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Lenarški občinski svet in župan so pismo CI Zeleni
Lenarta in Sl. g. o obremenjevanju okolja Papir
servisa vzeli resno.

V občini Cerkvenjak načrtujejo začetek gradnje
športno-rekreacijskega centra v Kadrencih,
ki naj bi bila končana prihodnje leto.
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V poslovni coni Žice v Sv. Ani so s tremi kupci
podpisali pogodbe za zemljišča za gradnjo sončne
elektrarne.

Kmečke žene iz občin Sveta Trojica in Destrnik
so v spremstvu predstavnikov občin, Cerkve
in politike obiskale Bruselj.
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CM Inženiring išče za Terme Benedikt v »današnjem
stanju« kupca oz. kapitalske in strateške partnerje
ter posojilodajalce.

V občini Sv. Jurij so sredi priprav na občinski praznik in
nadaljevanje obnove vodovoda, cest in osrednjega trga.
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Kolegij županov pri Benediktu

V

prostorih občine Benedikt je v
ponedeljek, 14.
marca, potekal kolegij
županov občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart,
Sveta Ana, Sveta Trojica,
Sveti Jurij v Slov. gor. in
Šentilj. Župani Milan
Gumzar, Marjan Žmavc,
mag. Janez Kramberger,
Silvo Slaček, Darko Fras,
Peter Škrlec in Edvard
Čagran so govorili o
predlaganih spremembah organiziranja Medobčinskega inšpektorata in Medobčinskega redarstva. Razpravljali
so o projektu oblikovanja RDO - skupne turistične destinacije in njenih geografskih ter tržnih znamk (Ptuj, Slovenske gorice, Haloze in

Jeruzalem-Ormož).
Predstavnik ZRS
Bistra Dejan Podgoršek je županom
predstavil projekt in
možnosti sodelovanja v več destinacijah. Z vključitvijo bi
se občine umestile
v Geografsko tržno
znamko Slovenske
gorice – preprosto
čudovite. Končne
odločitve o vklju-

čitvi župani še niso sprejeli. Na kolegiju je bil
glede na izpad nekaterih izvajalcev tudi govor
o poteku rekonstrukcije regionalnega vodovodnega omrežja.
S. Š.

Brezposelnost v Slovenskih goricah nižja kot v Sloveniji

Po 1. maju na delo tudi v Avstrijo
in Nemčijo

T

udi v osrednjih Slovenskih goricah
se je v zadnjem času število brezposelnih povečalo, na uradu za delo
v Lenartu pa se bo kmalu prijavilo še več
brezposelnih delavcev. V Cestnem podjetju Maribor (CPM), Tovarni Vozil Maribor,
gradbenem podjetju MTB in v še nekaterih
mariborskih podjetjih, ki so šla pred kratkim v stečaj, je delalo relativno veliko število
delavcev iz območja lenarške upravne enote.
Mnogi med njimi so se zatekli po pomoč na
Center za socialno delo v Lenartu še preden
so dobili odpoved pogodbe o zaposlitvi.
V občini Lenart je bilo po besedah Blanke
Štraus iz analitske službe območne službe
zavoda za zaposlovanje v Mariboru konec
februarja brezposelnih 347 delavk in delavcev, v Benediktu 98, v Sveti Trojici 107, v
Cerkvenjaku 87, v Sveti Ani 109 in v Svetem
Juriju v Slovenskih goricah 75.
Čeprav gre za relativno velike številke, je stopnja brezposelnosti v osrednjih Slovenskih
goricah še vedno krepko nižja kot v Sloveniji, pa tudi nižja kot v Podravski regiji. Po
podatkih državnega statističnega urada je
bila stopnja brezposelnosti decembra lani v
Sloveniji 11,8 odstotna, Podravski regiji 14,2
odstotna, v občini Lenart pa 9,7 odstotna. V
občini Benedikt je bila konec lanskega leta
stopnja brezposelnosti 9,1 odstotna, v občini Sveta Trojica 9,9 odstotna, v občini Cerkvenjak 9,2 odstotna, v občini Sveta Ana 9,4
odstotna in v občini Sveti Jurij v Slovenskih
goricah 7,3 odstotna.
Sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja je
bila stopnja brezposelnosti v Podravju 23
odstotna, v tedanji veliki občini Lenart pa
celo 30,7 odstotna.
Stopnja brezposelnosti na območju upravne
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enote Lenart je nižja kot v Sloveniji in Podravju, ker je v času tokratne krize gospodarstvo v Lenartu dokaj stabilno in ni šlo v
stečaj še nobeno večje podjetje. Če bi se zamajal kakšen lenarški gospodarski »gigant«,
bi bila slika čez noč drugačna.
Kmalu se bodo razmere na trgu dela v Slovenskih goricah močno spremenile. Prvega
maja bo namreč potekel moratorij za zaposlovanje delavcev iz Slovenije v Avstriji in
Nemčiji. Po tem datumu so bo vsak državljan Slovenije v skladu z osnovnimi načeli,
ki veljajo v Evropski uniji (prost pretok kapitala, ljudi in blaga) lahko zaposlil v sosednji
Avstriji pod enakimi pogoji kot Avstrijci. Že
danes dela v Avstriji precej delavcev iz obmejnih območij, po prvem maju pa bo takšnih verjetno še veliko več.
Po podatkih strokovnjakov že danes velika
večina delavcev, ki zares iščejo delo, tega tudi
najde. Seveda je to odvisno tudi od poklica,
ki ga človek opravlja in od številnih drugih
okoliščin (starost, oddaljenost delovnega
mesta in podobno). Zato seveda dolgotrajno brezposelnih delavcev ni mogoče obsojati, da nočejo poprijeti za delo. Verjetno pa
bo po prvem maju na obmejnih območjih
začelo delavcev, zlasti v nekaterih poklicih,
primanjkovati.
Zato, da bi brezposelnim, mlajšim in drugim delavcem olajšali iskanje zaposlitve, bo
zavod za zaposlovanje 11. maja v dvorani
Leona Štuklja v študentskem naselju v Mariboru pripravil čezmejni zaposlitveni sejem.
To bo odlična priložnost za iskalce zaposlitve, da pridejo v stik z domačimi in tujimi
delojemalci.
Tomaž Kšela

Socialne razmere v osrednjih Slovenskih goricah se slabšajo

Število prejemnikov denarne
socialne pomoči narašča
»V lanskem letu so izdali 2151 odločb o
dodelitvi različnih oblik denarne socialne
pomoči, kar je 212 več kot leto poprej,«
pravi direktorica Centra za socialno delo
v Lenartu Jasmina Gruden.
išina denarne socialne pomoči je
odvisna od siceršnjih dohodkov in
vrste drugih osebnih okoliščin posameznika. Samski človek brez dohodkov
prejme mesečno okoli 229 evrov.
K poslabšanju socialnih razmer so v zadnjem času prispevale tudi težave v podjetjih, ki so morala v stečaj, tako se razmere
slabšajo tudi zaradi povečevanja števila
brezposelnih. Morda se bodo razmere na
trgu dela spremenile po1. maju, ko se bodo
delavci iz Slovenije lahko začeli enakopravno z Avstrijci potegovati za delovna mesta v
sosednji državi.
Kljub poslabševanju pa o kakršnikoli socialni katastrofi v osrednjih Slovenskih goricah
ni mogoče govoriti. »Na srečo večja podjetja
v Lenartu in nasploh na območju osrednjih
Slovenskih goric kljub finančni in gospodarski krizi poslujejo stabilno,« pravi Grudnova.
Po njenih besedah Center za socialno delo
v Lenartu dobro sodeluje tudi z občinami
na območju svojega delovanja. S skupnimi
močmi in akcijami si prizadevajo pomagati
ljudem, ki so se znašli v stiski. Na centru so
odprti za vse konkretne pobude za reševanje
konkretnih problemov, ki jih občinski funkcionarji in upravni delavci zaznajo na novo.
V začetku junija bodo v Sloveniji začeli izvajati zakon o socialnovarstvenih prejemkih,
ki so ga poslanci državnega zbora sprejeli že
lani. Zakon prinaša mnoge novosti, za katere
ljudje ne vedo, kako jih bodo uresničevali v
praksi. Mnoge skrbi zlasti zakonsko določilo,
da se bo država vpisala na nepremičnine tistim, ki bodo več kot 24 mesecev prejemniki
denarne socialne pomoči. Novi zakon govori tudi o enotni vstopni točki za vse socialne
pomoči. Mnogi se sprašujejo, kako bo to de-
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lovalo v praksi. Po novem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju naj bi
ukinili tudi varstveni dodatek na nizke pokojnine, namesto tega pa naj bi upokojenci s
prenizkimi dohodki za preživljanje zaprosili
za denarno socialno pomoč na centrih za
socialno delo. Po odločitvi ustavnega sodišča, ki je dovolilo referendum o pokojninski
reformi, se postavlja tudi vprašanje, kako bo
s tem zakonom, ki je povezan z zakonom o
socialnovarstvenih prejemkih.
»Natančnih odgovorov na vsa ta vprašanja,
ki so povezana z izvedbo novega zakona, še
ne moremo dati, saj izvedbena navodila pristojni še pripravljajo,« pojasnjuje Grudnova.
»O njih bomo bolj podrobno seznanjeni
aprila. Moram pa reči, da se bojim, kako
bo z uresničevanjem novega zakona, saj se
ljudje, še zlasti, če so izključeni in v socialni
stiski, težko na hitro prilagodijo spremembam.« Že danes ljudje socialnim delavcem
na centru v zvezi z izvajanjem nove zakonodaje zastavljajo vprašanja, ki izražajo njihovo veliko zaskrbljenost, vendar jim natančnih odgovorov ne morejo dati.
V centru se srečujejo s problemi tudi zaradi zmanjšanja sredstev za programe javnih
del, saj so, denimo, izgubili program laične
pomoči na domu. Nujno bi potrebovali tudi
psihologa, vendar nič ne kaže, da bi ga lahko
zaposlili. Zato se bodo morali socialni delavci usposabljati tudi za delo s strankami na
tem področju.
Medtem ko se socialne razmere na lenarškem območju zaostrujejo, pa se na nekaterih drugih izboljšujejo. Tako je bilo pred
časom v porastu nasilje v družinah, sedaj pa
je teh primerov vse manj. Problem je samo
še v tem, da male občine nimajo neprofitnih
stanovanj, v katera bi lahko namestili žrtve
nasilja v družini, kadar je zanje nujno poskrbeti.
Tomaž Kšela

