrtcu, ki smo ga pre-
dali namenu pred nedavnim, predsta-

vlja za naš vrtec veliko pridobitev,« pravi
pomočnica ravnatelja lenarške osnovne šole
in vrtca Kristina Travnekar, ki vodi delo v
vrtcu. Ravnatelj osnovne šole in vrtca je Mar-
jan Zadravec. »Zahvaljujoč novemu prizidku
smo lahko letos prvega septembra sprejeli
vse otroke, ki so jih starši vpisali. Trenutno je
v našem vrtcu okoli 250 otrok iz občine Le-
nart in nekaterih drugih občin. Vseh smo
zelo veseli. Vrtec je namenjen otrokom, ne
glede na to, od kod so, ali ne?«
Potrebe po razširitvi vrtca so se začele kazati
že pred leti, saj se Lenart zaradi vse bolj
uspešnega gospodarskega razvoja ter pro-
storske in komunalne politike hitro širi. V
nove bloke in naselja individualnih hiš, ki ra-
stejo kot gobe po dežju, se priseljujejo zlasti
mlajše družine z otroki. Poleg tega pa se v Le-
nart vozi na delo tudi veliko ljudi iz celotnih
Slovenskih goric, ki vsako jutro s seboj pri-
peljejo tudi svoje otroke.
»V novem objektu, v katerem imamo šest od-
delkov, so tudi spremljevalni prostori: telo-
vadnica, knjižnica, kabineti za strokovne
delavke, upravni prostori, večnamenski pro-
stor za delavce, nova sodobna kuhinja in še
nekateri prostori,« pojasnjuje Travnekarjeva.

»Z novimi prostori smo zelo zadovoljni in jih
že s pridom uporabljamo. Zaradi novih pro-
storskih možnosti se je še dodatno dvignila
kakovost izvajanja naših programov, ki so že
tako in tako nadstandardni. Prepričana sem,
da se bo občini to obrestovalo, saj vlaganje v
najmlajše in mlade ni nikoli zaman. Gledano
z vidika razvoja je to najboljša naložba, ki pa
se ne pokaže takoj, temveč šele čez leta in de-
setletja.«
V okviru vrtca v Lenartu imajo sedaj tri hiše:
rdečo, rumeno in zeleno, kakor pravijo no-
vemu objektu. Vse tri so med seboj povezane
s hodniki, tako da ob slabem vremenu ni
treba nikomur hoditi po mokrem in hlad-
nem. Ob treh hišah je še veliko in z visoko
ograjo obdano igrišče, ki otrokom omogoča
sproščeno gibanje.
V vrtcu Lenart imajo trenutno 15 oddelkov.
V sedmih so otroci v prvem, v osmih pa
otroci v drugem starostnem obdobju. Skupaj
je v vrtcu okoli 250 otrok od enega leta sta-
rosti do vstopa v osnovnošolsko izobraževa-
nje. »Naslednje leto januarja bomo odprli še
en oddelek, nato pa aprila še enega,« pravi
kar malce ponosno Travnekarjeva. »Naš novi
objekt pa ni dragocena pridobitev samo za
otroke in njihove starše, temveč tudi za 13 na
novo zaposlenih strokovnih delavk. Tako je
sedaj v našem vrtcu skupaj 45 zaposlenih, od
tega 34 strokovnih delavcev oziroma delavk.«
Travnekarjeva poudarja: »Odrasli v vrtcih
nismo samo zato, da bi poučevali otroke,
temveč jim moramo nuditi zlasti podporo pri
njihovem raziskovanju sveta in svojih lastnih
talentov. Poleg primernih prostorov in mate-
riala jim moramo dati na razpolago tudi svoj
čas in vse znanje ter izkušnje, da sami raziš-
čejo svet okoli sebe in 'najdejo' sebe v njem.
Naš kurikulum, ki zajema vse življenje v
vrtcu in vse dogajanje v njem, je tako bogat,
da nudi otrokom možnosti sodelovanja v šte-
vilnih programih od športnih, gibalnih, kul-
turnih in drugih. Tako otroci zares lahko
spoznajo in razvijejo svoje najboljše talente.«

Tomaž Kšela

Seveda smo v vrtcu obiskali tudi otroke
in njihove vzgojiteljice. Tam smo bili
ravno v času, ko so izvajali bogat pro-

gram ob tednu otroka. V rdeči hiši so nas pri-
čakale Jana Muršič, Nataša Mlinarič, Marija
Dajčman, Irena Vajda, Danijela Golob,
Mojca Perić, Cvetka Košnik, Sandra Selinšek,
Barbara Zorko, Vera Štraus in Irena Rebernik
z otroki. Malčki so nam sami povedali, kako

preživljajo čas v vrtcu in
kaj bodo po poklicu. Naj-
več bo policistov, frizerk,
zdravnic in zidarjev, neka-
teri pa so se odločili, da
bodo po poklicu kar - ata
oziroma mama.

Letos je bil teden otroka
po odločitvi mednarodnih
organizacij, ki skrbijo za
otroke, ter Zveze prijate-
ljev mladine Slovenije pos-
večen temi Mediji za
bogatejše otroštvo. Zato
so v vrtcu v Lenartu k so-
delovanju povabili tudi di-
rektorja in tehničnega
urednika Domačih novic
Romea Štrakla, ki je otro-
kom predstavil, kako na-
stane časopis. Otrokom je

predstavil delo pri nastajanju časopisa s pla-
kati, ki jih je sam narisal, nato pa je otroke
povabil še v tiskarno, kjer so si lahko z nje-
govo pomočjo sami izdelali novoletne voščil-
nice. Morda bo katerega med njimi kdaj
pozneje privabilo v tiskarske ali časnikarske
kroge.

T. K.

Benediški vrtec posluje v sestavi z osno-
vno šolo Benedikt. Predšolsko vzgojo
gradi na otrokovih zmožnostih in ga

vodi k pridobivanju novih doživetij, izkušenj
in spoznanj, tako da predenj postavlja smi-
selne zahteve, ki vključujejo aktivno učenje,
mu omogočajo izražanje, doživljanje ter ga
čustveno in socialno angažirajo. Pomembno
vlogo pri tem ima igra, ki je priprava otrok
na življenje. Pomeni pomembno učno sred-
stvo, saj pomaga pri krepitvi spretnosti, je de-
javnost za zabavo in uči otroka pridobivati
nadzor nad svojim življenjem. Igra spontano
izvira iz otroka samega, pri
usmerjanju in spodbujanju pa
stopimo na prizorišče odrasli,«
je zapisano na spletni strani
vrtca. Vrtec obiskuje okrog sto
otrok prvega in drugega sta-
rostnega obdobja. 
V uredništvo smo dobili sporo-
čilo o zanimivem, jesensko
obarvanem dogajanju, ki sta ga
poslali vzgojiteljici Zdenka Te-
tičkovič in Cvetka Kocmut:
»V deželo je zopet prišla jesen
ter nam prinesla veliko dobrot,
pa tudi jesenskih opravil. 

Ene izmed takšnih jesenskih opravil smo se lo-
tili tudi z našimi malčki v oddelku Zvezdice.
Trebili smo buče, in sicer v sodelovanju z na-
šimi družinami, ki so nam priskrbele buče in
jih prinesle v vrtec.« 
»Prav vsi otroci so se radi preizkusili v tem
opravilu. Nekaterim je znano, ker to počnejo
tudi babice doma, drugim ne. Vsi skupaj pa
smo v delu uživali.
Seme bomo posušili in ga takšnega kasneje
tudi poskusili. Še bo zanimivo!«

Mediji ...
Mediji, kako čudna beseda! »Je to kaj

za pojesti?« je vprašala ena izmed
deklic. Ko pa smo dorekli, kaj me-

diji so, je vse postalo veliko lažje. 
V tednu otroka smo v vrtcu v Lenartu skušali
otrokom približati medije v pozitivnem smi-
slu. Pedagoške delavke smo v ta namen pri-
pravile dramatizacijo o zajčku,
ki se je izgubil. V nadaljevanju
smo obiskali Radio Slovenske
gorice, kjer nas je sprejela
Anina babica Tatjana Letnik.
Posebne sobane, kjer noben
zvok ne pobegne, in mikrofoni
ter ljudje za računalniki so da-
jali poseben vtis. Za radiom
torej stoji cela skupina ljudi.
Tudi posneli smo se lahko in
se poslušali. Obiskala nas je
tudi novinarka Romana
Drumlič, ki je pripravila pose-
bno oddajo Živ žav iz naše
igralnice. 
Izvedeli smo, da Društvo prijateljev mladine
Slovenske gorice opravlja dobro delo in iz-
vaja akcijo Pomoč živalim v zavetišču - zbi-
ranje starih koc in odej. Otroci so začeli
skrbno prinašati, kar so izbrskali doma.
Otroci so dobili letake in tudi poseben časo-
pis o zavetišču v Mariboru. Spoznali smo, da
smo drug drugemu mediji tudi mi in da je
dobro, da je tako, saj smo v navedenem pri-
meru pomagali živalim.
»Zakaj pa so kužki in muce v zavetišču, mar
nimajo doma in skrbnikov?« O vsem tem
smo povprašali mladenki, vaščanki Lenarta,
Žano in Vito, ki sta kot prostovoljki zbirali
odeje in koce na stojnici v Lenartu. Kar
malce začudeni so bili otroci, ko so izvedeli,
da lahko kužka ali muco kdo tudi zavrže.
Otroci so si namreč najlažje predstavljali, da
se večina živali izgubi in da jih najditelji dajo
v zavetišče, če ne uspejo najti lastnika. »Kaj
bi pa jaz storil, če bi našel kužka ali muco ali
morda kak predmet?« Otroci so svoja razmi-
šljanja strnili z izkušnjami.

☺ »Jaz bi napisal na list.« ☺ »Kužku bi pogle-
dal številko na uhi in povedal mamici, ma-
mica pa bi dala to številko na internet.« ☺
»Jaz bi kužka vzela domov, pa bi babico, ki
dela na Radiu Slovenske gorice, poklicala in bi
ji rekla, naj da obvestilo po radiu.« ☺ »Za psa,
ki nima lastnika, bi mamica napisala, od koga
je, in bi poslala na radio Slovenske gorice.« ☺
»Če bi našla ključe, bi jih nesla na radio Slo-
venske gorice.« ☺ »Psička bi vzela domov,

potem bi na računalnik napisali in poslali spo-
ročilo ljudem, da se je psiček izgubil in da ga
lahko najdejo pri meni.« ☺ »Ko pa je Lukejev
bratranec našel psička, je uporabil telefon.«
☺»Naša muca je pobegnila, pa smo jo iskali.
Pa je nikjer ni bilo. Šli smo domov in muce ni
bilo nazaj. Povedali smo sosedom, da če jo vi-
dijo, naj jo prinesejo k nam. Ime ji je bilo
Puhi.« ☺ »Če bi našli kužka, bi ga lepo vrnili.
Pogledali bi številko v uho od kužka. Mamica

pa bi dala to številko na internet.« ☺ »Če bi
našel ključe, bi jih vrnil. Napisal bi na raču-
nalnik in bi poslal na internet na obvestila.«
☺ »Naš ata je izgubil ključe …« ☺ »Če bi
našla kužka, bi ga dala v kletko, potem pa bi
poslali obvestilo in bi kužku poiskali lastnika.«
☺ »Jaz se spomnim, da je Tjaša poslušala ob-
vestilo po radiu, da se je izgubil kužek in Tjaša
ga je videla; takega kužka, ko je šla domov.«
☺ »Če najdeš kužka, policijo pokličeš. Jaz bi
dal tudi v časopis.« ☺ »Nesla bi kužka domov
in bi na računalnik napisala.« ☺ »Kužeka bi
slikal, ga dal na računalnik in napisal. Na in-
ternet bi sliko poslal in napisal bi, kdo ga je iz-
gubil.« ☺ »Kupil bi hrano zanj in ga nahranil,
pol pa bi poklical in poiskal skrbnika.« ☺
»Imam novico: jaz imam doma bager in o tem
bagru vem vse. Ima tri ročice. Reče se mu po-
ganjalec, ker poganja.« ☺ »Če bi našel kužka
ali muco, bi poklical policijo ali pa gasilce. Ker
gasilci vse najdejo, ker imajo bolj ravno steklo
na avtomobilu in najdejo vsakega lastnika …
ker bi gasilci sigurno vklopili sireno.« ☺ »Ku-
žeka bi domov odpeljala in bi ga hranla.
Potem bi ga na internet poslala in bi napisala,
da ga najdejo pri meni.«

Ob vsem doživetem so otroci imeli možnost
začutiti uporabno vrednost medijev. 
Več o tem si lahko ogledate na 

www.vrteclenart.si

Helena Klobasa, vzgojiteljica 

OVTARJEVE NOVICE Z NAJMLAJŠIMI

10 | ŠT. 10 | 26. NOVEMBER 2010 

Lenarški vrtec je letos sprejel vse vpisane otroke

Vrtec, ki je lahko v ponos mestu in
občini

Bogat program ob tednu otroka

Mediji za bogatejše otroštvo

Delo vzgojiteljic novih rodov je naporno, zahtevno in odgovorno

Iz Vrtca Benedikt

Kristina 
Travnekar:
“Nov objekt za
šest oddelkov
je velika prido-
bitev za vrtec,
ki je tudi sicer
nadstandar-
den!”