Pestra ponudba na trgu nepremičnin v osrednjih Slov. goricah

Prodajalcev veliko, kupcev malo

N

a največjem internetnem nepreCene kvadratnega metra srednje velikih stamičninskem portalu, preko katenovanj se gibljejo od 1200 do 1400 evrov za
rega stanovanja, hiše in zemljišča
kvadratni meter. Za kvadratni meter večjih
prodajajo tako nepremičninski posredniki
stanovanj pa je treba odšteti manj. Za 86 kvain agencije kot zasebniki, imajo kupci pedratnih metrov veliko stanovanje želi, denistro izbiro. Samo preko tega spletnega mesta
mo, kupec 99.000 evrov. V blokih na Jurovski
trenutno prodajajo okoli 130
stanovanj iz osrednjih Slovenskih goric. Daleč največ
jih je na prodaj v Lenartu in
Benediktu.
V Benediktu, denimo, zasebni prodajalec ponuja garsonjero, veliko 30 kvadratnih
metrov v bloku iz leta 2009,
za 35.000 evrov. Dvosobno
stanovanje v novejšem bloku, veliko okoli 60 do 70 kvadratnih metrov, pa je mogoče kupiti za 65.000 do 75.000 Hotel Črni les še vedno naprodaj (Foto: E. P.)
evrov. 3,5 sobno stanovanje,
veliko 85 kvadratnih metrov,
pa prodajalec ponuja za 81.000 evrov. Za šticesti pa je cena več stanovanj, tudi manjših,
risobno stanovanje s preko 140 kvadratnih
nižja od 1.000 evrov za kvadratni meter.
metrov površine, kar je primerljivo s srednje
Izven Lenarta in Benedikta pa je v osrednjih
veliko hišo, pa želi imeti 126.000 evrov.
Slovenskih goricah na voljo bolj malo stanoCene stanovanj v Lenartu so nekoliko višje,
vanj. V Cerkvenjaku je na voljo dvosobno
zlasti v novejših blokih. Dvosobna stanovastanovanje s 60 kvadratnimi metri v skoraj 30
nja, velika ,55 do 65 kvadratnih metrov, prolet starem objektu za 53.000 evrov. Trisobno
dajalci ponujajo za 75.000 do 85.000 evrov.
stanovanje v Kremberku, veliko 86 kvadra-
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tnih metrov, pa prodajalec ponuja za 74.000
evrov. V Sveti Ani je mogoče kupiti dvosobno stanovanje za 73.000 ali 74.000 evrov.
Trenutno je v osrednjih Slovenskih goricah
naprodaj tudi več kot 60 hiš. Ena od agencij
ponuja 122 kvadratnih metrov veliko hišo za
145.000 evrov. Za sto kvadratnih metrov veliko hišo v Cerkvenjaku želi prodajalec 96.000
evrov. Nov, 128 kvadratnih metrov velik dvojček v Jurovskem Dolu, stane 108.000 evrov.
Blizu 210 kvadratnih metrov velika hiša z lepim vrtom v Lenartu stane 158.000 evrov, dvostanovanjska hiša z 438 kvadratnimi metri pa
249.000 evrov. V Spodnjem Partinju prodaja
agencija 225 kvadratnih metrov veliko hišo za
139.000 evrov. Trenutno je mogoče kupiti hišo
v skoraj vsakem malce večjem slovenskogori-

AKTUALNO IZ OBČIN

škem kraju. Za večino želijo prodajalci iztržiti
od nekaj manj kot 100.000 do 160.000 evrov.
Seveda pa so cene zelo odvisne od lokacije.
Iz podatkov geodetske uprave pa izhaja, da je
bilo v zadnjega pol leta na območju Lenarta
prodanih samo nekaj več kot deset stanovanj
in okoli dvajset hiš, v glavnem v Lenartu in
Benediktu. Dejanske prodajne cene so bile
mnogo nižje od oglaševanih.
Glede na to, da je avtocesta slovenskogoriške
kraje časovno močno približala Mariboru, je
to velika priložnost za mlade družine in za
vse, ki si želijo živeti v manjšem kraju in v
prijetnem naravnem okolju nedaleč od urbanih središč.
T. K.

Zbiranje odpadkov po novem

U

smeritve Evropske unije na področju ravnanja z odpadki so zavezujoče tudi za nas, zato je naša prva
naloga, da preprečujemo njihovo nastajanje,
predvsem pri vsakodnevnih nakupih potrošnega blaga in njihove porabe. Ker se, na
žalost, nastajanju odpadkov ne moremo izogniti, je naša naloga, da jih zbiramo ločeno
in kot take odmetavamo v zato namenjene
zabojnike oz. vrečke. Šele ločeno zbrani odpadki omogočajo njhovo ponovno uporabo
in predelavo.
Ločeno zbiranje odpadkov na območju občin nekdanje občine Lenart ima več kot 20letno tradicijo. Z doseženimi rezultati smo
lahko delno zadovoljni, saj nova slovenska
zakonodaja zahteva stalno povečevanje
deleža odpadkov za ponovno uporabo in
zmanjševanje odpadkov za odlaganje.
Za uresničitev zastavljenih ciljev so se Saubermacher Slovenija in občine Benedikt,
Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica,
Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj dogovorili za spremembo obstoječega sistema
ravnanja z odpadki, da občanom omogočijo
prevzem čim več posameznih vrst odpadkov pri njih doma. Na ta način bodo lahko
gospodinjstva doma ločeno zbirala odpadni
papir in papirno embalažo v zabojniku, plastično embalažo, folije, tetrapake in pločevinke – konzerve v plastični vrečki, organske
kuhinjske odpadke in zelene vrtne odpadke v
zabojniku ter mešane komunalne odpadke.
Z uvajanjem novega sistema zbiranja odpadkov se bo tudi spremenila cena, ki bo
odvisna od količine zbranih mešanih komunalnih odpadkov. Zato naj gospodinjstva in
pravne osebe čim dosledneje ločujejo odpadke, kar bo zmanjšalo količine mešanih

zabojnik za zbiranje
odpadnega papirja

zabojnik za zbiranje organskih
odpadkov

zabojnik za zbiranje mešanih
komunalnih odpadkov

vrečka za zbiranje plastenk,
folij, pločevink, konzerv,
tetrapakov

komunalnih odpadkov.
Ločeno zbiranje odpadkov se bo začelo v občini Benedikt v prvi polovici aprila in nadaljevalo v ostalih občinah. Vsa gospodinjstva
bodo pred začetkom obveščena z dopisom
ter preko sredstev javnega obveščanja. V
okviru uvajanja bodo gospodinjstva in druge pravne osebe prejele vrečke in zabojnike
za zbiranje odpadkov, navodila o pravilnem
ločevanju odpadkov in koledar odvozov.
Dodatna pojasnila bodo na voljo na lelefonski številki 02 620 23 00.

Pridružite se čistilni akciji v občini Lenart!
Vseslovenska čistilna akcija, ki so jo v lanskem letu organizirali Ekologi brez meja,
je naletela na velik odziv tudi v občinah
po Slovenskih goricah. Letos, ko poteka t.
i. leto prostovoljstva, je prava priložnost,
da se čiščenje oz. skrb za okolje nadaljuje.
Prav zaradi tega občina Lenart organizira
občinsko lokalno čistilno akcijo, s katero
želi poleg čiščenja okolja in črnih odlagališč prispevati k ozaveščanju prebivalstva v

srbi za okolje. Čistilna akcija bo v soboto,
9. aprila. Podrobnejša navodila o poteku
bodo gospodinjstva dobila na domove. Ob
tej priložnosti tudi Ovtar Slovenskih goric
poziva občanke in občane občine Lenart,
društva in razne organizacije, da se ta dan
udeležijo čistilne akcije in na ta način izkažejo skrb za okolje.

8. seja Sveta SDS

1

1. marca je v Cerknici potekala seja
Sveta SDS , ki so se je udeležili tudi vsi
predsedniki občinskih odborov SDS
iz Slovenskih goric. Sejo je vodil France Cukjati, evropsko poslansko poročilo je podal
Milan Zver, vodja poslanske skupine Jože
Tanko pa poročilo o delu v državnem zboru.
Predsednik stranke Janez Janša je govoril o
aktualnih politični razmerah v Sloveniji. Na
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seji sveta so izrazili mnenje, da se že napovedujejo novi predvolilni cilji in da v Sloveniji
potrebujemo novo zavezništvo demokratov
na levi in demokratov na desni. V stranki
SDS ne želimo odpirati negativnih tem, ker
jih že drugi preveč, je za Ovtarjeve novice
zapisal predsednik OO SDS Sveta Ana Danijel Ferlinc- Danny.
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Lenart

Sanacija čistilnih naprav

L

enarški občinski svet je v četrtek, 10.
marca, na šest ur trajajoči seji med 18
točkami dnevnega reda razpravljal
tudi o nekaterih pomembnih naložbah, v
prvi vrsti v obnovo okoljske infrastrukture.
Najbolj problematične so nedelujoče čistilne
naprave, o katerih smo obširneje poročali v
prejšnji številki Ovtarjevih novic. Stanje čistilnih naprav v občini Lenart je takšno, da je
terjalo posebno analizo in poseben program
nadgradnje oziroma temeljite obnove. Od
petih ČN v občini v skladu s predpisi deluje
le ena, ena deluje zadovoljivo, tri pa praktično ne delujejo. Odplake iz industrijskega

in tudi močno poseljenega dela mesta naj
bi prečiščevala najnovejša centralna čistilna
naprava, ki pa jih v reko Velko izpušča tako
rekoč neprečiščene. Izvajalec del CPM kljub
2004. leta začeti gradnji še ni uspel zagotoviti pričakovanega delovanja, ker je učinkovitost le nekaj borih odstotkov. Občinski
svet je sprejel analizo stanja s predlogom
postopne rešitve. Letos bodo zanje namenili
okrog 600 tisoč evrov in opravili približno
80 % potrebnih del. Del sredstev za sanacijo
ČN je rezerviran v proračunih za leti 2011
in 2012, računanjo pa tudi na evropska kohezijska sredstva.