»

»



18. novembra je bila v Kraljevem flamskem
gledališču v Bruslju slovesna podelitev ev-
ropskih nagrad za literaturo; med 11 zma-
govalnimi avtorji jo je dobila tudi Nataša
Kramberger iz Jurovskega Dola za svoj ro-
maneskni prvenec Nebesa v robidah. Na-
grado podeljuje Evropska komisija skupaj
z Združenjem evropskih založnikov in
knjigotržcev ter Zvezo evropskih pisateljev. 
Za dobitnico evropske nagrade za književ-
nost so jo razglasili na letošnjem frankfurt-
skem knjižnem sejmu, njena knjiga pa bo
slej ko prej prevedena v več evropskih jezi-
kov. Nagrada ima namen širiti nacionalno
književnost v evropski prostor in izposta-
viti avtorje, ki jih je vredno prevajati in ki
bodo tudi v prihodnje bistven del evropske
literature. 

Nataša Kramberger, rojena 14. aprila
1983, je odraščala v Jurovskem Dolu.
V domačem kraju je obiskovala os-

novno šolo, kjer jo je slovenski jezik štiri leta
poučevala mama Marija Šauperl, ki ji Nataša
brez dvoma dolguje ljubezen do jezika, knji-
ževnosti in dobrih zgodb. Namesto da bi kot
mama in dve teti v družini postala učiteljica
slovenskega jezika, je Nataša Kramberger
letos septembra postala prva pisateljica s sta-
tusom pri kulturnem ministrstvu v zgodo-
vini Upravne enote Lenart.
Njena prva resna literarna besedila so na-
stala, ko je na II. gimnaziji Maribor obisko-
vala delavnice kreativnega pisanja s pesnico
Danico Križanič Müller in za svojo poezijo
prejela več šolskih Prešernovih nagrad. Prav
tako je bila v gimnaziji dve leti glavna ured-
nica dijaškega časopisa Borec, ki je pod nje-
nim vodstvom dve leti zapored osvojil naslov
najboljšega dijaškega časopisa v Sloveniji
(mentor Saša Mikić). Takoj po gimnaziji je
začela s poletno delovno prakso pri časopisu
Večer, kjer je njen prvi in kasneje dolgoletni
mentor Mirko Lorenci prepoznal njen poten-
cial za "kraljevski", a večkrat pozabljeni no-
vinarski žanr: literarno reportažo. Poleg
poezije in novinarstva se je Krambergerjeva
ukvarjala tudi z gledališčem pod mentor-
stvom Jerneja Lorencija (Gledališka šola Prve
gimnazije). 
Zmes vseh treh zvrsti, poezije, novinarstva in
gledališča, ji je dala samozavest, razgledanost
in jezikovno spretnost za to, da se je januarja

2006 prijavila na literarni natečaj Urška revije
Mentor - natečaj za mlade literate. Njen pri-
spevek: štiri kratke popisane strani, štirje
kratki prozni odlomki. Dovolj, da jo je žirija
uvrstila na prvo mesto, kar ji je za nagrado
prineslo objavo njenega prvega romana. 
Nebesa v robidah, roman v zgodbah, je izšel
oktobra 2007. Takoj je prejel številne izvrstne
kritike v literarnih revijah in časopisih, za
največje presenečenje pa je poskrbel, ko ga je
žirija nagrade Kresnik uvrstila med pet no-
minirancev za najboljši slovenski roman
2008. 
Nataša, ki je šolanje nadaljevala na Fakulteti
za družbene vede Univerze v Ljubljani, smer
komunikologija (trženje in tržno komunici-
ranje), je v tretjem letniku fakultete odšla na
študij v nizozemski Utrecht, od koder se je

leta 2004 preselila v Berlin.
Med tem je za svoje reportaže,
eseje, kratke zgodbe in pro-
jekte prejela vrsto mednarod-
nih nagrad in priznanj, med
katerimi je zanesljivo najbolj
prestižna nagrada EU za knji-
ževnost. 
Kljub svoji svetovljanskosti je
Nataša ohranila močno vez z
domačim okoljem, kjer je
med drugim pomagala usta-
noviti organizacijo Zelena
centrala, ki želi promovirati
ekologijo in ohranjanje do-
mače naravne in kulturne de-
diščine, s tem pa poskrbeti za
boljše življenje ljudi v Jurov-
skem Dolu. 
Nataša je svoj roman s posve-
tilom na prvi strani posvetila
"svojim koreninam": mami in
Primožu, Danielu ter Malni in
Lenartu. Pri tem Malna po-
meni omo Antonijo in dedka
Jožeta, Lenart pa omo Kri-
stino in dedka Slavka. Tudi
evropsko nagrado posveča
istim ljudem.
"Ne vem, kako in kaj bi delala,
če ne bi imela skozi vse otro-
štvo ob sebi nekaj zelo po-
membnih ljudi, med katerimi
je številka ena seveda moja

mama, ki me je "opremila" s trmo in vztraj-
nostjo, predvsem pa s pogumom, da delam
tisto, za kar mislim, da je prav. Oma Antonija
me je naučila, da mora človek vedno pove-
dati stvari takšne, kot so, po resnici in po-
šteno, predvsem pa na glas. Deda Pep me je
naučil humorja, zdrave radovednosti in dej-
stva, da kure zbezljajo, takoj ko se za bregom
abuh pokaže. Deda Slavko mi je privzgojil
kritičnost ter ljubezen do umetnosti in le-
pote, k čemur v prvi vrsti sodita dober kruh
in vino. Oma Kristina pa je bila in bo moja
najbolj zvesta bralka, skoraj bi lahko rekli
moja navijačica, ne vem, če bom še kdaj spo-
znala koga, ki bi ljudem okoli sebe dajal to-
liko ljubezni in podpore kot ona. Vse to se
po mojem odraža v zgodbah, ki jih pišem,
kamor koli bom šla, bom to odnesla s sabo." 

Eden od odmevov - Breda Rakuša Slavinec,
vodja JSKD Lenart: »V Natašino pisanje sem
vedno verjela in zato sem jo v letu 2007 po-
novno spodbujala, da se je prijavila na skla-
dov razpis. In uspelo je, bila je izbrana za
nominiranko festivala Urška, sledila je izdaja
knjižnega prvenca in sedaj že evropska na-
grada!«

S prijazno pomočjo nagrajene avtorice in B.
R. Slavinec pripravil

Edvard Pukšič

Splošne knjižnice 20. novembra praznujejo
Dan splošnih knjižnic. V vseh knjižnicah po-
tekajo različne slovesnosti, ob tej priložnosti
pa izide tudi knjiga. Lani so bralci pisali
zgodbe na temo Kako diši moja knjižnica,
letos pa so skupaj s knjižničarji razmišljali na
temo Knjižnica po mojem okusu. Z rojstvom
nove knjige se praznuje najlepše, so prepri-
čani. Vse čute so napeli tudi za vseslovensko
posvetovanje, ki je bilo 18.novembra v 
Mestni knjižnici Grosuplje. Več o tem:
http://sites.google.com/site/sekcijazasplosne-
knjiznice/.
Sekcija za splošne knjižnice je tudi letos na-
menila pozornost bralni kulturi. S posveto-
vanjem, ki je potekalo konec septembra na
Rogli, je osvetlila problematiko povezanosti
bralne kulture in nabavne politike. To je v
zadnjem času pereče vprašanje, saj mnogi
menijo, da knjižnice s svojimi zbirkami, v ka-
terih naj bi prevladovalo razvedrilno gradivo,
ne morejo razvijati bralne kulture in opra-
vljati kulturnega poslanstva. Na drugi strani
pa so uporabniki knjižnic, ki takšno gradivo
pričakujejo in zahtevajo. Knjižničarji naj bi
pri nabavni politiki upoštevali potrebe in ne
želja naših uporabnikov. Kdo lahko potegne
ločnico med potrebami in željami? 

Tudi Knjižnica Lenart spada med slovenske
splošne knjižnice. Dan slovenskih splošnih
knjižnic smo obeležili z dnevom odprtih
vrat: brezplačnim vračanjem gradiva – brez
zamudnin, opominov, brezplačnim vpisom v
knjižnico – tudi odraslim smo na ta dan po-
darili brezplačno članarino za eno leto.

Marija Šauperl

Dan odprtih vrat v Krajevni 
knjižnici Voličina
S poslovanjem Krajevne knjižnice Voličina
smo začeli v ponedeljek, 8. novembra, z dne-
vom odprtih vrat, ki smo ga
posvetili mladim. V tem
okviru je knjižnico obiskal
Maček Muri. Je čisto nava-
den maček iz Mačjega mesta,
ki mu je župan naložil, da
mora zapisovati vse po-
membne dogodke, a je na
poti je izgubil svojo kroniko.
Muriju so na pomoč takoj
priskočili otroci, ki so se akti-
vno vključili v predstavo in s
pomočjo animatorja Lovra
pomagali poiskati izgubljeno
knjigo. 
V sredo, 10. novembra, pa je
v prostorih Krajevne skup-
nosti Voličina potekalo zani-
mivo predavanje z naslovom
Zakaj ljudje zbolevamo. Predavala je moj-
strica, zdraviteljica in učiteljica Reiki-ja, Tat-
jana Frumen, ki nam je skozi svoje izkušnje
povedala, kaj počnemo v življenju narobe in
nas poučila, kako odkrijemo vzroke za bole-
zen in pa tudi pot do popolne ozdravitve. 
Vabimo vas, da nas v Krajevni knjižnici Vo-

ličina obiščete vsak ponedeljek od 13. do 17.
ure in sredo od 14. do 18. ure. Način poslo-
vanja je enak kot v Knjižnici Lenart, lahko se
vpišete v knjižnico, izposodite, naročite, re-
zervirate knjigo ali neknjižno gradivo, lahko

opravite medknjižnično izposojo itd. Prav
tako izkaznica iz Knjižnice Lenart velja v
Krajevni knjižnici Voličina in obratno. Lahko
pa nas tudi pokličete med delovnim časom
na tel. št. 02 720 06 28.

Petra Kranvogel

Sodobnejša informacijsko-komu-
nikacijska tehnologija v Knjižnici
Lenart
Knjižnica Lenart opravlja knjižnično dejav-
nost kot osrednja knjižnica za 6 občin v Slo-
venskih goricah (Lenart, Sv. Jurij, Sv. Ana, Sv.
Trojica, Cerkvenjak, Benedikt). Leta 2002
je vzpostavila 6 delovnih postaj za upo-
rabnike z dostopom do interneta, leta
2004 pa s projektom e-knjižnica še izpo-
polnila dostop do informacijske tehnolo-
gije. Ker gre za okolje, kjer je pokritost
gospodinjstev z dostopom do interneta še
vedno nizka, je knjižnica za mnoge pre-
bivalce, predvsem iz okoliških občin,
edina možnost za dostop, zato so vse po-
staje v knjižnici redno zasedene in upo-
rabniki vsakodnevno izkazujejo interes
ter potrebe po vedno novih storitvah. S
prijavo na razpis ministrstva za kulturo in

z nakupom 6 novih računalnikov in tiskal-
nika, ki smo jih vzpostavili v mrežo 24. okt-
obra, je knjižnica izboljšala svojo infra-
strukturno opremljenost in povečala dostop-
nost tehnologij in znanj informacijske
družbe in zmanjšala digitalni razkorak, saj je
zamenjala 8 let stare računalnike. 
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Nataša Kramberger med najobetavnejšimi mladimi evropskimi pisatelji!

Evropska knjižna nagrada 
»Evropejki iz Jurovskega Dola«

Nataša Kramberger, foto: Daniele Croci

Splošne knjižnice v številkah za lansko
leto (2009): 
10 milijonov obiskov, vsak Slovenec je obi-
skal knjižnico 4,5x, 10.215.698 izposojenih
inventarnih enot, 57% izposojenega lepo-
slovja, 43% izposojenega strokovnega gra-
diva, 1145 zaposlenih, 19.570 prireditev, ki
se jih je udeležilo 749, 824 obiskovalcev, 58
osrednjih knjižnic, 261 krajevnih knjižnic,
671 postajališč za bibliobuse.

Branje bogati

Knjižnica 
in knjige



VSveti Trojici je v organizaciji Kultur-
nega društva Trojica v soboto, 23.
oktobra, v večernih urah potekala za-

nimiva prireditev, ki so jo organizatorji po-
imenovali Nocoj je pa en lep večer.
V bogatem programu so se kot gostje pred-

stavili člani folklorne skupine iz Sakalovec, ki
deluje v okviru Zveze Slovencev na Madžar-
skem, ter ženski pevski zbor Spomin iz Le-
narta. Nastopili so tudi člani Kulturnega
društva Trojica.

BRS

6. novembra je v Monoštru na
Madžarskem potekala slovesnost
ob 20 – letnici delovanja Zveze

Slovencev na Madžarskem. Na sloves-
nosti je Breda Rakuša Slavinec, vodja
JSKD Lenart, podelila zahvalo za odli-
čno sodelovanje predsedniku Zveze
Slovencev na Madžarskem Jožetu Hir-
nöku in sekretarki Klari Fodor .
JSKD Lenart in Zveza Slovencev na
Madžarskem že dolga leta skrbita za
izmenjavo gostovanj kulturnih skup
in na Madžarskem in v Slovenskih 
goricah.

BRS

Vsoboto, 20. no-
vembra, ob 18. uri
so v Galeriji Kon-

rada Krajnca v Lenartu
odprli 11. razstavo del
učencev likovne šole Li-
kovnega društva Lajči
Pandur in Galerije K.
Krajnca. 
Razstava bo na ogled
vsako soboto med 10. in
12. uro do 14. decembra.

Z novo, sodobnejšo informacijsko teh-
nologijo spodbuja informacijsko opi-
smenjevanje, vseživljenjsko učenje,
povečano koristno izrabljanje prostega
časa predvsem pri osnovnošolcih, večjo
uporabo e-virov in interneta, dvig 
nivoja informacijske pismenosti, 
splošnega znanja in razgledanosti 
uporabnikov. 
Prav tako je možen brezplačen dostop
do interneta tudi v Krajevni knjižnici
Voličina.

Petra Kranvogel

Program Knjižnice Lenart za 3.
december 
3. december je dan slovenske kulture. Na ta
dan vse kulturne ustanove na široko odprejo
svoja vrata in tudi v Knjižnici Lenart smo
pripravili poseben program za ta dan.
Dopoldanski čas smo tokrat posvetili ciljnim
skupinam s posebnimi potrebami in zanje
pripravili srečanje s pravljičarko iz ptujske
knjižnice, ki bo ob 11. uri v Knjižnici Lenart
pripovedovala pravljice za VDC Mravlja Le-
nart, stanovalce Doma Lenart in učence OŠ
s prilagojenim programom Lenart. Pravlji-
čarka Liljana Klemenčič bo seveda za vsa-
kega našla nekaj posebnega, kar tudi
predstavi na svoj enkraten, zanimiv način.

Vabimo pa seveda tudi druge obiskovalce, da
prisluhnejo odlični pravljičarki s Ptuja.

V večernem programu pa bomo ob 18. uri
gostili odličnega avtorja, ki ga poznamo v
Podravju po njegovem vsestranskem pozna-
vanju dogajanja.
Predstavili ga bomo ob njegovi knjigi Le en-
krat je, kar je. Ne zamudite!
Seveda pa se v Knjižnici Lenart vedno dogaja
kaj zanimivega, tudi v njeni enoti v Voličini
ali v različnih šolah v zunanjih krajih našega
območja. Izkoristite jo za znanje.

Marija Šauperl

Pravljični večer v Knjižnici Lenart
4. novembra je bila v Knjižnici Lenart zani-

miva prireditev- pripovedovanje pravljic za
odrasle. Sodelovali so pravljičarji iz Maribor-

ske knjižnice, Slovenske
Bistrice, Ptuja Slovenskih
Konjic in seveda naša
pravljičarka Darinka
Čobec s svojo pravljico
Drevo ima srce. Sceno je
pripravil Slavko Rakuša-
Slavinec, glasbo pa Božo
Čobec. Prva predstavitev
pravljičarjev v Lenartu v
sklopu občinskega praz-
nika je zelo uspela, saj je
bil prostor poln, navdu-
šile pa so tudi mlade flav-
tistke lenarške glasbene
šole. 

Marija Šauperl

V petek, 12. novembra, so v Avli Jožeta
Hudalesa v stavbi občine Lenart odprli
razstavo del slikarja Branka Murka z na-
slovom Slike za predah.

Delavnica je potekala v Domu kulture
Cerkvenjak v soboto, 20. novembra,
vodila pa jo je režiserka in dramatur-

ginja Aleksandra Blagojević.
Udeleženci so se ukvarjali s problema-
tiko sodobne dramaturgije v gledališču,
z dramaturško nitjo predstave, z jas-
nostjo ideje, naučili pa so se, kako se lo-
titi teme predstave in, najpomembnejše
za ustvarjalni proces, kako motivirati in
motive uporabiti v celotnem »delu« na
odru. Spoznali so osnovno idejo dram-
skega teksta - predstave, funkcijo vloge,
poiskali so konflikte med protagonisti in
antagonisti, utrjevali karakterje, mizans-
ceno, celotno pot do igralske kreacije in

uprizoritvene umetnosti. Vso teorijo so spo-
znavali skozi praktičen del in improvizacijo,
ki je nastajala na kraju samem.

BRS

Vpetek, 12. novembra, je v Domu
kulture Lenart potekal že 6. Mar-
tinov koncert v organizaciji Kul-

turnega društva Pod lipo Lenart, ki s to
prireditvijo ohranja ljudsko izročilo, da
ne bi tonilo v pozabo. Na koncertu so
bile predstavljene tudi šege in navade,
uprizorili pa so tudi krst mošta ob sve-
tem Martinu. Nastopilo je 12 skupin, v
katerih se je predstavilo okoli 100 nasto-
pajočih. Prišli so s Ptuja, iz Obreža, Ma-
ribora, Rač in bližnje okolice. Dvorana
je bila nabito polna.

BRS
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20-letnica Zveze Slovencev na
Madžarskem

Regijska gledališka delavnica za odrasle 
gledališke skupine 

Predsednik Jože Hirnök, sekretarka Klara Fodor in vodja
JSKD Lenart Breda Rakuša Slavinec. 

Foto: arhiv JSKD Lenart

Avtor Daniel Ferlinc - Danny  s Sv.
Ane, udeleženec 12. likovnega ex-
tempora Sveta Trojica 2010,  je poda-

ril nagrajeno delo letošnjega srečanja
županu občine Sveta Trojica, Darku
Frasu. Prav tako je svoje nagrajeno delo
podarila tudi udeleženka Jožica Ploj iz
Lenarta.
Organizator ex-tempora z razstavo, ki je
bila v oktobru, je bil JSKD Območna iz-

postava Lenart v sodelovanju z osnovno šolo
in občino Sveta Trojica.

BRS

Nagrajenca ex-tempora občini

Martinov koncert

Danijel Ferlinc - Danny, Breda Rakuša
Slavinec, vodja območne izpostave, in

Darko Fras, župan občine Sveta Trojica
Foto: arhiv JSKD Lenart.

Nocoj je pa en lep večer

Slike za predah

Razstava mladih slikarjev



V sklopu praznovanja državnega praznika,
dneva Rudolfa Maistra, ki smo ga praznovali
v torek, 23. novembra, občinski od-
bor SDS Lenart organizira v soboto, 27. 
novembra 2010, 
2. Maistrov pohod iz Lenarta na Zavrh. Vsi,
ki bi se radi udeležili pohoda in tudi na ta

način izkazali spoštovanje do enega najpo-
membnejših junakov v slovenski zgodovini,
ste vabljeni na Trg osvoboditve v Lenartu ob
10. uri, ko se bo pričel pohod na Maistrov
Zavrh. Poleg vodenega ogleda spominske
sobe generala Maistra na Zavrhu si bodo po-
hodniki lahko ob poti ogledali kmečki in et-
nološki muzej Romana Kranvogla. 

Maistrov pohod iz Lenarta na Zavrh

Društvo prijateljev mladine Slovenske 
gorice organizira humanitarno akcijo zbira-
nja rabljene smučarske opreme in oblačil. 
Smučarsko opremo in oblačila bomo zbirali
in razdeljevali v četrtek, 9., in v petek, 10.
decembra,  med 16. in 18. uro ter v soboto,
11. decembra,  med 10. in 12. uro. Prinesite,

česar več ne potrebujete, pa lahko še služi
svojemu namenu. Pridite in odnesite zbrano
smučarsko opremo in oblačila, če jih potre-
bujete.
Omogočimo vsem otrokom čim več snežnih
radosti!

Humanitarno zbiranje rabljene smučarske
opreme in oblačil

Takoj po sv. Martinu je okrog 80 članov
lovskih družin Gornja Radgona in Negova
iz pomurskega  ter Benedikt iz maribor-
skega lovnega območja prvič pripravilo
skupni Martinov lov, ki bo poslej tradicio-
nalen.

Potekal naj bi ob  sobotah po sv. Martinu.
Takšen skupinski lov družin, katerih re-
virji mejijo, je redkost, na območju Slo-

venskih goric pa je izpeljan prvič.
Starešine Janez Čeplak (LD Benedikt), Milan
Kolarič (LD Gornja Radgona) in Vlado
Rojko (LD Negova) so na  domačiji Karlo v

Radvencih zbrali natanko 78 svojih kolegov
in kolegic. Lov se je začel na območju LD Ne-
gova, kjer sta bila vodji lova Matija Karlo in
Marjan Kšela, nadaljeval v  lovnem revirju
LD Gornja Radgona z vodjema Milanom
Kolaričem in Ladislavom Piškom in končal
v revirju LD Benedikt, kjer sta lov vodila
Janez Čeplak in Rudi Kovačič. Pri lovskem
domu Negova so si bili na sklepnem srečanju
vsi enotni, da je najpomembnejše druženje,
predvsem pa, da se je Martinov lov končal
varno in brez zapletov. 

O.B.
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Društvo
VTC 13
je zaključilo
projekt Spo-
znajmo le-
pote in vina
vinsko turi-
stične ceste
Srednje slo-
venske gori-
ce, za kate-
rega so pri-

dobili sredstva pri LAS-u Bogastvo podeželja
ob Dravi in v Slovenskih goricah. Projekt je
bil razdeljen v tri faze, ki so zajemale ponatis

promocijske zloženke s popravki in dopolnit-
vami, zbiranje podatkov o vinogradnikih in
izdelavo letaka, snemanje filma in nakup
opreme za predvajanje reklamnega filma ter
izobraževanje vinogradnikov in drugih po-
nudnikov, strokovno ekskurzijo z ogledom
dobre prakse in zaključno prireditev.
Prireditev s predstavitvijo promocijskega
filma in drugih aktivnosti v sklopu projekta
je bila v torek, 9. novembra 2010, ob 11.00
uri v Grajski vinski kleti na ptujskem gradu.
Po zaključku prireditve so pripravili predsta-
vitev in degustacijo mladih vin iz območja
VTC 13. 

S. T.

DRUŠTVO 

VINSKO TURISTIČNE CESTE

DRUŠTVO 

VINSKO TURISTIČNE CESTE

 

V soboto, 18. 12., ob 18.00 uri bodo v Jurov-
skem Dolu organizirali 15. tradicionalno
prireditev »Družina poje«. Osnovni namen
prireditve je petje in s tem ohranjanje slo-
venskih ljudskih in drugih pesmi, ki jih pre-
pevajo slovenske družine. Spremljava z
različnimi glasbili je zaželena. V prvem delu
bodo nastopile pojoče družine, v drugem
delu pa skupine, ki že tradicionalno nasto-
pajo na tej prireditvi. Vsaka skupina naj pri-
pravi eno ali največ dve pesmi, ki lahko
skupno trajajo največ pet minut. V primeru
velikega števila prijavljenih skupin boste
lahko zapeli samo eno pesem. Skupna za-
ključna pesem bo ljudska Pozimi pa rožice
ne cveto. 

Na naslov Kulturno društvo Ivan Cankar,
Jurovski Dol 1, 2223 Jurovski Dol ali na 
e-mail: kdic.jurovskidol@gmail.com po-
šljite prijavnico, ki mora nujno vsebovati
naslednje podatke: ime oz. priimek in na-
slov družine, skupine (osebe, ali sedeža
skupine - za sprejemanje pošte), kon-
taktna oseba (umetniški vodja družine,
skupine itn); telefon in e-naslov; skupno
število nastopajočih; naslov skladbe, avtor
glasbe in besedila; kratka predstavitev
družine, skupine itn. za napoved.
Kontaktni osebi: Janja Roškarič, strokovna
vodja prireditve, tel: 051/357 801 in 02 205
258, in predsednik KD Ivan Cankar, Miro-
slav Breznik, tel. 041 414 402 in 02 7205 206.

Družina poje 2010
Vabilo k sodelovanju! V začetku decembra (predvidoma 7. decem-

bra 2010) bodo Varstveno delovni center
Polž Maribor, enota Mravlja Lenart, JSKD
Lenart, Osnovna šola Lenart in občina Le-
nart priredili humanitarni koncert, ki so ga
poimenovali: »Skupaj zmoremo več«.
V programu se bodo predstavili varovanci
enote Lenart z glasbeno-plesnimi točkami,
nastopilo pa bo tudi nekaj gostov. Sočasno
bo potekala avkcija likovnih del varovancev

enote Lenart.
Namen humanitarnega koncerta je zbiranje
sredstev za delo prostovoljcev in izvedbo
prostočasnih aktivnosti varovancev enote
Lenart.
Na prireditvi bodo predstavili tudi delo va-
rovancev in njihovi izdelke, ki jih bo možno
tudi kupiti za darilca ob novoletnih prazni-
kih.

BRS

Humanitarni koncert: »Skupaj zmoremo več«

Martinov lov za ohranjanje staleža
in druženje

19. decembra popoldne bo v dvorani cerkve-
njaškega kulturnega doma koncert mešanega
pevskega zbora KD Cerkvenjak z gosti. V
zboru v obnovljeni zasedbi od septembra

dalje sodeluje 28 pevk in pevcev, vodi pa jih
zborovodja Marjan Krajnc.