Pismo Civilne iniciative Zeleni
Lenarta in Slovenskih goric

V

občini Lenart, predvsem v mestnem središču, odmeva pobuda Civilne iniciative Zelenih
Lenarta in Slovenskih goric,
ki so jo naslovili na župana
in občinske svetnike. V njej
opozarjajo na obremenilne
vplive na okolje, ki jih povzroča ljubljansko podjetje
Papir servis v industrijski
coni Lenarta in širše. Iniciativa (nobenega razloga ni,
da je pismo anonimno) opo- Papir servis za visoko ograjo, delci pa kljub vsemu padajo
zarja na vpliv prašnih delcev, v soseščino
uhajajočih toplogrednih plinov, odpadnih voda in smradu. Na občini
slabem, vetrovnem vremenu veter raznaša
so pobudo vzeli resno. O njej je razpravljal
predvsem lažje odpadke po okolici. Tisti, ki
občinski svet, na eni prihodnjih sej naj bi ji
živijo v soseščini, povedo, da se širijo tudi
namenil posebno točko dnevnega reda. Leneprijetne vonjave. Moti jih tudi velik pronarški župan mag. Janez Kramberger:
met, ko iz Maribora dovažajo te odpadke in
»Podjetje Papir servis ima dovoljenje za
jih po obdelavi spet odvažajo. Iz zabojnikov
delovanje, na osnovi katerega lahko letno
tovornih avtomobilov, ki niso ustrezno zaprsortira 50 tisoč ton nenevarnih kovinskih in
ti, veter odnaša posamezne delce po mestu.
nekovinskih odpadkov, ki se zbirajo v črnih
Podjetje zaposluje kar nekaj naših občanov, zaposodah za smeti. Pripeljejo jih sem in sorposluje tudi invalide. Prizadevati si moramo, da
tirajo. Ločujejo se frakcije plastike, kovine,
nobenega delovnega mesta ne izgubimo. Moja
papirja in lahka frakcija se obdela, zmelje,
dolžnost župana pa je zagotavljati, da morajo
težka frakcija pa gre na deponijo. Podjetje
vsa podjetja delovati v skladu s predpisi,« utesi zdaj prizadeva povečati obseg dela na tem
meljuje župan Kramberger in nadaljuje:
mestu in želi pridobiti dovoljenje za večje
»Zahtevali smo okoljevarstveno soglasje in
število ton. Za to mora na UE Lenart pritežko verjamem, da bo podjetje lahko podobiti gradbeno dovoljenje. Kot občina smo
večalo dejavnost na tej lokaciji, kajti gre res
zahtevali okoljevarstveno dovoljenje in tudi
za velike količine. In če se ne bodo ustrezno
v naših prostorskih aktih, ki urejajo ta vpraorganizirali, je dejavnost za okolje res motešanja, je zapisano, da nobena dejavnost, ki
ča. S podjetjem smo večkrat pisno in ustno
se izvaja v industrijski coni, ne sme biti mokomunicirali. Osebno sem jih prosil, naj nateča za dejavnosti, ki so v industrijski coni v
redijo ograjo okoli podjetja, to so sicer nasoseščini. V neposredni bližini Papir servisa
redili, ampak vplivi na sosednje dejavnosti
so šivalnica, avtopralnica, trgovina, proizvoso moteči in bodo morali v skladu s predpisi
dnja solarne tehnike, na drugi strani pa gozadeve urediti.«
stilna, pekarna in oljarna,« pravi župan.
»Ko so deponije na Papir servisu polne, ob
Edvard Pukšič
• Na seji občinskega sveta je bila predstavljena načrtovana investicija v novi poslovno
industrijski coni, kot jo načrtuje podjetje
EDD, najemi in storitve d. o. o., Lenart.
• Ob dosedanjem podžupanu Francu Orniku je občina Lenart dobila še podžupanjo.
To funkcijo bo, kot jo je že v prejšnjem
mandatu, opravljala Marija Zlodej.
• V okviru zimske službe je bilo izvedenih
26 akcij posipa in pluženja cest za 200 km
lokalnih cest in javnih poti. Porabljenih je
bilo 594 m3 soli, 700 m3 peska. Stroški znašajo 200.000 EUR.

• Dela pri obnovi in rekonstrukciji Doma
kulture Lenart potekajo z 10-dnevno zamudo, ki jo bodo izvajalci del nadoknadili.
• Na Stražeh je Občina Lenart za 5 hiš uredila priključitev na javni vodooskrbni sistem
Ptuj.
• Navezovalna cesta (lenarška obvoznica) in
rekonstrukcija Ptujske ceste nista zajeti v
proračunu Republike Slovenije. Na podlagi
nekaterih zagotovil Direkcije za ceste RS je
pričakovati, da bosta navedeni cesti zajeti v
rebalansu državnega proračuna.
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Pobude in vprašanja lenarških občinskih svetnikov
Emilija Šuman je opozorila na nezadovoljstvo
občanov v zvezi z onesnaževanjem okolja podjetja Papir servis in na nujnost namestitve ograje ob
stopnice, ki vodijo proti Mercatorju, pri vhodu v
Center Slovenskih goric in ob stopnice v smeri
Polene. Ograje so potrebne zlasti za starejše in
gibalno ovirane osebe. Zanimala jo je možnost
za ureditev drsališča v času zimskih počitnic in
namestitev bankomata na južni strani Lenarta. Župan je odgovoril, da bodo predstavnika
podjetja povabili na eno prihodnjih sej občinskega sveta. S predstavniki Mercatorja potekajo
razgovori za ureditev ograje, možnosti ureditve
ograj na drugih predlaganih mestih bodo proučili. Najem drsališča bi bil predrag (pribl. 40.000
EUR). Banke po pogovorih niso izrazile interesa
za ureditev bankomata na južni strani Lenarta.
Marjan Bezjak je v imenu krajanov Voličine,
Zavrha in Selc zahteval, da občina pridobi
zemljišče in investitorja za ureditev nakupovalnega centra na zemljišču pod OŠ Voličina,
ker obstoječa trgovina ne zadošča potrebam.
Zemljišče je v lasti fizične osebe, po obstoječih
PUP je možna gradnja, je odgovoril župan. Vse
je odvisno od volje lastnikov in interesa potencialnih investitorjev za nakup zemljišča in gradnjo. Občina Lenart ne bo kupila zemljišča.
Gorazda Kurnika je zanimalo, kako poteka
postopek v zvezi z namestitvijo antene za mobilno telefonijo v Zavrhu. Menil je tudi, naj
izvajalec, ki bo izbran na ponovnem javnem
razpisu za gradnjo v projektu Celostna oskrba
SV Slovenije s pitno vodo, uporabi že morebiti
izdelane projekte. Kar zadeva namestitev antene, potekajo razgovori z lastnikom zemljišča.
Nekaj projektov za gradnjo vodovoda je že izdelanih, verjetno jih bo novi izvajalec del odkupil in uporabil, je bil odgovor župana.
Na vprašanje Dejana Krambergerja, ali bo
občina Lenart po zavrnitvi sofinanciranja širokopasovnega dostopa do interneta skupine
občin postopek nadaljevala samostojno ali v
sodelovanju z drugimi občinami, je župan odgovoril, da je postopek v fazi pritožbe oz. revizije. Občina se bo po izzidu odločila, kako bo
nadaljevala postopek .
Marka Šileca je zanimala obnova vaških jeder, asfaltiranje ceste v Črmljenšaku in sanacija dveh mostov v Voličini. Cesta iz Voličine
skozi Šetarovo proti Lenartu je v »S« ovinku
zelo nevarna in potrebna sanacije. Kakšna je
podražitev gradnje v okviru Celostne oskrbe
SV Slovenije s pitno vodo zaradi časovnega za-

mika? V letu prostovoljstva predlaga izvedbo
čistilne akcije z vključitvijo društev in občanov.
Zakaj na izvozu iz AC ni oznake za Voličino?
Odgovori: Projektna dokumentacija za obnovo vaškega jedra Selce je že izdelana, za Zavrh
in Šetarovo pa bo dokončana v prihodnjem
mesecu. Dela na cesti v Črmljenšaku se bodo
nadaljevala, ko se bo pričela sezona gradbenih
del. Izdelana je projektna dokumentacija za
rekonstrukcijo oz. obnovo mostov v Voličini.
Kar zadeva »S« ovinek, bodo zadevo proučili.
Aktivnosti za čistilno akcijo že potekajo. Namestitev tabel za naselja ob avtocesti urejajo
predpisi. Odvisne so od števila prebivalcev v
naselju.
Maksimiljan Šuman je vprašal, ali je z obnovo
Ptujske ceste mišljena tudi obnova ceste skozi
Radehovo, je z zemljišči za ureditev pločnikov vse urejeno, ali so povezani vsi projekti
– krožišče, cesta skozi Radehovo in cesta proti industrijski coni. Opozoril je tudi, da kljub
odgovoru ni jasno, kdaj lahko občani podajo
vlogo za komunalni prispevek. Odgovor: Vsi
projekti so izdelani, investicije se lahko začnejo. Zapleti z zemljišči so rešljivi, ko bodo v
državnem proračunu zagotovljena sredstva, se
gradnja lahko začne.
Leopold Hameršak je opozoril na nevarnost
neosvetljenih stopnic proti Mercatorju, ob tržnici, in na željo stanovalcev Doma Sv. Lenarta, da se v smeri proti pokopališču namestijo
klopi. Odgovor o možnostih je bil pozitiven.
Danijel Kovačič je opozoril na ogroženost prometne varnosti na cesti pri hladilnici v Lenartu
in na neosvetljen parkirni prostor pri objektu
Žito, za pekarno v Lenartu.
Saša Tomažič: Krajani Voličine, ki niso priključeni na kanalizacijsko omrežje, so v neenakopravnem položaju, saj občina za gradnjo male
čistilne naprave prispeva 500 EUR. Kakšne so
možnosti za priključitev na kabelsko omrežje v
Voličini? Zakaj za geodetsko odmerjene in asfaltirane ceste občani še vedno plačujejo davke?
Kakšne so možnosti za gradnjo vodovoda v Zg.
Voličini od Zelenka do Bezjaka? Se bodo cene
v vrtcih lahko usklajevale postopno; je Ministrstvo za šolstvo in šport že poslalo smernice
za spremembe cen? Kar zadeva sejo Komisije
za volitve in imenovanja ter mandatne vprašanja, ni zadovoljen z odgovorom, zato predlaga
skupno razpravo Statutarno pravne komisije
in KVIAZ. Župan Kramberger je zagotovil, da
bodo odgovori podani v pisni obliki.

Sv. Ana

Sončna elektrarna že korak bliže

V

prejšnji številki smo izmed pomembnih naložb na Sv. Ani predstavili načrte za gradnjo sončne elektrarne v
poslovni coni Žice, ki bo ob pridobivanju »zelene energije« omogočila tudi prostor za druge dejavnosti v coni. V marcu pa je bil storjen
pomemben korak v uresničitvi načrtov. V sejni
sobi občine Sveta Ana je 9. 3. 2011 ob 13. uri
potekal podpis pogodbe o prodaji oz. nakupu
zemljišča za projekt »Gradnja sončne elektrarne v poslovni coni Žice«.
Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno cono v Žicah, ki ga je konec lanskega
leta sprejela občina Sveta Ana, ureja prostorsko ureditev območja velikosti cca 5,6 ha, ki
se nahaja ob regionalni cesti II. reda LenartTrate ob že obstoječi kompostarni in avtomehanični delavnici. Predvidena je gradnja
nestanovanjskih stavb za potrebe obrtnih,
skladiščnih, poslovnih in storitvenih dejavnosti z integriranimi sončnimi elektrarnami
za proizvodnjo električne energije z gradnjo
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potrebne gospodarske infrastrukture in ureditvijo zunanjih površin. Januarja letos je bil
objavljen javni razpis za prodajo navedenega
zemljišča v skupni vrednosti 849.313,40 €. Na
razpis so prispele tri ponudbe ponudnikov iz
okolice Ljubljane in ena ponudba domačega
ponudnika, ki pa ni bila veljavna. Izbrani so
bili ponudniki GKV Solar, d. o. o Sv. Ana, Vrt
energije, d. o. o. Sv. Ana in Solarni park, d. o. o.
Sv. Ana. Vsi trije investitorji, ki so bili izbrani,
imajo registrirana podjetja v občini Sveta Ana.
Poleg elektrarne na jeklenih konstrukcijah oz.
v obliki proizvodnih hal načrtujejo v prihodnjih letih v te prostore vnesti proizvodne in
storitvene programe.
Gre za pomemben objekt v občini, ne le z vidika zelene energije, ampak tudi zaradi možnosti, ki se nakazujejo v prihodnjih letih za
določene zaposlitvene kapacitete.
Gradnja sočne elektrarne bo stekla v prvem
polletju letošnjega leta in bo predvidoma še
v letošnjem letu predana namenu. Izgradnja

Sv. Ana - podpis pogodbe: Andrej Verbič, direktor podjetja GKV Solar,
župan Silvo Slaček,
Jožica Babič, direktorica
podjetja Vrt energije,
in Tomaž Čamernik,
direktor podjetja Solarni
park
			
(Foto V. Kapl)

Poslovna cona v Žicah.
Zdaj je na njej le kompostarna, prihaja pa sončna
elektrarna. Proizvodnja
električne energije z
izkoriščanjem zmanjšuje
emisije CO2, ne povzroča
hrupa in je okolju prijazna. Taka postavitev proizvodnje na objekte ima
življenjsko dobo najmanj
30 let. (Foto E. P.)
prve faze znaša 11,6 milijona evrov. Sestavljalo
jo bo 9 nestanovanjskih stavb enokapnic različnih dolžin, enakih širin in enakih višin z
ovojem modulov sočne elektrarne.
Druga faza, ki zajema ureditev infrastrukture
ter dokončanje (zaprtje) objektov, se bo nadaljevala v letu 2012, kar v finančnem delu pomeni še dodatne 4 milijone evrov. V tem času
bodo tudi podpisali najemne pogodbe z najemniki poslovnih oz. skladiščnih prostorov (z

nekaterimi se že dogovarjajo), kar pomeni velik
gospodarski razvoj občine. S samim razvojem
se bo bistveno povečalo število novih delovnih
mest. Gre za pomembno in tudi v finančnem
smislu zahtevno investicijo. Skupna ocenjena
vrednost znaša cca 15,6 milijonov evrov, kar je
v zaostreni gospodarski situaciji za občino izjemnega pomena.
Edvard Pukšič

Benedikt

CM Inženiring za Terme išče
strateškega partnerja

K

o bodo Terme Benedikt zgrajene,
Vanjo sodijo balneološa raziskava o zajemu terbodo na vhodih v njih letno zabeležili
malne vode v Benediktu, karakterizacija termookoli 245 tisoč vstopov kopalcev ozimineralne vode iz balneološkega, zdravstvenega
roma drugih obiskovalcev. Ta podatek, ki si ga
in turističnega vidika, uvodne preiskave geoterje danes v osrednjih Slovenskih goricah težko
malne vode na območju Benedikta, poročilo o
predstavljati, je mogoče najti na spletnih stravzorčenju in meritvah na terenu za geotermalno
neh podjetja CM Inženiring, ki sodi v skupino
vodo, poročilo o hidrodinamičnem testiranju vrdružbe Ceste mostovi Celje (CMC).
tine Benedikt-2 v letu 2007, projekt geotermalne
V Termah, ki se bodo raztezale na 81.372 kvaraziskovalno kaptažne vrtine Benedikt-2 in tehdratnih metrih zemljišč, na katerih so tri vrtinologija pridobivanja termomineralne vode iz
ne s pitno mineralno vodo ter ena vrtina s tervrtine Benedikt-2. Poleg tega je narejenih še več
malno vodo, jim bo v bazenih na voljo 1.468
kot deset drugih študij, analiz in prostorskih dokvadratnih metrov vodnih površin. Za počitek
kumentov, ki so potrebni za izvedbo investicije.
še 2.000 kvadratnih metrov površin, v hotelu
Na osnovi vsega tega so na upravni enoti v Les štirimi zvezdicami 240 ležišč v 120 sobah, v
nartu podali vlogo za pridobitev gradbenega
apartmajskem naselju pa 269 ležišč v 72 enodovoljenja. Stekel je tudi postopek za koncesitah. Najbolj vabljiva za obiskovalce pa bo termalna voda,
ki ima na površju 72 stopinj
Celzija in pretok 15 litrov na
sekundo, poleg tega pa je po
analizah sodeč hiper termalna
(pH 7,4), kristalno čista, ekološko neoporečna in sterilna.
Iz spletnih strani podjetja CM
Inženiring, ki je poskrbelo za
izdelavo projektne dokumentacije, saj se ukvarja z organizacijo
izvedbe nepremičninskih projektov za trg, je razbrati, da je
Iz križišča v bodoče Terme Benedikt (Foto: E.P.)
narejena študija o izvedljivosti
projekta, da so kupljeni izviri in
vrtine ter zemljišče, da je sprejet občinski plan za
jo za rabo termalne vode, podane pa so tudi
gradnjo ter da je izdelana projektna dokumentamožnosti za pridobitev nepovratnih sredstev iz
cija. Ta zajema načrt arhitekture, načrt krajinske
Evropske unije.
arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij, načrt
Očitno je bilo v zvezi z investicijo v zadnjih leelektričnih inštalacij in električne opreme, načrt
tih storjenega veliko. Pri investicijah, pri katestrojnih inštalacij in strojne opreme (hidrantno
rih računajo na sredstva iz Evropske unije, pa
omrežje), načrt telekomunikacijskih inštalacij
je tako, da investitor ne sme v zemljo potisniti
(Telekom), tehnološke načrte, načrt izkopa in
niti lopate, preden mu sredstev ne odobrijo, saj
osnovne podgradnje ter elaborate. Poleg tega je
želi Evropska unija nadzirati investicijo od prizdelana dokumentacija, ki obravnava vrtino.
vega do zadnjega koraka.
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CM Inženiring išče za celoten projekt v »današnjem stanju« kupca, poleg tega pa išče kapitalske partnerje, strateške partnerje in posojilodajalce. V primeru prodaje projekta je podjetje
CM Inženiring pripravljeno izvesti vse aktivnosti za dokončanje projekta v zvezi s soglasji, dovoljenji, pravicami, projektno dokumentacijo,
alternativnimi viri energije ter pridobivanjem
finančnih sredstev.
O tem, ali se je v zvezi s projektom v zadnjih

dneh kaj premaknilo, smo se želeli pogovoriti
tudi z vodjo tega projekta v CM Inženiringu
Renato Vežnaver, vendar nam je ni uspelo priklicati. Kakorkoli že, projekt Term Benedikt je
prišel tako daleč, da je zanj treba najti tistega,
ki bo vanj vložil sredstva. To v teh kriznih časih
zagotovo ne bo lahko, vendar pa tudi ne nemogoče, saj že stara modrost uči, da je investirati
treba v krizah.
T. K.

Cerkvenjak

Uredili bodo 75 ha zemljišč

V

občini Cerkvenjak, v kateri širijo čistilno
bo območje v dolini Andrenškega potoka celonapravo v dolini Andrenškega potoka s
vito rešeno,« pojasnjuje Kraner. »Za obe med350 na 1250 populacijskih enot, so prisebojno ločeni fazi bo občina poskušala pripravili tudi projekt za izvedbo agromelioracije in
dobiti sredstva tudi z ministrstva za kmetijsko
komasacije zemljišč v dolini tega potoka. Vanj se
gozdarstvo in prehrano, ki tovrstne projekte
zlivajo tudi številni meteorni in drugi dovodni
sofinancira v zelo velikem deležu. Za izvedbo
kanali iz bližnjih vzpetin.
projekta je že bil imenovan tudi ustrezen dese»Naša občina je že leta 2008 izvedla regulacijo
tčlanski odbor, ki bo poleg občinske uprave in
Andrenškega potoka v dolžini dveh kilometrov od čistilne
naprave. Z regulacijo je bil v
večji meri izveden ukrep za
presušitev močvirnatih kmetijskih zemljišč, vendar je njihova
obdelava še naprej ostala omejena. Po izvedeni regulaciji smo
skupaj z lastniki ugotavljali, da
bi bilo nujno izvesti še nekatere ukrepe, da bi celovito rešili
problem doline,« pravi direktor
občinske uprave v občini Cerkvenjak mag. Vito Kraner.
»Na pobudo lastnikov zemljišč
Dolino Andrenškega potoka bodo celovito uredili
in prebivalcev tega območja
				
(Foto: arhiv občine)
smo po sklepu občinskega
sveta pristopili k aktivnostim za izvedbo poostalih strokovnih institucij vodil in usklajeval
trebnih postopkov. Projekt je razdeljen na dve
vse potrebno za uspešno realizacijo projekta.
pomembni in medsebojno odvisni fazi. Prva
Manjša sanacijska dela na območju Andrenbo obsegala izvedbo komasacije (združitev in
škega potoka bodo stekla že v naslednjih meureditev) okoli 75 ha zemljišč, druga pa izvedsecih, odvisno od vremenskih razmer.«
bo agromelioracije kmetijskih zemljišč. S tem
T. K.

Sanacija plazov - 110 tisoč evrov

»V

občini Cerkvenjak je vse pripravljeno za sanacijo posledic, ki
so jih povzročili plazovi v letu
2009,« pravi direktor občinske uprave v občini Cerkvenjak mag.Vito Kraner. »Poleg več

s sosednjo občino Sveti Jurij ob Ščavnici. Vsi
omenjeni plazovi, so povzročili največ škode na
cestni infrastrukturi.«
»Občina Cerkvenjak je za sanacije plazov lani
pridobila vso potrebno projektno dokumentacijo ter izvedla izbor izvajalca in z njim podpisala
izvajalske pogodbe v skupni višini preko 110.000
evrov,« pojasnjuje Kraner.
»Izvajalska dela na plazu
pri poslovno-obrtni coni
so se pričela že v letu 2010,
vendar so bila prekinjena
zaradi neugodnih vremenskih razmer. Dela na
tem plazu bodo zaključena
do maja letos. Prav tako so
se pričela dela pri sanaciji
posledic drugih dveh plaDela pri sanaciji plazu pri poslovno-obrtni coni so stekla že lani
zov na občinskih cestah.
(Foto: arhiv občine)
Sanacija je nujno potrebna
za vzpostavitev ustrezne
manjših so se takrat, podobno kot drugod po
prometne varnosti in stabilnosti ceste ter obSloveniji in v Slovenskih goricah, zaradi neurij
cestne brežine. Na obeh cestah je do sanacije
potekal promet po urejenem obvozu, namein razmočenosti tal v naši občini sprožili trije
njenem za zagotavljanje prevoznosti cest.«
večji plazovi – dva v naselju Brengova in eden
T. K.
v naselju Peščeni vrh ob lokalni cesti na meji

Predstavili projekt ŠRC

V občini Cerkvenjak letos načrtujejo začetek
gradnje športno-rekreacijskega centra v Kadrencih, ki naj bi bila končana prihodnje leto. Skupna
vrednost investicije je ocenjena na 445 tisoč € ter
55 tisoč € za odkup manjkajočih zemljišč.
nožica zainteresiranih občanov je 23.
februarja v avli Kulturnega doma Cerkvenjak spremljala predstavitev projekta Športno-rekreacijski center Cerkvenjak. Projekt
so izdelali v projektantski družbi Žiher projekt iz

M
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Gorišnice, predstavila pa ga je vodja projektiranja
Petra Žiher Sok. Nosilci investicije, projektanti in
uporabniki so potrdili dobro sodelovanje in vzajemno upoštevanje pri nastajanju projekta.
Urejeno bo glavno nogometno igrišče velikosti
cca 100 x 65 m in manjše pomožno nogometno
igrišče v velikosti cca 90 x 50. Vzporedno ob nogometnih igriščih poteka atletska steza v velikosti
cca 200 x 10 m. Ob njej se zgradi še teniško igrišče in igrišče za odbojko na mivki. Ob igriščih

bo 173 parkirnih mest. V
pritličju objekta pod tribunami bodo slačilnice s
tuši in sanitarijami za dve
ekipi, prostor za delegate
in sodnike s tuši in sanitarijami, klubski prostor,
prostor za prvo pomoč,
orodje in dve shrambi
in prostor za strelišče. V
nadstropju bodo sanitarije
pod tribunami za moške
in ženske. S tribun bo urejen dostop v VIP ložo, ki je
nad sanitarijami in služi za
napovedovanje tekem.
E. P.