Marjana Zorko

MePZ Cerkvenjak

Slovenjegoriški fantje
so se odločili, da
sklenejo svojo glas-

beno pot, zato bo koncert
ob 20-letnici hkrati tudi
zaključni oz. poslovilni
koncert. 27. novembra  ob
19. uri bodo v športni dvo-
rani Sveta Trojica nastopili
z gosti  Završkimi fanti,
Anito Kralj in Pajdaši.
Prodaja vstopnic je v baru
Snoopy pri Sveti Trojici in
uro pred prireditvijo. Vsi,
ki bi jih radi še zadnjič sli-
šali in videli v živo, va-
bljeni na koncert. 

SReBr

7. decembra ob 17. uri nas bo v prosto-
rih Izobraževalnega centra obiskala
Marja Božič, avtorica knjig Božanske

sladice, Hrana za dušo in telo, Škratova čar-
obna kuhinja ter Sodelovanje in organizira-
nje. Avtorica se zavzema za širjenje naravnih
poti do zdravja in življenja v sožitju. S to mi-
slijo tudi izvaja šolo zdrave kuhinje o zdra-
vem prehranjevanju, pripravi naravnih sladic
in učinkih hrane na zdravje. Predavala bo  o
prehrambnih navadah ter o možnostih
usmeritve na naravno pot do zdravja. 
V sklopu Univerze za tretje življenjsko 
obdobje potekajo trije študijski krožki, na 
katerih se učimo računalništva, nemščine 
in angleščine. 2. decembra pa se bo začel 
še četrti krožek za ročne spretnosti 

Ustvarjamo skupaj. Na prvem srečanju
bomo izdelovali izdelke, primerne za krasitev
doma v božičnem času.
Odrasli se še vedno lahko vključite v brezpla-
čni izobraževalni program: Izzivi podeželja
iz LIN 2009, ki ga delno sofinancira Evropski
kmetijski sklad za razvoj podeželja – Evropa
investira v podeželje. Začel se bo 30.11.2010.
Pridobili boste znanja za zagon podjetja, se
izpopolnili v komuniciranju s strankami, ob-
novili osnove tujega jezika ter pridobili os-
nove iz turizma in turistične dejavnosti.
Za vpis in informacije se glasite v informa-
cijski pisarni med 9.00 in 12.00 uro, v sredo
pa med 9.00 in 15.00 uro ali pokličite na tel.:
02 72 07 888.

N.A.

Izobraževalni center v mesecu decembru 

Slovenjegoriški fantje:  
20 let delovanja in zaključni koncert



Že po prvi svetovni vojni, sto let po tem,
ko je baron Justus von Liebig končal
raziskave spojin, ki so štiri leta kasneje

omogočile sintezo uree - prvega umetnega
gnojila, so nemški veleposestniki ugotavljali,
da t.i. konvencionalno kmetovanje spremlja
niz škodljivih posledic. Dr. Rudolf Steiner,
utemeljitelj waldorfske pedagogike, antropo-
zofske medicine ter evritmije, je na vpraša-
nja, povezana z upadom hranilne vrednosti
pridelkov, degeneracijo tal in naraščajočim
pojavom bolezenskih znakov pri rastlinah,

živalih in ljudeh, odgovoril s sklopom osmih
predavanj- Kmetijski tečaj, ki predstavlja za-
četek biološko-dinamične metode kmetova-
nja. Ta je skozi 86 let dokazala, da je zdrave
pridelke mogoče pridelati brez uporabe lah-
kotopnih umetnih gnojil, gensko spremenje-
nih organizmov, razkuženih
semen, pesticidov in drugih
škodljivih snovi. Živila iz bio-
loško-dinamične pridelave so
bistveno boljše kakovosti kot
živila iz konvencionalne pride-
lave, zato so bila že leta 1928
sprejeta stroga pravila pride-
lave, vzpostavljen je bil nadzor
ter uvedena blagovna znamka
Demeter (poimenovana po
grški boginji plodnosti).
Danes so ta živila ponekod
tako cenjena, da jih uvrščajo
celo med zdravila.
Biodinamika je svetovno giba-
nje, ki ima z waldorfsko peda-
gogiko ter antropozofsko medicino skupen
sedež Goetheanum v švicarskem Dornachu.
Pod njeno pristojnost sodi tudi najstarejša in
najuglednejša kontrolna organizacija Deme-
ter International. Pri nas jo regijsko po-

kriva12 društev z nad 1000 članov. Društva
so povezana v Zvezo za biološko-dina-
mično kmetovanje - Demeter Slovenija
(http://www.zveza-ajda.si/). 

V Sloveniji imamo trenutno 20 kmetij s pre-
stižnim certifikatom Demeter. Mednje sodi
tudi kmetija Purgaj in kot veleva priporočilo
mednarodne biološko-dinamične zveze, je
tako sedež Društva za biološko-dinamično
kmetovanje Podravje v Cerkvenjaku
(http://www.kmetija-demeter.net/).

Predsednik društva je gospodar
Demeter kmetije in kmetijski in-
ženir Drago Purgaj, hkrati tudi
predsednik strokovnega sveta pri
Zvezi Demeter Slovenija ter njen
predstavnik pri mednarodni zvezi.
Podpredsednik je dr. Andrej Fi-
štravec, višji svetovalec na Zavodu
RS za šolstvo.Predsednik nadzor-
nega odbora je Matjaž Turinek,
univ. dipl. ing. agr., iz biološko-di-
namične kmetije v Jarenini. Pred-
sednica častnega razsodišča je
prof. dr. Martina Bavec, Fakulteta
za kmetijstvo in biosistemske
vede. Članica častnega razsodišča
je Sonja Mauko, profesorica in

slušateljica waldorfske pedagogike.
Cilj je, da pomanjkljivosti naših kmetij pre-
obrazimo v prednosti in da velike monokul-
turne komplekse, s katerimi pri nas nikakor
nismo konkurenčni, nadomestijo družinske

kmetije z naravi prijazno pridelavo ter višjo
dodano vrednostjo, ki pridelovalcem zagota-
vlja dostojen socialno-ekonomski položaj. 

Drago Purgaj

Slovenske gorice so za marsikoga v Slo-
veniji nepoznana destinacija. Turistično
društvo Sveta Ana, ki je pred leti izobra-

zilo več lokalnih turističnih vodnikov, pa se
trudi domače znamenitosti predstaviti širše.

Tako so v zadnjih dveh mesecih gostili več
kot deset avtobusov iz vse Slovenije. Gostje,
ki so prispeli iz Mežiške doline, Gorenjske,
Dolenjske in drugod, so se na enodnevnih iz-
letih seznanili s stavbno dediščino v kraju,

pridobivanjem olja, čajev,
poskusili domačo hrano in
dobra vina, ki se pridelu-
jejo tod. Grafonževa in Ka-
plova domačija, ki sta
etnološka spomenika in
živi priči nekdanjega na-
čina življenja, pa takšne
oglede še dodatno pope-
strita. 

Danica Zemljič

Častni znak radosti je najvišje prizna-
nje Društva prijateljev radia. Pode-
ljuje se za vse, kar je kdo dobrega

storil v življenju. Feliksu Beriču ga je v imenu
društva na RDZ - Radijski delavnici znancev,
priljubljeni oddaji Radia Maribor, podelila
akademikinja doktorica Zinka Zorko.
Povzemamo besedilo, ki ga je Betka Ajtnik,
članica izvršnega odbora društva, pripravila
kot predlog za podelitev:
Feliks Berič je »ta pravi Anovčan«, saj je ostal

zvest domačemu kraju. Temu primerni so
tudi njegova angažiranost in prispevki k raz-
voju kraja. Več kot 10 let je delal kot tajnik
KS in s svojo prizadevnostjo pomagal pri raz-
voju kraja. V času njegovega tajniškega dela
je center Sv. Ane dobil prepotrebni vodovod.
Ko se je pokazala možnost izgradnje telefo-
nije, sta skupaj s predsednikom opravila zelo
veliko delo,saj so oddaljeni kraji občine Sv.
Ane dobili telefonske priključke in s tem po-
vezavo s svetom. 
V 80-ih letih prejšnjega stoletja so aktivni do-
mačini, med katerimi je bil tudi Feliks Berič,
začrtali razvojno pot, ki se sedaj uspešno na-
daljuje. Leta 1996 je bilo ustanovljeno Turi-
stično društvo Sv. Ana. Z vključitvijo vanj
leta 2000 je bil izvoljen še v upravni odbor.
Naslednje leto je prevzel mesto predsednika
in predsednik je že drugi mandat.
Vseskozi si izjemno prizadeva, da turisti spo-
znajo občno Sv. Ana kot zanimivo destina-
cijo, z mnogimi krajevnimi in etnološkimi
posebnostmi. 
Skupaj z Radiom Maribor je bil organizator
nepozabne in odmevne javne RDZ ob veliki
maši, ki se je zgodila v Frolehu in je bilo pri-
sotnih preko dva tisoč ljudi. To je bila samo
potrditev, kako ljudje potrebujejo neobreme-
njena družabna srečanja. Ob organizaciji še
drugih RDZ v kraju je potrebno še posebej
izpostaviti izrazito etnološko obarvano RDZ,
kjer so se širši javnosti predstavili stari roko-
delci. Sodeloval pa je še pri mnogih drugih
prireditvah v kraju, kjer je bilo vključeno tu-
ristično društvo ali pa je sodeloval samo kot
občan. S svojo aktivnostjo Feliks Berič izvaja
cilje RDZ, to je druženje, tovarištvo, prijatelj-
stvo, spoznavanje krajev, ljudi in običajev.«

Projekt »Zelena cen-
trala«, ki je v občini Sv.
Jurij v Slovenskih gori-

cah zaživel pod vodstvom Ma-
rije Šauperl, smo predstavili že
v prejšnji številki našega časo-
pisa. Tokrat v zvezi z projek-
tom, katerega glavni namen je
ohranjanje identitete doma-
čega kraja in s tem obogatitev
lokalne turistične ponudbe,
objavljamo še nekaj fotograf-
skih utrinkov. Omeniti je po-
trebno, da se pripravljena
dokumentacija in načrtovani
projekti sedaj praktično preiz-
kušajo na terenu. Rezultat pro-
jekta so bile različne
prireditve, ki jih je Zelena cen-
trala organizirala v sodelovanju z različnimi
lokalnimi društvi. Skupaj so tako pripravili
minulo Martinovanje, »pušl šanke«, ličkanje,
med mladimi Jurovskimi umetniki pa so
iskali tudi »Jurovskega talenta.« »Naša želja
je povezati lokalna društva in ljudi, s čimer
bi radi na pristen domač način ponovno oži-
veli dogajanje v vasi, da bi pri
ljudeh ponovno vzbudili željo
do medsebojnega druženja na
podeželju, ki je bilo v preteklo-
sti tako izrazito in svojstveno,«
poudarja Marija Šauperl, ki v
nadaljevanju še razloži, da jo
veseli vse bolj pozitiven odziv
okolice. 

Poleg organizacije samih prireditev pa po-
membno delo opravlja tudi skupina, ki na te-
renu popisuje eksponate, ki so jih ljudje
pripravljeni podariti etnografski zbirki oz. et-
nografskemu muzeju, ki namerava kmalu za-
živeti. 