Sv. Trojica

Več pregledov, manj kršiteljev
V občini Sv. Trojica inšpektorji lani naleteli na manj nepravilnosti

Č

lani občinskega sveta občine Sveta Trojica so se pred nedavnim seznanili s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata za leto 2010. Gre za poročilo skupnega
inšpekcijskega organa, ki deluje za osemnajst
občin ustanoviteljic iz Podravja.
Med splošnimi ugotovitvami velja omeniti oceno inšpektorjev, da je akcija ekologov brez meja
»Očistimo Slovenijo v enem dnevu«, ki je bila
lani spomladi, uspela v vseh občinah. Akcijo
so v občinah dobro izpeljali, moteče pa je, da je
bil finančni del bremena ponovno prevaljen na
lokalne skupnosti, ki so zagotovile največji del
tehnične logistike, organizacije
in odstranjevanja odpadkov,
ki so ostali v naravnem okolju
tudi po akciji.
V občini Sveta Trojica so inšpektorji z omenjenega inšpektorata prisotni praviloma dvakrat mesečno. Stanje čistoče na
javnih površinah in ravnanje z
odpadki so inšpektorji nadzirali šestdesetkrat. Ocenili so, da je
stanje na tem področju povsem
zadovoljivo.
Na področju nadzora nad stanjem občinskih cest je bilo
opravljenih deset inšpekcijskih pregledov. Dvema kršiteljema so inšpektorji izdali opozorila,
proti enemu pa so uvedli inšpekcijski postopek,
saj si je v varovalnem pasu občinske ceste uredil
kar vrtiček za počitek.
Posebej so inšpektorji poostrili nadzor nad
onesnaževanjem cest v času spomladanskega
oranja. V tem času so preventivno opozorili
več občanov.
Prav tako so poostrili nadzor nad uporabo javnih površin v času nedeljskih sejmov v Sveti

Trojici. Ugotavljajo, da se je zato stanje izboljšalo.
Inšpektorji so nadzirali tudi nameščanje plakatov, zlasti v času volilne kampanje. Nepravilno
nameščene plakate je po njihovi ustni odredbi
odstranil režijski obrat občine.
Na področju odvajanja odpadnih in padavinskih voda niso zaznali kršitev.
Pri pregledu zelenih površin in čistoče pokopališč pa so inšpektorji zaznali večje količine
odpadkov samo po Dnevu mrtvih, vendar niso
zaznali nepravilnosti v smislu nerednega odvoza odpadkov.

Lani so inšpektorji v občini Sveta Trojica opravili 183 pregledov, kar je za 27 več kot leta
2009. Ob pregledih so izdali eno ureditveno
odločbo, šest kršiteljev so opozorili, enemu so
izdali sklep, štirim so izrekli opozorilo po zakonu o prekrških, proti štirim kršiteljem pa so
sprožili postopek pred sodnikom za prekrške.
Tisto, kar je bistveno, pa je, da so inšpektorji lani kljub večjemu števili pregledov odkrili
manj kršiteljev kot leto poprej.
T. K.

Kmečke žene iz Svete Trojice
in Destrnika v Bruslju

E

vropski parlament v Bruslju je na povabilo dr. Milana Zvera, evropskega poslanca, 28. februarja obiskala skupina
slovenskih žena s podeželja, med njimi je bila
tudi ptujska vinska kraljica, sicer doma iz Destrnika. Udeleženke izleta
so bile članice dveh društev kmečkih žena iz slovenskih občin Destrnik in
Sveta Trojica. Skupini je dr.
Zver predstavil svoje delo v
Evropskem parlamentu, še
posebej pa je izpostavil delo
v parlamentarnem odboru
za lmetijstvo in razvoj podeželja.
V svoji pisarni v parlamentu je kasneje dr. Zver sprejel
župnika Svetega Urbana,
Jožeta Škofiča, predsednici
obeh društev, Dragico Vra-

čič in Alenko Gregorec, župana občine Sveta
Trojica, Darka Frasa, svetovalko iz občine Lenart, Cveto Bogdan, in ptujsko vinsko kraljico,
Tanjo Hauptman.

Po spletni strani občine Sveta Trojica
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AKTUALNO IZ OBČIN
TEMA
snost ob odprtju Jurovske poti.
Več o preostalih prireditvah v
sklopu občinskega praznika pa
v naslednji številki Ovtarjevih
novic.

OBVESTILO O JAVNIH RAZPISIH IN JAVNIH POZIVIH
V OBČINI SVETA TROJICA
V SLOVENSKIH GORICAH ZA LETO 2011
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah obvešča, da so bili dne 21. marca 2011 objavljeni naslednji javni razpisi in javni pozivi za leto 2011:
1.
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov;
2.
Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja;
3.
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter promocijo Občine Sveta Trojica v Slovenskih
goricah;
4.
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih
razpisov v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
5.
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje malih čistilnih naprav;
6.
Javni razpis za zbiranje pobud za dodelitev priznanj;
7.
Javni poziv za oddajo vlog za dodelitev nagrad.
Celotno besedilo javnih razpisov in pozivov z razpisno dokumentacijo oz. obrazci vlog
je možno dobiti osebno v sprejemni pisarni ali na spletni strani Občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah: www.sv-trojica.si (pod rubriko 'Razpisi in javna naročila').
Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav., l.r.

Praznik in nadaljevanje del
Nadaljevanje cestnih del, za zimsko službo
50.000 €
rebujajoča se pomlad bo omogočila že
težko pričakovana dela v občini Sv. Jurij
v Slovenskih goricah, ki so v zimskem
času obstala. Nadaljevala se bo tako obnova

lijo imeti opravka s podjetji na papirju, ki bi z
»dumpinškimi« cenami izsiljevali izbor. »Naša
želja je dobiti kvalitetnega in odgovornega
izvajalca v okviru predvidenih sredstev za ta
projekt,« razlaga Peter Škrlec, ki z žalostjo ugotavlja, da je v Sloveniji vse preveč goljufij, zaradi katerih na koncu vedno kratko
potegnejo majhne občine, majhna
podjetja in, kar je še najbolj žalostno, majhni ljudje. S pričetkom
obnove in preureditve trga, ki bo
s tem dobil popolnoma novo, moderno obliko, bi lahko začeli nekje
v drugi polovici maja. Projekt bo
izveden v dveh delih. V tem letu
bo preurejen trg, prihodnje leto pa
bo trg dobil urejeno in razsvetljeno povezavo mimo pokopališča do
športnega parka. Sočasno z obnovo trga bodo v tem letu v samem
centru obnovili tudi vodovod.
Osrednji trg v Jurovskem Dolu v tem letu do nove podobe

P

Obnova trga v Jurovskem Dolu
Med največjimi in najaktualnejšimi projekti v
bčini Sv. Jurij v Slovenskih goricah je po besedah župana Petra Škrleca priprava razpisne
dokumentacije za izvajalca, ki bo dal novo podobo centru Jurovskega Dola. Vrednost projekta znaša približno 470.000 €, od tega je občina že dobila odločbo kmetijskega ministrstva
o sofinanciranju v višini do 326.000 €. Ob tem
pa župan opozarja, da bodo v razpisu zahtevali
zelo ostre pogoje za izbiro kandidata, saj ne že-
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 18. 3. 2011 objavila
Javni razpis za podelitev priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
ki se bodo podelila ob 5. občinskem prazniku Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
Besedilo javnega razpisa, predlog za podelitev priznanj in tabelo z dosedanjimi prejemniki
priznanj so objavljeni na spletni strani občine www.obcinajurij.si.
Rok za sprejem predlogov je 6. 4. 2011 do 17. ure.

Sv. Jurij

vodovoda in obnova ter preplastitev posameznih cestnih odsekov. Zemeljska dela na cesti
v Sp. Gasteraju so bila končana že pred zimo,
takoj po otoplitvi bosta sledila fina izravnava
in asfaltiranje. Novega, 1600 metrov dolgega asfaltnega odseka se bodo razveselili tudi
uporabniki ceste v Zg. Partinju, na občinski
upravi že pripravljajo dokumentacijo. S tem,
ko se zima, ki je za posipavanje in pluženje
cest terjala približno 50 tisočakov, poslavlja,
pa zaposleni na občini ugotavljajo, da je le-ta
na posameznih odsekih pustila sledi, ki jih bo
potrebno v čim krajšem času sanirati.

15. aprila na krvodajalsko akcijo, 16. na čistilno akcijo »Očistimo svoj kraj!«
Po vzoru lanske čistilne akcije
želijo v občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah nadaljevati z
ozaveščanjem ljudi o skrbi za
Jedro občine bo z urejeno in razsvetljeno potjo mimo pokopališča
okolje ter ga sočasno očistiti.
povezano s športnim parkom (Obe foto: Franc Bele)
Letošnja čistilna akcija bo potekala po zaselkih občine pod
vodstvom LD Sv. Jurij 16. aprila od 9. ure dalje.
Dobro delo pa lahko občani in občanke Sv.
Že pred tem bo po občini potekal vsakoletni
Jurija opravijo že dan pred čistilno akcijo in
odvoz kosovnih odpadkov, ki bo letos potekal
se odpravijo na krvodajalsko akcijo, ki bo na
v petek, 1. aprila. Več informacij v zvezi z odosnovni šoli v Jurovskem Dolu od 7.30 naprej.
vozom najdete tudi na spletnem naslovu www.
obcinajurij.si.
Dejan Kramberger

Nov odlok o občinskih priznanjih in
priprave na občinski praznik
Zaradi približevanja občinskega praznika, ki
bo konec aprila, so svetniki in svetnica občine
Sv. Jurij v Slovenskih goricah na 4. seji sprejeli
tudi nov odlok o občinskih priznanjih. Poleg že
ustaljenega občinskega priznanja in Jurijevega
srebrnika bodo občani lahko prejeli še Jurijev
zlatnik (največ 1 na leto) in naziv častnega občana (praviloma 1 na mandat). Naj opomnimo,
da lahko posamezniki, društva ali organizacije še vse do 6. aprila predlagajo kandidate za
priznanja. Prejemniki priznanj bodo potrjeni
na naslednji seji občinskega sveta, 14. 4. 2011.
Osrednja proslava ob 5. občinskem prazniku,
na kateri bodo omenjena priznanja podeljena,
bo v Kulturnem domu Jurovski Dol 26. aprila
ob 19. uri. Dan po občinski proslavi pa TD Dediščina vabi na pohod po domači občini pod
naslovom »Spoznavajmo svoj kraj.« Za majsko
drevo bodo tudi letos že po tradiciji poskrbeli
jurovski gasilci. Postavitev popularnega »majpana« bo 28. 4. ob 16.30 pri gasilskem domu.
Nekoliko prej, pa vendarle že v sklopu občinskih prireditev, bo 21. 4. ob 17. uri pred OŠ
Jožeta Hudalesa potekala otvoritvena slove-

Jurovski Dol, 18. 3. 2011
Zadeva: 030-2/2011
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja,
Gregor Nudl

Lenartu podeljena Zlata vrtnica
Hortikulturno društvo Maribor je 16. marca 2011 v Narodnem
domu Maribor svečano podelilo priznanja za lepo urejeno okolje, in
sicer 25 zlatih vrtnic in 315 pohval. Med dobitniki priznanj je tudi
občina Lenart, ki je prejela ZLATO VRTNICO za vzorno urejeno
pokopališče v Lenartu. Župan občine Lenart mag. Janez Kramberger je vesel, da je Hortikulturno društvo Maribor opazilo večletna
prizadevanja občine Lenart za urejeno okolje. Zlata vrtnica je tudi
zasluga lastnikov grobov, občine Lenart in podjetja Almaja d. o. o..
Občina v sodelovanju s podjetjem Almaja d. o. o. sistemsko pristopa
k urejenosti okolja.
Priznanje Zlata vrtnica je vsekakor spodbuda za nadaljnja prizadevanja za čisto in urejeno okolje ter reševanje okoljske problematike
v širšem smislu.

Urejenost lenarškega pokopališča je pritegnila ocenjevalce

		

(Foto: E. P.)
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Nadzidek Zdravstvenega doma
Lenart, nov program
Po solidnem poslovnem rezultatu v letu
2010 se v osrednjem zdravstvenem domu
pripravljajo na gradnjo nadzidka. S 1.
marcem odobren nov program!
ZD Lenart smo se o dejavnosti in
načrtih pogovarjali z direktorjem Jožefom Krambergerjem, dr.
med., spec spl. med.
Krepko smo stopili v novo poslovno leto. Kakšno
je bilo lansko, kaj pričakujete od letošnjega?
»Lansko poslovno leto finančnih težav kot
takih sicer nismo imeli, v računovodskem izkazu, izkazanem 28. februarja 2011 na svetu
zavoda, pa je 52 tisoč evrov minusa. Ne gre za
to, da bi imeli v tem trenutku finančne težave,
ampak gre za sredstva amortizacije. Če bi jo
lahko zmanjšali, bi bil rezultat pozitiven, a je
po določbah takšen, kot je. Mislili smo, da bo
minus nekoliko večji, a smo rezultat z dobri-

V

Nad prizidkom bodo zgradili nove prostore

mi ukrepi spravili na doseženo raven, ki je še
sprejemljiva. V kumulativnem pogledu smo
še dobro stoječi. Kakšna bo nova pogodba z
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, še ne morem povedati. Veljala bo za
koledarsko leto, torej od 1. 1. in ne več z zamikom, kot je bilo doslej – od 1. 4. do 30. 3..
Z veseljem pa moram povedati, da smo iz
Ministrstva za zdravje dobili podatek, da
smo s 1. 3. 2011 pridobili en program fizioterapije, tako da imamo zdaj na našem območju tri programe. V 13 do 14 letih smo

tako pridobili 2,6 programa. V naslednjih
letih pričakujemo še 1,5 programa, da bomo
imeli 4,5 programa, kar nam tudi pripada.«
Zdravnikov vsepovsod po Sloveniji primanjkuje. Kakšen je položaj v ZD Lenart?
»Tudi pri nas zdravnikov primanjkuje, a moram povedati, da sem s trenutno zasedbo zadovoljen. Je sicer na minimumu, ampak če
smo vsi na delovnih mestih, lahko opravimo
obveznosti. Če eden ali dva zbolita in če gre
kdo na izobraževanje, pa je že težko. Še enega
zdravnika bi si zelo želeli.«
Kaj pa položaj v okoliških občinah, ki jih
pokriva ZD Lenart. S koncesijami so skušali reševati problem, pa ni uspelo. Se bo dalo
kadrovsko pokriti katero od zdaj zaprtih ambulant?
»S kadri iz osrednjega zdravstvenega doma, Zdravstvenega doma Lenart, ni možno
rešiti tega problema!«
Kakovostno opravljanje storitev želite podpreti z dodatnimi prostori.
»Verjamem, da bomo letos dobili načrte, ki so že v izdelavi.
Prepričan sem, da bo gradbeno
dovoljenje nared v septembru
ali oktobru letos, tako da bomo
prihodnje leto začeli z gradnjo
nadzidka prizidka k zdravstve(Foto E. P.)
nemu domu. V njem bomo
pridobili tri do štiri nove ordinacije za družinsko medicino in druge prostore,
ki nam jih zdaj primanjkuje. Ne bomo pridobili
veliko, ampak bomo »pogasili požar«, kot smo
ga pogasili leta 2000. Za nekaj let bo nekako zadostovalo, za naprej pa bomo še videli.«
Od kod sredstva?
»Sredstva so zaenkrat iz občinskega proračuna. Prizadevamo pa si najti pot tudi za sredstva iz katerega od skladov, tudi evropskih.
Od koderkoli bi bila, bi bila dobrodošla.«
E. Pukšič

Lesnina LGM bo še gradila

P

odjetje Lesnina LGM,
ki je na Jurovski cesti v
Lenartu že zgradilo tri
stanovanjske bloke, bo v aprilu
po napovedih začelo z gradnjo
še enega stolpiča. V perspektivi
je prostor še za štiri. Stanovanja v treh blokih so v glavnem
prodana, v podjetju pa ocenjujejo, da bo v mestu Lenart še
naprej interes za stanovanja,
zaradi česar so se odločili za
gradnjo novega stolpiča.
E. P.

Možna prenočišča pri zasebnikih

O

bčinski svet je sprejel obvezno razlago odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart. Ta
omogoča, da lahko prostore v stanovanjskih
objektih, v kolikor so tako veliki in imajo
lastniki teh objektov interes, ponudijo na
trgu za prenočišča ljudem, ki iščejo prenočišča. Seveda pa morajo na svojem zemljišču, v okviru svojega dvorišča, zagotoviti
tudi parkirne prostore, stanovanjska hiša
pa mora pretežno ostati v stanovanjski rabi.
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Svetniki so to obvezno razlago sprejeli z zadovoljstvom in županu in občinski upravi
tudi naročili, da podobno tolmačenje sprejmejo za celotno občino Lenart. V občini ni
nočitvenih zmogljivosti (Hotel Črni les in
Motel Vindiš-Šega sta zaprta, op. ur.), ljudje,
ki imajo tako velike stanovanjske objekte in
željo, pa bodo lahko zdaj na legalen način
ponudili prenočišče turistom ali drugim, ki
iščejo prenočišče.
E. P.

Usklajena stari in bodoči semafor

P

romet skozi mestno središče
Lenarta je po odprtju avtoceste sicer manjši, a še vedno
gost in zastoji v najbolj prometnih
križiščih so znatni. Na Direkciji za
ceste v Ljubljani so zagotovili, da
bodo v tem letu križišče Radgonske
ceste s Partizansko opremili s semaforji in te semaforje uskladili s semaforji na križišču Radgonske s Ptujsko
cesto. Dokumentacija je pripravljena
že dve leti. Lani ni bilo denarja, letos
pa naj bi posodobitev in uskladitev
signalizacije v križiščih stekli. Po nekaterih
informacijah naj bi v rebalansu državnega
proračuna, ki se pripravlja, našle mesto še

nekatere druge za promet pomembne naložbe občine Lenart.
E. P.

Parkirni prostor pri objektu Žito,
za pekarno v Lenartu

P

arkirišča v mestnem središču
Lenart so ob delavnikih tako
zatrpana, da je le težko najti
prosto mesto. Le malokdo pa pozna
parkirišče v ožjem središču, kjer je
skorajda vedno kakšno prosto mesto
za vozilo. To je parkirni prostor pri
objektu Žito, za pekarno v Lenartu.
Z njega se da po bližnjici peš zelo
hitro priti do stare šole, cerkve ali
občine.
E. P
Parkirišče pri objektu Žito

S parkirišča pri objektu Žito se da
priti po bližnjici do samega središča mesta. Puščice označujejo peš
pot do Ptujske ceste, do stare šole,
cerkve, občine in osrednjega trga.

Sv. Ana je dobila cvetličarno

V

središču Sv. Ane, v najetem prostoru
v poslopju Vinotoča Polič, Kremberk 36, so 5. marca odprli cvetličarno Evkalipsa. Prvo cvetličarno v občinskem
središču vodi samostojna podjetnica Anemari Fekonja, doma iz Očeslavcev v občini
Gornja Radgona; ki sicer že eno leto živi s
partnerjem Andrejem Budjo na Sv. Ani.
Mlada, 22-letna cvetličarka je najprej tri leta
obiskovala vrtnarsko šolo v Celju, nato še dve
leti mariborsko biotehniško šolo in pridobila
naziv vrtnarski tehnik. V Celju si je pridobila dodatne bogate izkušnje kot sodelavka na
sejmu Flora – poroke, med izobraževanjem v
Mariboru pa je aranžirala prireditve ob tradicionalnih praznikih v Svečini. V cvetličarni ji
pri delu pomaga domačinka – študentka.
Anemari Fekonja je vzljubila cvetje že v
zgodnji mladosti, ko je imela veliko veselja
z rožami na vrtu. V osnovni šoli, ki jo je obiskovala v G. Radgoni, se je veselje do cvetja
še stopnjevalo in jo nazadnje pripeljalo na
poklicno pot. Na pot samostojne podjetnice,
cvetličarke, stopa z zaupanjem in upanjem
v uspeh. V cvetličarni ob rezanem cvetju,
lončnicah, vencih, aranžmajih za različne
priložnosti, šopkih in aranžiranju daril ponuja tudi sveče in priložnostna darila. Svetuje vam tudi pri izbiri in potrebni oskrbi
rastlin.
Nova cvetličarna na Sv. Ani bo lahko osta-

la na sedanji lokaciji le kakšno leto, kajti po
načrtih ureditve krajevnega središča bo na
prostoru sedanjega Vinotoča Polič ploščad,
ki bo razširila vaški trg in ga olepšala z elementi bogate kulturno-zgodovinske dediščine. Cvetličarka pa je prepričana, da se bo
našel primeren prostor tudi za cvetličarno,
za katero upa, da se bo do takrat že dobro
»prijela«.
E. P.