D. K.
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Od začetka leta smo v Podravju
bogatejši za Društvo za biološko-
dinamično kmetovanje

Dejavnosti turističnega društva Sveta Ana

Feliks Berič, prejemnik častnega
znaka radosti

Jurovska Zelena centrala od 
načrtov do realizacije

Feliks Berič predstavlja 
znamenitosti Sv. Ane

Etnografski eksponati bodo
kmalu dobili prostor 

v etnografskem muzeju

»Pušl šanki« --priložnost za zaslužek in popestritev dogajanja na vasi



Letošnji 13. november je bil za marsika-
teri kraj prav primeren za praznovanje
Martinovega. Nekateri so ga prazno-

vali že eno soboto prej, večinoma pa so se
prireditve odvijale to lepo, sončno in toplo
soboto po 11. novembru. Tako je bilo tudi v
občini Sveta Ana. 
Domače in tuje obiskovalce
občinskega centra je v tem
dnevu najprej razveselila ot-
voritev likovne razstave del, ki
so nastala v okviru 2. Marti-
nove kolonije. Ta je potekala
od 14. do 17. oktobra v Met-
hansovi hiši na Dražen vrhu.
Na slikarsko kolonijo so bili
povabljeni: Igor Dolenc, Da-
nija Ferlinc, Danny Ferlinc,
Jože Foltin, Jože Marinič,
Branko Gajšt, Jože Horvat, Ivo
Lorenčič – Loren, Zdravko
Patty, Peter Plavčak, Niko
Ribič, Franc Simonič, Boris
Štrukelj, Slavica Štrukelj – Ko-
koravec, Mojca Vilar, Tatjana Mijatovič in
Matjaž Duh. Udeleženci so stvarili veliko šte-
vilo prekrasnih slik. Na kiparski delavnici, ki
je potekala obenem, pa so sodelovali: Leo-
pold Methans, Boris Oderitz – Bortchy, Jasna
Šoštarič in Ivo Lorenčič – Loren. Tudi kipar-
ska dela so – tokrat prvič – razstavljena v
vhodni avli občine. Dela bodo
na ogled do 27. novembra, ko
bo obstoječo razstavo zame-
njala nova. Različne tehnike
in stili risanja in kiparjenja, ki
so jih ustvarili umetniki iz vse
Slovenije, ne le Slovenskih
goric, so več kot vredni
ogleda. 
Snemanje klopotca ob preši, v
samem centru občine, je pote-
kalo po ustaljenem obredu.
Vsako leto ob godu Svete Ane
klopotec namestijo, ob svetem
Martinu pa snamejo. Letošnje
leto so klopotec (z županom
in škofom Martinom vred) s
konjsko vprego prepeljali na
Grafonževo domačijo v Zg. Ščavnici. Tam se
je ob spremljavi folklorne skupine odvil še
prepotrebni krst mošta, ki ga je spremenil v
vino skupaj s pomočniki škof Martin. 
Grafonževa domačija, kjer se je nadaljevalo
praznovanje, postaja vedno bolj zanimiva za
turiste. Na martinovanje so, tokrat z Gorenj-
ske, prispeli z avtobusi in skupaj z domačini
opazovali krst mošta in prikaz trenja lanu.
Nekdaj so tkanine (zlasti rjuhe) na deželi iz-
delovali iz lanu, ki ga je bilo potrebno najprej
posejati, nato izpuliti, posušiti in »treti«. Prav

to trenje so domačini prikazali v obnovljeni
stari zgradbi, ki so ji nekdaj rekli »lenišnica«.
Lanu so v teh krajih včasih rekli len; od tod
ime stavbe, ki je služila sušenju lanu in tudi
sadja. 
Grafonževa domačija, ki je bila po požaru

leta 2007 v celoti obnovljena, ima status lo-
kalnega etnološkega spomenika. Notranjost
hiše nudi prijeten domač ambient z mnogimi
starimi predmeti, tudi s krušno pečjo in ve-
liko kmečko mizo. Obokana klet iz stare
opeke služi shranjevanju ozimnice in doma-
čega vina. Na dvorišču se nahaja restavriran

čebelnjak s starejšimi dunajskimi panji. Vse
skupaj je zelo zanimivo za tiste, ki tega še
niso videli. 
Praznovanje Martina, združeno s turisti-
čnimi ogledi, je »pri Ani« kot kraju radi re-
čejo domačini, potekalo v veselem vzdušju,
ob dobri hrani in pijači. Navihani muzikanti
pa so s svojo glasbo marsikoga prepričali, da
se je zavrtel na plesišču. 

Danica Zemljič, 
foto: Milan Rajter

Na Štajerskem in še po-
sebej v vinorodnih
Slovenskih goricah

pripravijo martinovanje sko-
raj v vsakem malce večjem
kraju. Običajno so ta martino-
vanja ob koncu tedna čim
bliže Martinovemu godu.
Daleč največje martinovanje
pa je vsako leto v Mariboru, ki
vedno poteka na Trgu svo-
bode, začne pa se vsako leto
na Martinovo 11. 11. točno ob
11. uri. Tudi letos je prišlo na
martinovanje v Mariboru več
tisoč ljudi iz vse Štajerske. V veselem razpo-
loženju so si mnogi nazdravljali z dobrimi
vini iz Slovenskih goric, ki jih tudi na marti-

novanju v Mariboru ni manjkalo. Seveda je
bilo tudi v Slovenskih goricah podobno.

T. K.

Društvo vinogradnikov Be-
nedikt, občina Benedikt
in turistično društvo so

pri cerkvi sv. Treh Kraljev v nede-
ljo po Martinovem pripravili že 8.
srečanje, ki se ga je udeležilo več
sto občanov in gostov od blizu in
daleč. Prvih sedem pokušin mla-
dega vina je potekalo v središču
Benedikta, na novi lokaciji pa se je
po dopoldanski maši, tik ob Čol-
nikovi domačiji zbralo veliko obi-
skovalcev in tudi ponudnikov –
vinogradnikov. Za prijetno vzdu-
šje so poskrbeli harmonikar Janez
Perko ter domači pevci in pevke.
Župan in poslanec DZ Milan
Gumzar, ki se je moral ves čas
ukvarjati z gosti, a ni pozabil po-
zdraviti tudi slehernega občana, je
bil upravičeno ponosen. Enako
tudi župnik Marjan Rola in vsi
drugi. Prisotne je pozdravil tudi
predsednik Društva vinogradni-
kov Benedikt, domači viničar in
slovenski vinski vitez Zlatko
Borak. V društvu, ki šteje okoli 70
članov in članic, so se že ob usta-
novitvi pred sedmimi leti dogovo-
rili, da bodo vsako leto pripravljali
svoje martinovanje prvo nedeljo
po sv. Martinu. Večina vinograd-
nikov prinese svoje pridelke in
tako prvič skupaj poskusijo, kaj je
kdo pridelal . Priskrbijo tudi za kaj
za pod zob, tako da so ljudje veseli
in zadovoljni. Prireditev je odlično
povezala mlada voditeljica Larisa
Pšeit.
Benediški vinogradniki so si letoš-
njo pokušino zamislili nekoliko
drugače kot prejšnja leta. Da pri-
sotni ne bi morebiti izgubili ali za-
ložili kozarca ali z odvrženimi in
pohojenimi onesnažili čudovitega
okolja, so si lahko nabavili lepo in
praktično torbico z logotipom be-
nediškega društva in kozarcem v
njej. In potem so lahko nemoteno
pokušali mnoga vina in dobrote.
Benediški vinogradniki so lahko
po številnih ugodnih ocenah oku-
šanega mladega vina zadovoljni.

O.B.

Tudi letos so se v času trgatve pri usta-
novnem članu vokalnega kvinteta Za-
vrški fantje Jožetu Golobu v

Andrencih nedaleč od Cerkvenjaka zbrali vsi
člani tega znanega in popularnega kvinteta iz
osrčja Slovenskih goric. Pri Golobu namreč
Završki fantje vsako leto oberejo potomko
400 let stare trte z
mariborskega Lenta,
ki so jo pred natanko
desetimi leti tudi
sami zasadili pred
njegovo hišico sredi
vinograda.
Letos je bila letina
dobra, saj so iz
grozdja stare modre
kavčine stisnili kar

dvaintrideset litrov žlahtne kapljice. Najlepši
del trgatve pa je bil, ko so Završki fantje na
čelu s svojim vodjem Darkom Škergetom za-
peli nekaj izbranih narodnih pesmi.

T. K. 

26. NOVEMBER 2010 | ŠT. 10 | 15

OVTARJEVE NOVICEIZ MOŠTA GRE V VINO … 

Martinovanje in prikaz trenja
lanu na Grafonževi domačiji 

Završki fantje so zapeli ob potomki stare trte

Trgatev pri pevcu Jožetu Golobu 
v Andrencih

Na našem posnetku so 
(z leve) Jože Golob,

Darko Škerget, Branko
Šober, David Ornik in

Janez Perko.

Vino iz Slovenskih goric imajo radi tudi Mariborčani

Množično in veselo martinovanje v
štajerski metropoli

(Po)Martinovo pri Benediktu 

Zanimiva 8. Martinova pokušina: 
vinski letnik 2010 je odličen!



Tradicionalno lenarško martinovanje je
letos minilo v sklopu občinskega praz-
novanja ob godu farnega zavetnika,

Sv. Lenarta. Tako kot prejšnja leta je bilo tudi
letos osrednje martinovanje organizirano na
Trgu osvoboditve. 13 stojnic, na katerih so
domači ponudniki predstavljali pestro slo-
venskogoriško ponudbo, je bilo pod varnim
zavetjem šotora obiskovalcem na voljo kar
dva dneva. Domači pridelovalci in lokalna
društva so na stojnicah ponujali slovensko-
goriške dobrote, mošt, vino, vinski liker, pri-
delke iz medu ter številne ročno narejene
spominke iz Slovenskih goric. Po sobotnem
krstu mošta so organizatorji prireditve, ob-
čina Lenart v sodelovanju z Društvom vino-
gradnikov Lenart, podelili še nekaj
simboličnih nagrad. Nagrado za pogum je
prejel domačin Zvonko Kramberger, ki je še
eden redkih, ki v samem mestu Lenart še
vedno goji vinsko trto in na ta način mestu
Lenart daje pridih vinorodne pokrajine. Za

večletno zvestobo in sodelovanje z Društvom
vinogradnikov Lenart na raznih prireditvah,
pomembnih za ohranjanje in promocijo slo-
venskogoriške kulinarike, so simbolično na-
grado prejele članice Društva kmečkih žena
in deklet Lenart. Podeljeni pa sta bili tudi na-
gradi za najbolj oddaljene goste prireditve, ki
sta odromali v Tolmin in sosednjo Hrvaško.

Zanimiva mednarodna druščina
ob praznovanju Sv. Lenarta
Pisana ponudba na stojnicah je bila obisko-
valcem na voljo tudi dan po Martinovi soboti
v sklopu tradicionalnega »lenarškega žegna-
nja.« Če bi organizatorji prireditve podelje-
vali nagrade za najbolj oddaljene goste tudi
ta dan, bi te simbolične nagrade romale še
precej dlje kot dan prej. Sredi živahnega
vzdušja v Lenartu se je namreč znašla pisana
druščina iz različnih koncev sveta in sicer sta
bili na prireditvi ob gostu iz sosednje Hrva-

ške prisotni obiskovalki iz Mau-
ritiusa in iz dežele tam spodaj –
Avstralije. Popolnoma naključno
pa sta na pestro dogajanje v Le-
nartu naletela popotniška kole-
sarja iz Kanade, ki sta ob sebi
imela še prijatelja iz sosednje Av-
strije. Slednji se je še ta dan moral
vrniti nazaj v Avstrijo, med tem
ko je kolesarski par iz Kanade,
navdušen nad Slovenskimi gori-

cami, preživel v naših krajih še en dan in se
na ta način prepričal o gostoljubnosti naših
ljudi in slovenskogoriških dobrotah in seveda
vrhunsko kapljico, ki ji je bilo v teh dneh na-
menjene veliko pozornosti. Več o izjemno za-
nimivi zgodbi mladih Kanadčanov in tudi o
tem, kaj sta zapisala o občini Lenart, pa lahko
prelistate na spletnem naslovu: www.ac-
worldbiketour.wordpress.com. 

Dejan Kramberger
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Martinovanje v Lenartu: bogata
ponudba dobrot in pristne kapljice

Vnedeljo, 14.novembra,  se je v Cer-
kvenjaku odvijalo 8. tradicionalno
martinovanje. Priredilo ga je Društvo

vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak.
Na prireditvi so se s svojim pridelkom pred-
stavili številni vinogradniki iz cerkvenjaškega
vinorodnega okoliša. 
Osrednja točka prireditve je ob krstu mošta
bilo kronanje 2. cer-
kvenjaške vinske kra-
ljice. Po dvoletnem
mandatu 1. vinske kra-
ljice Polone Divjak jo
je nasledila Tina Rajh.
V njenem mandatu ji
želimo obilo uspeha
pri predstavljanju Cer-
kvenjaka in čim več
žlahtnih kapljic.

Jure Čuček

S kanadskima popotnikoma je
nekaj besed izmenjal tudi župan
občine Lenart

Ob kronanju so se
zbrale vinske kraljice od

blizu in daleč

Cerkvenjak: nova
vinska kraljica



A k a d e m s k a
folklorna sku-
pina Študent
Maribor se je
na treh veče-
rih predstavila
s plesi iz Raz-
križja, koro-
škimi plesi,
prekmurskimi
in gorenjskimi
plesi. Ob razli-
čnih priložno-
stih pa še s
kratkimi ani-
macijami, ki
so vsebovale
pobreško polko, ples, imenovan rašpla, ter
fantovski ples s klobuki. Prav po slednjem
smo postali znani po celem otoku in tako so
nam domačini povsod govorili: »Do the
funny hat dance!«.
Trije nastopi v štirinajstih
dneh so nam omogočali veliko
prostega časa. Najprej pa smo
morali poskrbeti za lastno mo-
bilnost, čeprav je otok majhen,
pa povsod ne moreš peš. 
Večina se nas je odločila za 
najpopularnejšo prevozno
sredstvo - skuterje. Za vožno
le-teh pa si je bilo najprej po-
trebno pridobiti njihovo voz-
niško dovoljenje. Tisti s
starejšimi slovenskimi vozni-
škimi dovoljenji smo morali
opravljati tudi praktični 
preizkus znanja, predvsem pa
se je bilo potrebno navaditi vožnje na levem
pasu cestišča.

Dneve smo preživeli večinoma ob plažah,
kjer smo se kopali in šnorklali (morsko ži-
vljenje je prečudovito), neka-
teri so šli na pustolovščino s
štirikolesniki, na potapljanje,
na ribolov, en dan smo izkori-
stili za ogled rajskega otoka,
imenovanega Aitutaki. Zvečer
je večinoma sledilo druženje
ob kartah in slovenski domači
glasbi, ki je trajalo pozno v
noč.
Zadnje dneve smo izkoristili
za mrzlično iskanje spomin-
kov. Najpogostejši so bili črni
biseri, značilni za Cookove
otoke. Cene le-teh so se gibale
od 10 novozelanskih dolarjev
(6 evrov) pa tudi do več tiso-
čakov. Sicer se cene živil in
ostalih izdelkov niso bistveno
razlikovale od tistih pri nas,
vendar je bila ponudba skrom-
nejša. 
Zadnji dan je minil v slovesu od družin in iz-
menjevanju daril. Zahvalili smo se jim za res
veliko gostoljubnost. Pot nas je vodila prek
Aucklanda v Seul, kjer smo preživeli še dva
dneva. Seul je megalomanska metropola
Južne Koreje, ki ima skupaj z okolico preko
20 milijonov prebivalcev. Po vožnji skozi

mesto dobiš občutek, da se sploh nikjer ne
konča. Ogledali smo si muzej Sarangchae
(muzej sodobne korejske zgodovine), pred-
sedniško palačo imenovano Blue house, pa-

lačo Gyeongbokgung (največja od petih
palač iz obdobja dinastije Joseon), muzej ko-

rejske vojne in nazadnje še, za
fante najpomembnješi Seoul
World Cup Stadium (stadion,
na katerem so igrali tekme
svetovnega prvenstva v nogo-
metu leta 2002). Najbolj nam
je ostala v spominu vožnja z
lokalnim avtobusom, ki je
imel svojo mešalno ploščo,
zelo zmogljive zvočnike, svetl-
obne efekte, velik LCD zaslon
in dva brezžična mikrofona.
Lahko si zamislite – KA-
RAOKE!
Dneva v Seulu sta minila kar
prehitro, potrebno je bilo oditi
spet na pot, tokrat pa zares
domov. V Slovenijo smo pri-

speli 14. avgusta zgodaj zjutraj. V Mariboru
nas je pričakal tradicionalni sprejem, kjer

smo se še zadnjič v teh treh skupnih tednih
poveselili. Nato smo se vsi izgubili v noč,
polni novih spominov, poznanstev in izku-
šenj.

Natalija Pučko
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Poimenovanje za cestno povezavo med Mari-
borom in Pincami bom vsaj za del od Pernice
naprej zapisal v narekovajih: »avtocesta«.
Cesta, ki jo zelene table označujejo za avtoce-
sto, je bistveno izboljšala vozne razmere in
potisnila pravi prometni kaos v delno pozabo,
vožnjo pa spremlja nelagodje. Ožji vozni pa-
sovi brez odstavnih pasov vznejevoljijo skoraj
vsakega voznika. Cesta je močno »nemirna«,
kot se je o njej prizanesljivo izrazil moj dober
znanec, zato te jezi, da ob ocenah prvega slo-
venskega gradbinca, da so slovenske avtoceste
kakovostno narejene, nenehno opažaš, da ta
ocena ne drži. Cesta je večkrat jamasta, opa-
zne in med seboj nivojsko različne so posame-
zne gradbene faze. Vožnja še zdaleč ni takšna,
kot bi po avtocesti morala biti. Ob okvarah in
nesrečah se pojavljajo zastoji. Upam, da se je
v kakšnem od njih znašel tudi kdo od tvorcev
zamisli, da sta za pomursko »avtocesto« do-
volj le dva vozna pasova, nekoliko ožja od
običajnih. 
Ne sodim ravno med najbolje obveščene, spo-

minjam pa se namigov iz časov gradnje, da so
morali gradbinci odstraniti del že grobo zgra-
jenega odstavnega pasu na prekmurskem delu.
Dobro še pomnim TV oddajo, ki je razčišče-
vala okoliščine in je na koncu izzvenela v obet,
da bodo v »neki« prihodnosti zgradili tudi od-
stavni pas.
V to sem močno podvomil, ko sem zadnji čas
opazoval gradnjo zaščitne ali protihrupne
ograje med Pernico in Lenartom. Naložba je
bila gotovo draga, a potrebna in za prebivalce
težko pričakovana, meni pa je podtaknila
domnevo, da odstavnih pasov ne bo; zanje na-
mreč med novo postavljeno ograjo in obstoje-
čima voznima pasovoma ni prostora!
Zdaj še težje verjamem nekakšnim obljubam
v megli. Očitno bom moral narekovaje ob po-
imenovanju »avtocesta« kar pustiti tam,
kamor sem jih postavil. 
Zdaj se celo strinjam s sorodnikom, ki to cesto
že od odprtja dalje imenuje »žalni trak«.

Lovro Koloman

Dvom: avtocesta ali »avtocesta«?!

Do cilja so nas od ljubljanskega leta-
lišča ločila prestopanja v Frankurtu,
Seulu in Aucklandu. Tudi 10 ur

dolga čakanja smo si krajšali s spanjem, igra-
njem kart, druženjem v gostilnah (fantje),
nakupovanjem (dekleta), naši muzikantje pa
so tudi zaigrali kakšno domačo. Dolgotrajen
postanek v čudovitem novozelandskem
Aucklandu z 1,4 milijoni prebivalcev smo ne-
kateri izkoristili za kratek ogled. Na Cookove
otoke smo prispeli po več kot dva dni traja-
jočem potovanju. Pristali smo na otoku Ra-
rotonga, ki je največji izmed 15 otokov. Na
letališču so nas ob zvoku ukulele in s cvetjem
pričakale družine, pri katerih smo bivali. Ne-
kateri so bivali v pogojih, primerljivih s ho-
telom s petimi zvezdicami, drugi pa v hišah
brez oken ali pa so si domovanje delili s

ščurki in mišmi. V vsakem domu je bilo moč
najti gekone, nenevarne majhne kuščarje, ki
jih domačini imenujejo mokoti. 
Rarotonga je upravno središče Cookovih
otokov. Obseg otoka je zgolj 32 km, število
prebivalcev pa je okoli 16.000. Notranjost
otoka je hribovita (prek 600 m nadmorske vi-
šine) in porasla z deževnim gozdom. Pobočja
se strmo spuščajo proti obalni ravnici, kjer
prevladujejo palme in peščene plaže. Skoraj
celoten otok je obdan s koralnim grebenom,
ki daje morju turkizno barvo; za koralnim
grebenom je temno moder Tihi ocean. Naj-
večje in tudi glavno mesto je Avarua z veliko
trgovinami, kavarnami, restavracijami in
ostalimi turističnimi objekti.
Na Cookove otoke pa nismo prišli samo na

dopust, ampak predstavit
naš ljudski ples in pesem
ter nenazadnje predstavljat
Slovenijo. Povabljeni smo
bili na njihov tradicionalni
45. festival »Te Maeva
Nui«, kar v maorščini po-
meni najpomembnejše
praznovanje. Festival po-
teka konec  julija in v za-
četku avgusta in ga
izvajajo v čast neodvisno-
sti od Nove Zelandije. V
bistvu gre za tekmovanje
med otoki v plesu, pesmih,
bobnanju, različnih špor-
tnih igrah in kulinariki.

AFS-ovci (tudi lenarški) na 
Cookovih otokih
25. julij je bil dolgo pričakovani dan za nas, AFS-ovce. Odpravili smo se namreč na najbolj
oddaljeno gostovanje v 47-letni zgodovini AFS Študent Maribor, in sicer na majhno paci-
fiško otočje, imenovano Cookovi otoki.

Pripis uredništva: Turnejo Akademske folklorne skupine Študent iz Maribora, katere članica
je tudi  Natalija Pučko iz občine Lenart, je podprl tudi LAS Ovtar Slovenskih goric. V AFS
se je sicer začela nova sezona plesa in vsi, ki se želite včlaniti, najdete potrebno na:
http://www.kudstudent.org/.

Avtorica besedila (spredaj desno) s prijatelji in družino, pri kateri
je stanovala

Če bodo kdaj gradili odstavni pas, bodo morali ograjo prestaviti za veliko davkoplačevalskega denarja.
Izvajalci del si, morda, že manejo roke za prihodnji zaslužek.



Ker je kolesarska sezona 2010 pri koncu, so v
Kolesarskem klubu Radenska Rog-KD Finan-
čna točka  poskrbeli za zaključno dirko sloven-
skih kolesarjev - 10. VN HiFi ColorStudia v
Podsmreki pri Ljubljani. Na njej skupaj štartajo
člani in mladinci. Dolžina dirke znaša zgolj 70
km oziroma 10 krogov. Lenarške barve v kate-
goriji mladincev so zastopali Marko Pavlič, An-
drej Rajšp in Dani Pšajd. V tretjem krogu se je
v ospredju formirala ubežna dvojica Zrimšek,
Pibernik, v drugem delu se je  pridružil Jarc. V
ciljnem šprintu je ubežna skupina obračunala
med seboj, zmagal je Jarc iz KK Adria mobil. V
ozadju se je odvil šprint glavne skupine, za stop-
ničke se je potegoval tudi letošnji lenarški ko-
lesarski junak Andrej Rajšp, ki je ponovno
pokazal vse svoje znanje in potrdil dobro delo
celotne lenarške kolesarske ekipe čez vse leto,

saj je zasedel odlično drugo mesto v kategoriji
mladincev. Klubski uspeh je do-
polnil še Marko Pavlič, ki je z odli-
čno vožnjo prav tako prikolesaril v
cilj z glavnino. 
Drugouvrščeni v mladinski kate-
goriji, Andrej Rajšp, je po dirki po-
vedal:  » Z borbeno vožnjo sem
prišel do odlične pozicije za šprint
in jo tudi optimalno izkoristil.« 
Med člani je zmagal Jarc - Adria
Mobil  predZrimškom - Sava Kranj
in  Ferenčakom - Radenska KD Ži-
vljenje.V kategoriji mladincev je
bil tako 1. Ferenčak , 2. Andrej
Rajšp - TBP Lenart, 3. Polanc -
Sava Kranj, …, 25.: Marko Pavlič -
TBP Lenart.

Rajšp za konec sezone uspešen še
na velodromu na Dunaju
Od 20. do 22. oktobra je na Dunaju na vel-
odromu na pokritem stadionu Ferry Dusika
potekala mednarodna dirka Grand Prix
Vienna. Andrej Rajšp je dobil s strani organi-
zatorja posebno povabilo in nastopil v treh
dneh v štirih disciplinah. Kolesarji na vel-
odromu na posebnih kolesih dosegajo visoke
hitrosti. V kategoriji mladincev je znašala ne-
verjetnih 75 km/h.
Kljub temu, da Andrej ne tekmuje na vel-
odromu, je dokazal, da je lahko uspešen tudi v
disciplini Zasledovalno – 1000 metrov, saj je za-
sedel odlično 4. mesto (1. Riebenbauer, Av-
strija, 2. Hartmann, Madžarska, 3. Matzner ,
Avstrija, 4. Rajšp, TBP Lenart). Drugi dan je v
Šprintu na 200 metrov zasedel visoko 6. mesto
(1. Riebenbauer , 2. Sojka in 3. Vyvoda, Dukla
Brno, …,6. Rajšp). Ta dan je še v Kriteriju zase-
del nehvaležno, a še vedno visoko 4. mesto( 1.
Riebenbauer in 2. Matzner,  Avstrija, 3. Kenye-
res, Madžarska, 4. Rajšp). Zadnji dan je bil v
Dirki na končni cilj za las prekratek, tako da mu
je do vodilnih zmanjkalo le 50 m. Če bi bil do
cilja kakšen krog več, bi se Lenartčan lahko
boril za zmago, so poudarjali strokovnjaki, tako
pa se je še enkrat moral zadovoljiti s 4. mestom(
1. Matzner , 2. Vyvoda, , 3. Riebenbauer,  4.
Rajšp, TBP Lenart).
Po končani 3-dnevni dirki na Dunaju je Andrej
Rajšp takole strnil svoje občutke: »Noge so bile
kar dobre, le eksploziva je manjkalo za odlo-
čilne trenutke. Na splošno sem z dirkanjem za-
dovoljen, saj sem dokazal da sem vsestranski
kolesar. « 

Jože Senekovič in Dejan Kramberger

Odbojkarska sezona 2010/2011 je v svojem pol-
nem teku. Poleg članske ekipe, ki to sezono
uspešno nastopa v 2. državni odbojkarski ligi,
v Benediktu že vrsto let vztrajno skrbijo za svoj
podmladek. Tako v mlajših selekcijah trenira
kakih 50 deklet v starosti od 6 do 16 let. Med
njimi so letošnjo sezono dobro pričele kadetinje
(do 16 let), ki so to jesen nastopile v kvalifika-
cijah ter se uvrstile v A ligo-vzhod 1. Konec no-
vembra pričenjajo kvalifikacije za uvrstitev v A
ligo tudi starejše deklice (do 14 let). V kategoriji
male odbojke (do 12 let) se bodo dekleta prvič
pomerila z nasprotnicami v drugi polovici de-
cembra, mini odbojkarice (do 10 let) pa v za-
četku januarja. Vabljeni na ogled tekem,
predvsem v  domači dvorani v Benediktu! In-
formacije o tekmah najdete na profilu OK BE-
NEDIKT na www.facebook.com, prav tako pa
na  www.benedikt.si in www.odbojka.si. 