Cvetličarka Anemari Fekonja v cvetličarni Evkalipsa
(Foto E.P.)
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Zakon o malem delu: za in proti

Pred referendumom o zakonu o malem delu smo za izjavi zaprosili poslanca v državnem zboru in župana občine Benedikt
Milana Gumzarja in Študentski klub Slovenskih goric
Milan Gumzar: Kot poslanec v državnem
zboru sem zakon podprl, saj sem prepričan, da je potreben in koristen. Morda bo
praksa pokazala tudi pomanjkljivosti, ki jih

bo potrebno odpraviti, vendar so prednosti zakona nedvoumne. Del denarja, ki ga
sedaj zaslužijo zasebni študentski servisi s
posredovanjem študentskega dela, se z zakonom namenja v štipendije, ki jih bo po-

Študentski klub Slovenskih goric, Simon
Žvajkar: Malo delo je nova prekerna (slabo plačana, negotova, nezaščitena) oblika
zaposlitve. Realno s to spremembo ne gre
pričakovati več dobrih in rednih delovnih
mest, ampak edinole več slabo plačanih in
predvsem negotovih zaposlitev, tako za mlade kot za brezposelne. Izkušnje iz Nemčije
celo kažejo, da se je z uvedbo malega dela
zmanjšalo število rednih delovnih mest za
dober milijon! Prav tako podatki iz tujine
kažejo, da so delavci komaj po petih letih
preko malega dela našli redno zaposlitev.
Malo delo ne prinaša nikakršne varnosti, saj
mali delavec ne bo upravičen ne do plačila
malice, prevoza, dopusta, praznika, regresa,

sledično več in se bodo povišale. Za razliko
od sedanjega študentskega dela bo malo
delo štelo v pokojninsko dobo, uradno pa
bodo priznane pridobljene delovne izkušnje, kar bo mladim izboljšalo možnosti redne zaposlitve, zlasti prve. Zakon o malem
delu določa minimalno plačilo, kar sedaj
ni urejeno, poleg tega pa zakon uvaja tudi
rizični sklad, iz katerega bo delavec prejel
plačilo tudi v primeru, če mu delodajalec ne
bo plačal za opravljeno delo. Onemogočene bodo zlorabe, s katerimi so delodajalci
preko študentskih servisov najemali poceni delovno silo, ki so jo lahko kadarkoli
odpustili brez pravnih posledic, s čimer so
se izogibali sklepanju rednih delovnih razmerij. Sprejetje zakona torej pomeni več
delovnih mest in manj dela na črno. Zakon
o malem delu pa možnosti zaslužka ne dovoljuje samo študentom, temveč to pravico
širi tudi na brezposelne in upokojence, ki
bodo lahko zaslužili do 200 evrov mesečno
(brezposleni) oziroma 6.000 evrov bruto
letno (upokojenci), ne da bi se jim zaradi
tega zmanjšale pravice iz naslova pokojnin
in nadomestil za brezposelnost.

bolniške, porodniške… Če pa
štejemo kot bonus, da bo mali
delavec v šestih letih dela nabral
za eno leto pokojninske dobe,
potem lahko mali delavci delajo do svojega 240 leta. Uradno
priznane delovne izkušnje so
prednost predlaganega zakona,
a nikakor ne odtehtajo slabosti,
ki jih zakon prinaša. Ko govorimo o študentskih servisih, je
študentu popolnoma vseeno,
kje bo dvignil napotnico, pa naj
bo to študentski servis ali trafika. Potrebno je poudariti, da so študentski
servisi »pogruntavščina« politike in ne mladih, ti le tam dvigujejo napotnice za delo.
Navsezadnje je treba opozoriti na dejstvo,
da tudi Zavodi za zaposlovanje s svojimi
60 enotami po Sloveniji lahko posredujejo
študentsko delo, ampak se tega iz neznanega
razloga ne poslužujejo. Pa še preidimo malce
v slovensko kruto realnost. Si resnično želimo videti 40-letnega človeka, ki je ostal brez
zaposlitve in bo nato prisiljen delati preko
»malega dela« in vzdrževati svojo družino
z dvesto, mogoče tristo evri mesečnega dohodka?! Prakse iz tujine namreč kažejo, da
kar 90 % ljudi, ki delajo preko malega dela,
živi pod pragom revščine.

Ovtar razmišlja

Kaj z Maistrovo vilo?

N

ekdanja Štupičeva vila, zaradi Maistrovega počitnikovanja v njej pogosto poimenovana Maistrova, vse
od zaprtja gostinskega obrata v njeni kleti
sameva. V javnosti se pogosto pojavljajo
zamisli in predvidevanja, kaj bi bilo najbolje za kraj in ne nazadnje za to pomembno
arhitekturno dediščino v osrčju Slovenskih
goric. Že dolgo se govori, da si Maistrov
Zavrh, kjer se je mit o Rudolfu Maistru kot
slovenskem narodnem junaku rodil, zasluži
Maistrov spomenik in hkrati muzej. Roko na
srce, spoštljiv in celosten muzej si ne zasluži
zgolj Rudolf Maister in občina Lenart, tem-
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več vse Slovenske gorice. Osrednja nit bi bila
zgodba o Maistru, ob njej pa predstavljena
preteklost Slovenskih goric.
Lokacija muzeja ne bi mogla biti primernejša
nikjer drugje kot prav na Zavrhu, v Maistrovi vili oz. Vili Fekonja, kot pravi današnji napis na njej. Z muzejem bi na Zavrhu pridobili tudi neke vrste turistično informacijski
center (TIC). Seveda bi del stavbe, predvsem
klet, moral biti še naprej namenjen gostinski
dejavnosti, ki bi zaokrožala turistično podobo in ponudbo muzeja. Zgornji del stavbe pa
bi lahko bil poleg muzeja namenjeni morebitni oddaji sob za nočitve, ki jih v našem oko-

lju tako ali tako
primanjkuje.
Velik primanjkljaj v turistični
ponudbi Zavrha so turistični
spominki, ki jih
ni mogoče kupiti nikjer, niti po
ogledu spominske sobe Rudolfa Maistra. Ne
glede na usodo
Maistrove vile
bi bilo smotrno pričakovati,
da bodo turisti, Maistrova vila sameva in čaka, kaj ji bo prinesla usoda
ki zaidejo na
Zavrh, v prihodnosti imeli možnost odnesti s sabo tudi
nega narediti in, seveda, nekaj primakniti?
spominek. Mednje zagotovo sodi kvalitetna
Vsekakor pa bo za uresničitev kakršnihkoli
ponudba slovenskogoriških vin, ki jih na Zaidej o dobičkonosnosti vlaganja v Maistrovo
vrhu in v okolici ne manjka. Velika težava so,
vilo potrebno veliko storiti predvsem pri zaseveda, finance. Poleg (pre)visoke prodajne
gotovitvi ustrezne turistične infrastrukture
cene bo namreč v sam objekt, za smiselno
ne le na Zavrhu in v občini Lenart, temveč
podobo, potrebno še veliko vložiti.
tudi po vseh Slovenskih goricah. Ob tem pa
In kdo bo investiral v obnovo tovrstnega
usmeriti domače pridelovalce v dopolnilne
objekta in tovrstnih dejavnosti? Mnogi so
dejavnosti, s katerimi bi obogatili kulinaričprepričani, da bi za Maistrovo vilo morala
ni in še kateri del slovenskogoriške turistične
poskrbeti občina, spet drugi, da bi se moral
ponudbe. To pa je že druga zgodba, podobnajti zasebni investitor, ki bi v obnovi vile
na tisti o enotnem in celovitem nastopu slonašel tudi poslovni interes. Morda bi svoj
venskogoriških občin na turističnem trgu.
interes morala v tem videti tudi Slovenska
vojska, ki se v zadnjem času vse pogosteje
Za komentar oziroma razmišljanje o usodi
naslanja na zgodbo o Rudolfu Maistru. Svoj
Maistrove vile na Zavrhu smo zaprosili Aledelež pa bi zagotovo morali pristaviti tudi
ša Ariha, enega pobudnikov za začetek Maministrstvo za kulturo in ministrstvo za
istrovih dnevov pred 25 leti na Zavrhu. Prišolstvo in šport. Le-ti se, kot nekateri državspevek bomo objavili v naslednji številki.
niki, ob državnih slovesnostih v spomin na
Rudolfa Maistra pogosto povezujeta z njim.
Uredništvo
Kako bo zdaj, ko je možno nekaj pomemb-

Opozorilo lastnikom psov
Večje število občanov mesta Lenart je opozorilo na težave, povezane z obnašanjem
lastnikov psov v mestu oz. urbani okolici.
Povzemamo zakonske in druge predpise, ki
urejajo to problematiko!
Pristojnost medobčinske inšpekcije in redarjev:
Odlok občine Lenart določa, da je prepovedano na javnih cestah, igriščih in na urejenih zelenih površinah prosto gibanje psov in drugih
domačih živali ter onesnaževanje z njihovimi
iztrebki. Lastnik oziroma skrbnik psa je dolžan
pri sebi imeti vrečke ali drugo opremo za odstranitev iztrebkov ter iztrebke takoj odstraniti,
če gre za onesnaženje občinske ceste ali javne
zelene površine. Ravnanje v nasprotju z določbami tega člena odloka je prekršek, ki se kaznuje z globo v višini 250 € za fizično osebo.

Pristojnost policije:
Policisti ugotavljajo predvsem kršitve, povezane z neprimernim varovanjem psov. Skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti
fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu; nevarni psi pa morajo biti na povodcu in
opremljeni z nagobčnikom. Za tovrstne kršitve je določena globa, za posameznike oziroma za lastnike ali skrbnike v razponu od 800
do 1.200 €.
Pristojnost uradnega veterinarja:
Dežurni uradni veterinar bo v Centralnem
registru psov (CRP) preverjal obveznost imetnikov psov za cepljenje psov proti steklini.
Nespoštovanje omenjene obveznosti je prekršek, za katerega je določena globa v razponu od 125 do 417 €.