Sabina Šijanec, foto: Matija Kaučič

Lenarškim košarkarjem gre v dosedanjem delu
prvenstva vse kot po maslu saj so v štirih tek-
mah dosegli prav toliko prepričljivih zmag in z
tekmo manj zasedajo trenutno 3. mesto. V tret-
jem krogu 3. SKL so se Lenartčani na domačem
parketu znesli nad nemočno ekipo Primafoto
Slovenj Gradec, ki ji je uspelo doseči le 41 točk.
Na drugi strani so jih Lenartčani nasuli 70. Po
tej tekmi je kljub visoki zmagi trener in igralec
doma ekipe dejal , da je v igri še vedno nekaj
stvari, ki jih je potrebno popraviti, da bo igra v
nadaljevanju še boljša. To se je pokazalo že na
naslednji tekmi v Prevaljah proti KK Koroška.
Lenartčani so namreč Korošce z rezultatom

91:55 povsem dotolkli. Minulo soboto so ko-
šarkarji KK Nona Lenart pred velikim številom
gledalcev premagali tudi KK Ruše, s katerim so
v preteklosti odigrali številne napete dvoboje.
Tekmo, ki so jo v celoti nadzirali domači košar-
karji so na koncu dobili z rezultatom 75:59. Ena
težjih tekem v sezoni jih čaka že  tem koncu
tedna, ko gostujejo še pri prav tako neporaže-
nem moštvu ŠRK Koši v Šentjurju. Na nasled-
njo domačo tekmo pa ste vabljeni v soboto 4.
12, ko prihaja v Slovenske gorice neugodna
ekipa KK Ivančna Gorica.

Dejan Kramberger

Po končanem jesenskem delu v 1. MNZ Mari-
bor prvo mesto zaseda ekipa Tezno Maribor.
Izmed slovenskogoriških predstavnikov najbo-
lje kaže Jurovskemu Dolu, ki s 23-timi točkami
zaseda 4. mesto.  Lenart je 13-timi točkami
predzadnji.  V 13. krogu je bil na vrsti vedno
zanimivi derbi med NK Lenart in NK Jurovski
Dol, ki pa tokrat ni postregel z navdušujočo
igro in goli, končal se je z nepopularnim rezul-
tatom 0:0. Minuli vikend sta obe moštvi odi-
grali še prestavljene tekme 5. kroga. Lenarčani
so remizirali s Slivnico (2:2), Jurovčani pa so
gladko premagali Pobrežje (3:0).

NK Jurovski Dol 5 tekem prepo-
vedi igranja na domačem terenu
Epilog pa dobiva razburljiva tekma 12. kroga

med NK Jurovski Dol in Dobrovcami, ki so jo
Jurovčani na domačem terenu izgubili z rezul-
tatom 0:2. Posebej napeto je bilo ob koncu
tekme, ko je sodnik slišal kar nekaj krepkih na
račun svojega sojenja. Jurovčani so bili tako za-
radi groženj posameznih gledalcev sodniku
kaznovani s prepovedo igranja petih tekem na
domačem terenu. Velik hendikep za Jurovski
Dol v spomladanskem delu prvenstva bo tudi
kazen petih tekem (dve tekmi je že odslužil), ki
jo je po tekmi proti Dobrovcam dobil Davorin
Šnofl, sicer eden nosilcev igre. Kljub vsemu je
uvrstitev pod vrh lestvice za Jurovčane še vedno
dosegljiva saj za 2. mestom zaostajajo zgolj 4
točke. Na drugi strani, v Lenartu, bo glavna
želja da se odlepijo od dna lestvice ter se zasi-
drajo nekje v sredini.
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Novembrske tekme v 2. SFL so postregle z iz-
jemno zanimivi srečanji in rezultati, ki pričajo,
da je liga tako izenačena, da lahko vsak pre-
maga vsakega. Izmed slovenskogoriških pred-
stavnikov trenutno najbolje kaže Benediktu, ki
z 9-timi osvojenimi točkami zaseda 5. mesto,
vendar za vodilno dvojko FSK Kebelj in Viktor-
bit eblagajna zaostaja zgolj tri točke oz. eno
zmago. Brez te pomembne zmage  pa so ostali
prav na lokalnem derbiju  proti Zavrhu, ki se je
favoriziranim Benedičanom zoperstavil s po-
gumno in hitro igro, s katero je prišel do zaslu-
žene druge zmage v prvenstvu. Žal pa zmage
nad Benediktom pri ekipi KMN Zavrh-Selce
Masind niso znali nadgraditi v zadnjem krogu
proti Mariborčanom, ki so z rezultatom 3:2 pri-
šli do svoje prve letošnje zmage. Po nizu treh
zaporednih porazov je KMN Slovenske gorice
proti vodilnemu Keblju v zadnjih minutah

tekme ponovno uspel preobrat ter z rezultatom
7:4 dosegel tako želeno zmago, letošnje drugo. 
V 7. krogu 2. SFL, ki se bo odigral v tem vi-
kendu, je že danes, ob 20.00, v ŠD Benedikt na
vrsti pravi lokalni derbi med ekipama KMN
Zavrh Selce Masind in KMN Slovenske gorice.
Tekma bo zagotovo zelo zanimiva, saj si zmage,
ki daje odgovor na vprašanje »Kdo je glavni na
vasi?« zelo želijo v obeh klubih. Težka tekma pa
čaka tudi KMN Benedikt, ki se v soboto odpra-
vlja v Ljubljano k Viktorbitu, ki na domačem
terenu še ni izpustil nobene točke. 
Prihodnji konec tedna se Zavrh odpravlja v
Škofjo Loko k Webru, v Voličini pa gostijo
KMN Tomaž, še edino ekipo, ki v dosedanjem
delu prvenstva ni osvojila točke. KMN Bene-
dikt je v 8. krogu prost. 

FUTSAL - 2. SFL
Na slovenskogoriškem derbiju Zavrh presenetil Benedikt

Košarka: 3. SKL - vzhod - KK Nona Lenart neporažena

80 let športa v Voličini
Šport je v Voličini pomembna postranska dejavnost že vrsto let. V letošnjem letu pa mineva na-
tanko 80 let od prvih zapisov organiziranega športnega udejstvovanja. Leta 1930 je namreč Le-
narški Sokol v Voličini ustanovil sokolsko četo. Poleg čete v Voličini je Lenarški Sokol v tem letu
ustanovil čete še v Benediktu, Sv. Trojici, Sv. Ani in v Koreni.  V spomin na ta dogodek in poča-
stitev športa v Voličini ŠD Voličina vabi na proslavo ob 80-letnici športa v Voličini, ki bo v petek,
10. decembra 2010, ob 18. uri v kulturnem domu v Voličini. Kulturni program bodo obogatili
domači glasbeni in športni gostje ter učenci OŠ Voličina. Hkrati pa se bo ŠD Voličina s simboli-
čnimi priznanji zahvalilo najzaslužnejšim za razvoj športa v osrčju Slovenskih goric.

1. MNZ Maribor – derbi brez zmagovalca

Ženski ekipi BK Petelin iz
Benedikta je uspelo skoraj
nemogoče, v rekreacijski
ligi smo zmagale in pre-
magale leta nepremagljive
balinarke Voličine. Odlo-
čitev je padla na domačem
terenu v ponedeljek, 4.
oktobra. Veselje med igral-
kami, skupaj s predsednico
Damjano Elbl, ki vodi klub
že od nastanka – spomladi
2003! Prva zmaga bo za
ekipo (Marija Guzej, An-
tonija Šauperl, Jožica Jan-
čar, Jelka Guzej, Jelka in
Marina Hojnik ter Božena
Volf) še večja spodbuda za
trd in redni trening v naslednjem letu. 
Največji uspeh, odlično 5. mesto, je letos na
državnem prvenstvu v igri na krog v Rogaški
Slatini dosegla naša članica Jelka Hojnik. Z
malo več športne sreče bi lahko bila celo v pol-
finalu. Članice BK Petelin smo to leto prvič so-
delovale tudi v II. državni ligi Lenart, kjer smo
dosegle 3. mesto. 
Uspešno smo zastopale naš balinarski klub tudi
navzven. V januarju smo organizirali tradicio-
nalni balinarski ples, ki se ga poleg domačih
udeležijo tudi balinarski prijatelji iz Dokležovja.
V juliju smo članice BK Petelin pripravile dan
odprtih vrat za vse ljubitelje balinanja. V okviru
občinskega praznika smo preživeli lep športno
obarvan dan. 16. oktobra pa smo organizirali še
ženski turnir šestih ekip v trojkah. Zmagala je

ekipa Voličine pred ekipo iz Hoč, 3. mesto pa
so osvojile balinarke kluba Angel Besednjak,
nehvaležno 4. mesto pa je pripadlo ekipi Bra-
nika iz Maribora.
V rekreacijski ligi sodeluje tudi moška balinar-
ska ekipa, a dosega nekoliko slabše rezultate.
Zahvala gre vsem sponzorjem in donatorjem,
ekipam za »fair play«, zvestim navijačem, pred-
vsem pa neutrudni predsednici BK Petelin ter
vodji, sodniku in trenerju Mladenu Petelinu, ki
je lani uspel dvema pokritima stezama dodati
še dve novi. Ne nazadnje pa je treba pohvaliti
celotno ekipo Penziona Petelin, ki je s hrano in
pijačo ter prijaznostjo skrbela, da smo vedno
zadovoljni odhajali domov.

Božena Volf

Benedičanke zmagovalke rekreacijske lige v balinanju

Zaključek sezone za slovensko kolesarsko sceno

Kadetinje med kvalifikacijsko tekmo v Slivnici

Odbojka: kadetinje v A ligi-vzhod 1

Andrej Rajšp

Veledrom na Dunaju
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V sodelovanju s fotografom Bojanom Mihali-
čem objavljamo rubriko »Fotografija meseca«.
Navajamo nekaj osnovnih pravil, ki jih je ob so-
delovanju 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 na-
rava, življenje v omenjenem okolju in razno-
likosti letnih časov;

- digitalna fotografija mora biti v jpeg formatu
velikosti vsaj 3Mb;

- fotografija mora biti opremljena s polnim
imenom in poštnim naslovom avtorja, na-
vedbo 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 ob-
javo 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 raču-
nalniško obdelana, izbira petčlanska žirija, v ka-
teri so trije uveljavljeni slovenski fotografi, 
krajinski slikar in predstavnik podjetja Nikon 
Slovenija, ki podarja nagrado za zmagovalno fo-
tografijo: kompaktni digitalni fotoaparat

Avtor tokratne fotografije: Sašo Duh
Naslov fotografije: Fields of gold
Kraj posnetka: Sv. Trojica

Natečaj: Fotografija meseca

Dober predlog
»Se greva nocoj malce pozabavat v mesto?« je
mož povprašal ženo.
»Odličen predlog, vendar pa te prosim, da pu-
stiš odklenjeno, če se vrneš pred mano.«

Začuden direktor
»Ne vem, zakaj me ljudje tako ogovarjajo, saj za
to nimajo nobenega razloga,« je direktor poto-
žil sorodniku.
»Premisli, kaj delaš?« ga je opozoril sorodnik.
»Nič! Saj zato me pa ravno čudi.«

Zgodovina
»Ata, ali si ti res po krivici ponavljal osmi ra-
zred?« je sin vprašal očeta.
»Zakaj me sprašuješ, saj sem ti to že stokrat po-
vedal.«
»Zato, ker se zgodovina ponavlja.«

Recept
»Vem za recept, da bi bili zakonci bolj srečni,«
je navdušeno dejal Peter.
»Kakšen pa je ta recept?«
»Mož in žena morata živeti ločeno!«

Ženske
»Ženske so kot alkohol.«
»Zakaj?«
»Najprej si od njih pijan, potem pa ti začnejo iti
na jetra!«

Pregovor
»Verjameš v pregovor, da pametnejši popušča?«
»Zakaj te to zanima?«
»Če ta pregovor drži, potem je moj one iz leta v
leto bolj pameten.«

Finančna politika
»Naša soseda se oblači na kredit.«
»Pametno: slači pa se za gotovino!«

Neenakost
»Ni res, da so vsi dedci enaki,« je starejša gospa
dejala svoji znanki.
»Zakaj ne?«
»Eni so še slabši!«

Težka naloga
»Z možen se zadnje čase vse več prepirava.
Kako naj ohranim zakonsko zvezo?« je ženska
srednjih let povprašala zdravnika.
»Začnite se zanimati za enake stvari, kot vaš
mož.«
»To pa težko obljubim, ker se mož zanima samo
za blondinke.«

Natančen odgovor
»Ali ste bili rojeni v zakonski zvezi?«
»Delno!«
»Kako delno?«
»Oče je bil poročen, mama pa ne!«

Slab hotel
»Fuj, kako umazan je vaš hotel. Koliko stane
prenočišče v tem svinjaku?« je gost povprašal
receptorja.
»Petdeset evrov na svinjo!«

Zanimivo vprašanje
»Kako se lahko voziš z avtomobilom, če ne veš
kako deluje?« je avtomehanik povprašal medi-
cinskega tehnika.
»Kako pa lahko ti seksaš, če ne veš nič o gine-
kologiji?«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

.

»Komaj čakam, da bo zopet sneg in bom
šel z otroki malo na sankanje,« je pred
dnevi pri malici dejal rezkar Peter.

»Peter, kaj si nor,« je vzkliknila šivilja Ma-
rica.

»Zakaj bi bil nor, saj se je prav prijetno
sankati, pa še otrokom naredim veselje,
če grem z njimi,« je odvrnil Peter.

»Ne rečem, da sankanje ni prijetno,« je
dejala Marica. »Samo to si zapomni: kdor
sanka, lahko tudi nasanka!«

»Eh, Marica, tega pa me je najmanj
strah,« je dejal Peter in zamahnil z roko.
»Prava reč, če se malce povaljam po
snegu. Od tega ni še nihče umrl.«

»To, da se prevrneš v sneg, je še najmanj,«
je dejala Marica.

»Marica, ti nimaš pojma, hk, hk,« se je v
pogovor vključil brezposelni Franček, ki
ga je imel že malce po kapo. »Hudo je, če
se prevrneš po asfaltirani cesti. Nekoliko
manj hudo je, če padeš v jarek. Če se pre-
vrneš v sneg, pa je to že pravi luksuz, hk,
hk.«

»Franček, kaj te ni nič strah, da se boš po-
škodoval, če se prevrneš?« ga je smeje
zbodla Marica.

»Kaj me bo strah, če se malce popraskam
po nosu, saj nisem iz vate. Sem ded ali
nisem,« se je razburil Franček. »Strah me
je samo moje ta stare doma, ker dela cir-
kuse, če se prevrnem.«

»Marica, tudi jaz se ne bojim, da bi se mi
pri sankanju kaj zgodilo,« je dejal Peter.
»Če si pri sankanju slučajno zvijem ali
zlomim nogo, pa tudi ne bom umrl.«

»Umrl zares ne boš, zato pa lahko z zlo-
mom noge spraviš na beraško palico vso
družino,« je dejala Marica.

»Marica, ne pretiravaj. Tisto, kar Peter
dela doma, lahko opravi tudi z mavcem
na nogi,« se je zarežal Franček. »Saj si
tiste reči, no, saj veš, o kateri govorim, ne
more zlomiti.«

»Franček, ne govori neumnosti. Naj raje
Marica pove, kaj ima moja noga opraviti
s srečo moje družine,« je povzdignil glas
Peter.

»Vlada že nekaj časa pripravlja zdrav-
stveno reformo, po kateri boš moral zdra-
vljenje po poškodbah pri športnih
aktivnostih v največji meri plačati sam,«
je pojasnila Marica. »Če boš pred sanka-
njem z otroki slučajno popil šilce žganja
ali kozarček kuhanega vina, da te na
snegu ne bi zeblo, pa boš moral zdravlje-
nje poškodb plačati v celoti sam.«

»Hm, hm, to pa je zares hudo nepri-
jetno,« je izdavil Peter.

»Še huje pa je, da bomo morali vsi, če bo
takšna reforma, seveda, sprejeta, v bolnici
plačevati hrano, spanje in druge hotelske
storitve, saj nam bo zdravstvena zavaro-
valnica plačevala samo zdravstvene stori-
tve. Za nameček pa bomo v času
bolniškega dopusta prejemali znatno
nižje nadomestilo plače kot doslej,« je do-
dala Marica.

»Ej, vidiš, prijatelj, sedaj pa tudi jaz razu-
mem Marico,« je dejal Franček. »Če boš
ti sankal, bo prej kot slej nasankala vsa
tvoja družina!«

Peter se je zresnil in odločno dejal:»Stvari
so jasne, rešitev je na dlani!« 

»Kje vidiš rešitev?« sta presenečeno pov-
prašala Marica in Franček.

»Odslej bom samo še doma poležaval na
kavču, gledal televizijo in srkal pivo,« je
odvrnil Peter »To je pri nas še edini varen
šport.« 

Varen šport
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

Program SIP TV se v sistemu KKS LENART nahaja na kanalu S 30 - frekvenca 375,25 MHz,
v programski shemi SIOL TV na kanalu 143, T2 TV na programu 24, AMIS TV na pro-
gramu 94.
NOVO - v mesecu decembru tudi v digitalni programiski programski shemi Telemach po
vsej Sloveniji!

Programski termini za občino Lenart:
petek ob 18.00,
sobota ob 10.00 in ob 12.00,
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani: www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si



Kot smo v Ovtarjevih novicah že poro-
čali, je projekt usmerjevalne signali-
zacije na našem območju stekel s

pripravo na izdelavo dveh elaboratov, in sicer
za »obvestilne table« in za »lamelni sistem«.
Oba elaborata bosta izdelana v skladu z do-
ločili Pravilnika o prometni signalizaciji in
opremi na javnih cestah (Ur.l.RS, št. 46/00 in
110/06) in Zakona o varnosti cestnega pro-
meta. Elaborata bosta natančno določila mi-
krolokacije, tipe, barvne kombinacije in
velikosti tabel, ki bodo ob prometnicah ozna-
čevale kulturne in naravne znamenitosti, v

samih naseljih pa kulturne spomenike, nara-
vne znamenitosti, kulturne in naravne ob-
jekte, hotele in motele, pomembne objekte in
naprave (avtobusna postaja, zdravstveni
dom…), pomembna poslovno-trgovska sre-
dišča in objekte, prehrambene in nastanit-
vene objekte, cilje znotraj varovanega
območja in objekte ob turističnih cestah. 
Razvojna agencija Slovenske gorice v okviru
projekta, začetega v letu 2010, predvideva
postavitev cca. 150 obvestilnih oz. informa-
tivnih tabel na območju naselij UE Lenart.
Za leto 2011 pa je pripravila tudi nadaljeva-

nja projekta, v okviru katerega se načrtuje iz-
delava dodatnega elaborata za vinske in sad-
jarske poti, postavitev dodatnih 300 tabel in
tudi 30 manjših razlagalnih tabel (v sloven-
skem in angleškem jeziku) na posamezne va-
rovane objekte (v skladu s smernicami in
pogoji pristojnih organov).
Vse zainteresirane lastnike (upravljavce)
točk, kot npr. gostinskih in nastanitvenih ob-
jektov, trgovskih in poslovnih objektov, do-
polnilne dejavnosti na kmetiji, vinotočev,
ipd, ki bi želeli imeti enovito obvestilno tablo
točke, pozivamo, da podajo svoj interes za

vključitev v elaborat. Podaja interesa za
vključitev v elaborat ni povezana s kakršnimi
koli stroški za lastnike točk, saj so ti zajeti
znotraj projekta. V primeru, da bi se lastniki
za vključitev odločili naknadno, pa bodo mo-
rali na lastne stroške najprej dopolniti elabo-
rat, ga uskladiti s pristojnimi organi in šele
nato postaviti tudi tablo.
Izpolnite spodnjo prijavnico in jo oddajte na
občino oz. jo pošljite na naslov: RASG d.o.o.,
Trg osvoboditve 9, Lenart. V primeru, da ste
svoj interes že izkazali, vam prijavnice ni po-
trebno ponovno pošiljati.

TIC Osrednjih Slovenskih goric, ki de-
luje v okviru Razvojne agencije Slo-
venske gorice, v koordinaciji občine

Lenart tudi letos vabi na Božično-novoletni
sejem 2010 v Lenartu, ki se bo odvijal na
dveh povezanih lokacijah:
- Trg osvoboditve bo namenjen kulturno-za-

bavnemu programu in go-
stinski ponudbi;

- Center Slovenskih goric bo
poln priložnostnih daril in
ostale ponudbe podeželja.

Obe prizorišči bosta ogre-
vani, polni živih prazničnih
zvokov ter pridiha Betle-
hema. Najmlajše bosta z
odra obdarila in nagovorila
Miklavž in Božiček. Sejem,
na katerem se lahko predsta-
vite in nakupujete, bo sprem-
ljal pester kulturni program
in bo potekal:
- ob petkih (10. in 17. de-

cember) in 
- sobotah (4., 11. in 18. de-

cember) med 16. in 20. uro. 

Na trgu bo za na voljo 6 pokritih hišic proti
plačilu najemnine, v dvorani Centra Sloven-

skih goric pa brezplačne stojnice. 
Prodajalce oz. izvajalce spremljajočega kul-
turnega programa vabimo k rezervaciji pro-
stora in stojnic oz. termina za izvajanje
programa, obiskovalce pa vljudno vabimo,
da se udeležijo organiziranih prireditev.
Za dodatne informacije smo vam na voljo v

TIC Osrednjih Slovenskih goric, tel. št.: 059
128 773 ali GSM: 051 660 865, Milena Gra-
bušnik.

Božično-novoletni prazniki se bližajo,
pa še ne veste, kaj bi podarili cenjenim
prijateljem, poslovnim partnerjem in

znancem? Mi imamo rešitev za vas! Bogat
izbor daril za vse priložnosti najdete v TIC
osrednjih Slovenskih goric, ki deluje v sklopu
Razvojne agencije Slovenske gorice. Najdete
nas v samem središču Lenarta, na Trgu osvo-
boditve 9 (nasproti cerkve).
Nudimo vam avtentične spominke osrednjih
Slovenskih goric (Poletne s predpasnikom in
ruto, Spomin na Slovenske gorice ter Sloven-
ske gorice: polne vreče zgodb), pester izbor
izdelkov domače slovenskogoriške obrti,
med in medene izdelke, ročna dela (prtički,
knjižna kazala), razglednice, slike in druge
dekorativne izdelke, voščilnice, majice in še
kaj.
V pisarni TIC je obiskovalcem na voljo tudi
brezplačni promocijski turistični material
(zloženke, karte, vodniki) za območje Upra-
vne enote Lenart ter širše štajerske regije in
celotne Slovenije. 

Kam po darila – v TIC Osrednjih Slovenskih
goric! Veselimo se vašega obiska. 

MG

VLAS Ovtar Slovenskih goric dajemo
v okviru prioritete Lokalne razvojne
strategije »Spodbujanje kmetijstva in

sonaravnega kmetovanja« pomemben po-
udarek trženju izdelkov in produktov pod
skupno blagovno znamko OVTAR. Cilj pro-
grama je krepiti družbeno vlogo prideloval-
cev, predelovalcev in izdelovalcev domačih
izdelkov v javnem in zasebnem življenju, kar
ima pozitiven rezultat pri ponudniku, v lo-
kalnem okolju in v povezavi znotraj celot-
nega območja LAS. 
V ta namen bo v petek, 10. decembra
2010, organizirana strokovna ekskurzija z
ogledi primerov dobre prakse trženja v
okviru blagovne znamke in celovitega raz-
voja podeželja.

Na ekskurzijo so vabljeni nosilci dopolnilne
dejavnosti na kmetiji v UE Lenart, pridelo-
valci, predelovalci in rokodelci domače obrti,
gostinci, domačini, pri katerih se je vredno
ustaviti zaradi kakšne druge ponudbe, ter
člani organov LAS in ostali člani društva. 
Organiziran bo avtobusni prevoz (50 oseb).
Odhod bo izpred avtobusne postaje Lenart.
Vabila z opisom podrobnostmi bodo po-
slana po pošti, zainteresiranim bo pro-
gram na voljo v prostorih društva, na 
GSM: 051 660 865 ali na elektronskem na-
slovu rasg.si@gmail.com.
Oblikujmo skupaj mrežo ponudbe našega
podeželja, ki nas bo povezala, pokazala našo
kvaliteto in tradicijo!

OVTARJEVE NOVICE NE NAZADNJE

20 | ŠT. 10 | 26. NOVEMBER 2010 

Poenotena signalizacija

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Vir slik: ZMAS SI d.o.o., 
Kanja Brege d.o.o. in 
www.signaco.si/turist.htm

Primeri usmerjevalnih tabel in lamel, ki morajo biti v skladu z zakonom ob javnih cestah
poenotene:

Ime, priimek: ________________________________________ Tel.:____________________
Naslov: _____________________________________________________________________

Kratek opis in lokacija ________________________________________________________
točke, dejavnosti, cilja: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Izražam svoj interes za vključitev v projekt usmerjevalne signalizacije, ki ga vodi RASG d.o.o..
Kraj in datum: __________________ Podpis: _____________________

Prijavnica

!

Z lanskega božično-novoletnega sejma

Povabilo bralcem, društvom, javnim in-
stitucijam in poslovnim subjektom
Vabimo Vas, da ob zaključku leta 2010 pri-
hranite in izkoristite možnost zakupa oglas-
nega prostora za namene izražanja
božično-novoletnih voščil Vašim kupcem,
poslovnim partnerjem, obiskovalcem in ob-
čanom Osrednjih Slovenskih goric. 
Kontakt: ovtarjeve.novice@rasg.si, tel. št.: 059
128 773 ali GSM: 051 660 865.

OGLASNI PROSTOR ZA PRAZNIČNA VOŠČILA

Božično-novoletni sejem 2010

Strokovna ekskurzija za potrebe trženja na 
podeželju

Po božična darila v TIC!

CENIK oglasnega prostora
1/8 strani 84 x 124 mm 120,00 €

1/4 strani 124 x 173 mm 220,00 €

1/2 strani 253 x 173 mm 360,00 €

K navedenim cenam se prišteva 20% DDV

Oglasi drugih dimenzij se ovrednotijo v
skladu s porabljenim prostorom (v cm2)
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