KLEPARSTVO, KROVSTVO, TESARSTVO
IN GRADBENI SERVIS
Jože Toplak s.p., 2234 Benedikt

Kocbekova pot 2
in

Besto d.o.o., 1000 Ljubljana

Cesta Dolomitskega odreda 10

Strokovni izvajalec za:
Creaton, Tondach, Laumans, Bogener, Roben, Bramac,
Benders, Decra, Gerard, Hosekra, Isola, Trimo, Metrapan,
S-metal, Esal, Eternit, Tegola, Sika, Vaeplan, Velux, Fakro.
Knauf, Rigips, toplotne izolacije, splošna
in zaključna gradbena dela.

tel.: 02 703 6000
fax: 02 703 6001
GSM: 041 633 053
e-mail: toplakj@siol.net
e-mail: besto@siol.net

Za naročila v aprilu dajemo 7 % popust
na krovska in kleparska dela!
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Previdno o poslovnih idejah

N

a zavodu za zaposlovanje organizirajo za brezposelne delavce, ki se želijo
samozaposliti, posebne delavnice.
Na njih morajo udeleženci za samozaposlitev
predstaviti tudi svojo poslovno idejo.
Pred časom pa se je eden od udeležencev delavnice obrnil na varuhinjo človekovih pravic
dr. Zdenko Čebašek – Travnik. Povprašal jo
je, ali lahko od svetovalca na zavodu za zaposlovanje zahteva, da poslovno idejo razkrije
samo njemu, ne pa vsem udeležencem delavnice, saj gre za njegovo poslovno skrivnost.
Varuhinja je ocenila, da je njegova pobuda
utemeljena. Pojasnila mu je, da med intelektualno lastnino sodijo tudi zaupni podatki o
poslovni zamisli. To so na primer inovativni
deli poslovne ideje, ideje o izumih, sloganih,
videzih izdelkov in podobno. Zaupni po-

datki o zamisli se štejejo za intelektualno lastnino zaradi nevarnosti, da bi kdo, ki idejo
pozna, to izkoristil v svoj prid.
Varuhinja je pobudniku pojasnila, naj se s
svetovalcem dogovori, da bo poslovno idejo
razkril samo njemu. Hkrati pa lahko s svetovalcem podpiše sporazum, da podatkov ne
bo uporabil ali razkril drugim. Možno pa je
tudi, da udeleženec delavnice poslovni načrt
skuša predstaviti brez razkritja zaupnih podatkov ali ključnih novosti zamisli.
Varuhinja je pobudnika obvestila, da se lahko
znova obrne nanjo, če svetovalec ne bi sprejel
njegovega predloga in bi celo vztrajal, da pred
vsemi udeleženci usposabljanja za samozaposlitev razkrije zaupne podrobnosti njegovega
poslovnega načrta.
T. K.

Turizmu pomaga lastna glava
O

snovnošolci iz Jurovskega Dola in Voličine so v prizadevanjih za turistični razvoj
svojih občin sodelovali na festivalu Turizmu pomaga lastna glava.

Jurovskemu Dolu 2 zlati priznanji
Ptuj je 10. marca 2011 gostil 25. festival Turizmu pomaga lastna glava. Gre za projekt,
ki poteka pod okriljem Turistične zveze Slovenije in Zavoda za šolstvo in šport. Namen
projekta je mlade vzpodbuditi k raziskovanju turizma v domačem kraju in v sodelovanju z lokalnimi društvi in lokalno skupnostjo prispevati k hitrejšemu turističnemu
razvoju domačega kraja.

in tudi kmečki gospodinji Sandri Žugman.
Večletne izkušnje, dobra ideja in kvalitetna
predstavitev so mladim Jurovčanom prinesla
kar 2 zlati priznanji in sicer za najboljšo stojnico in za skupno število točk.

OŠ Voličina – srebrno priznanje
Učenci in učenke OŠ Voličina so se lotili turistične naloge z naslovom Slovenske gorice
– skriti biser Slovenije. V njej so želeli poudariti, da imamo v osrčju
Slovenskih goric številne
kulturne znamenitosti, ki
se prepletajo z naravo in
zanimivimi zgodbami iz
preteklosti. V sklopu naloge so sestavili enodnevno avanturistično–rekreacijsko pot po Slovenskih
goricah, na kateri lahko
turisti spoznajo skrite
bisere in ob tem doživijo
nepozaben dan. Pri izdelavi naloge in aktivnostih
v povezavi z njo so sodeJurčkov Poletni tabor Jurovskemu Dolu prinesel kar dve zlati priznanji
lovali Rebeka Šnofl, Karin
Petko, Špela Peserl, Saška
Med 17-timi šolami sta svoje
turistične proizvode na Ptuju
predstavili tudi osnovni šoli iz
Jurovskega Dola in Voličine.
Jurovčani, ki so na tem festivalu nastopili že petič zapored,
so tokrat predstavljali nalogo z
naslovom Jurčkov poletni tabor. Osrednji lik njihove ideje
je Jurček, ki bo mlade popeljal
po Jurovski in Franckovi poti,
po svežem senu, med domačimi
živalmi in skozi stara kmečka
opravila. Pri izvedbi projekta Z OŠ Voličina sta bila tudi Ovtar in mladi Herberstein
so sodelovali naslednji učenci:
Katja Emeršič, Vesna Zemljič,
Matic Zarnec, Luka Verle, Nejc Planer, NadKurnik, Tadej Kurnik, Tina Goznik, Zala Jug,
ja Jager, Aleksej Gajser, Timi Ornik in Anja
Domen Leš, Blaž Turk in Aljaž Roškar. OmeZorjan. Mentorice projekta so Milena Kokol,
njeni projekt pa je nastajal pod budnim očeAna Šuster in Karmen Polič. Po besedah vodsom mentorjev: Dejana Krambergerja, Zdenje projekta, Milene Kokol, je pri projektu akke Ekselenski, Braneta Laziča in Danija Sajtla.
tivno sodeloval tehnični del osebja, zaradi česar se zahvaljujejo Jožetu Jagru, Anici Črnčec
D. K.

11. srečanje mladih raziskovalcev
Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Regionalni center Maribor, letos v sodelovanju z
Osnovno šolo Benedikt in občino Benedikt
organizira 11. srečanje mladih raziskovalcev
osnovnih in srednjih šol Podravja, in sicer
v soboto, 26. marca 2011, v Osnovni šoli
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Benedikt, s pričetkom ob 9.30 uri v športni
dvorani. V dopoldanskem času bodo potekale
predstavitve raziskovalnih nalog, ob 13. uri pa
bo v Športni dvorani Benedikt svečana razglasitev rezultatov s kulturnim programom.
S. Š.

Dviguje povprečje

J

avna skrivnost je, da slovenskim estradnikom izobrazba ni najmočnejši adut.
Povprečje večnim študentom dvigujejo
znan obraz iz naših krajev, Aleš Smerdelj,
in njemu podobni. Pravnik, ki se ga večina
spomni kot upornika iz prvega slovenskega
resničnostnega šova Big Brother, pridno dela
na svojem doktoratu iz prava. Pred kratkim
je doživel mednarodno objavo svojega prvega znanstvenega prispevka. Zgodbo smo
preverili iz prve roke in ugotovili, da se je
Aleš pred kratkim udeležil mednarodnega
simpozija, na katerem je predstavil svojo
študijo s področja pravnega urejanja zadnje
čase vse bolj priljubljene eko prehrane. Tradicionalni dogodek je letos potekal v Opatiji, mladenič pa je priložnost izkoristil tudi
za dolge sprehode in obisk številnih famoznih lokacij. »Bilo je enkratno in razburljivo. Preživel sem štiri čudovite dni, spoznal
veliko strokovnjakov iz vsega sveta ter pridobil ogromno koristnih informacij za nadaljnje delo,« nam je zaupal mladenič ter za

konec dodal, da je že tako pestro dogajanje
začinila hotelska racija zaradi informacije o
domnevno podtaknjeni bombi, ki pa je, na
splošno veselje vseh prisotnih, bila lažna.
Katja Krajnc

Simbioz@: e-pismena Slovenija
Največja prostovoljna akcija elektronskega opismenjevanja bo
potekala v tednu med 18. in 22. aprilom po vsej Sloveniji

D

ejstvo je, da so starejši zaradi hitrega razvoja računalništva in novodobnih oblik virtualne komunikacije vedno pogosteje odrinjeni na rob
družbenega dogajanja. Ne morejo oziroma
ne znajo slediti vsem spremembam okoli
sebe. Podatki kažejo, da kar 90 odstotkov
prebivalcev Slovenije, starejših od 65 let,
še nikoli ni uporabilo računalnika oziroma interneta, kar pomeni, da smo na tem
področju v primerjavi z EU v precejšnjem
zaostanku.
Evropska komisija je leto 2011 razglasila za
evropsko leto prostovoljstva, leto 2012 pa za
leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. In prav zato so se mladi odločili, da
prepletejo obe vrednoti in pozovejo k izvedbi
največjega vseslovenskega prostovoljskega
projekta: Simbioz@ e-pismena Slovenija.
Osrednji namen akcije je omogočiti starejšim pozitivno izkušnjo z računalnikom,
vzbuditi in okrepiti njihovo samozavest in
jih motivirati za nadaljnje učenje in uporabo računalnika in interneta. Mladi, ki bodo
poučevali, pa bodo imeli možnost poučevati
in se izkazati. V tednu med 18. in 22. aprilom 2011 bo projektna skupina Simbioz@
skupaj z glavnima partnerjema, Zvezo dru-

štev upokojencev Slovenije in Zvezo ŠKIS
in ob pomoči slovenskih knjižnic, po vsej
Sloveniji organizirala brezplačna izobraževanja, kjer bodo mladi prostovoljci skušali
predstavnike starejše generacije navdušiti
za rabo računalnika in interneta in s tem
prispevati k višji ravni računalniške pismenosti med starejšimi v Sloveniji. S projektom
želimo nagovoriti 200.000 mladih in več kot
300.000 starejših, v tednu e-opismenjevanja
pa želimo združiti kar največje število mladih in starejših in s tem mlade pozvati k
prostovoljstvu, starejše pa spodbuditi, da
se vključijo v vseživljenjsko učenje in s tem
dvignejo raven kakovosti življenja. V projekt
se bodo aktivno vključile tudi naše občine in
s tem sodelovale pri vseslovenskem projektu ter pomagale premostiti medgeneracijske
razlike in izpostaviti vrednote, na katere danes pogosto pozabljamo – solidarnost, čut
za sočloveka in prostovoljstvo. Mladi prostovoljci se lahko v projekt vključijo na spletnem mestu www.simbioza.eu, starejši pa
bodo informacije dobili v najbližji knjižnici
oziroma informacijski točki Simbioze.
Tanja Mozetič,
vodja lokalnega nivoja

Zaključujemo študijske krožke

V

mesecu marcu smo zaključili sklop ustvarjalnih delavnic, ki smo jih izvajali
pod skupnim imenom Ustvarjajmo
skupaj. V delavnicah smo izdelovali
okrasje iz naravnih materialov in iz
krep papirja. Cvetlice iz papirja smo
izdelovali skupaj z gospo Frančiško
Šafarič, priznano strokovnjakinjo, ki
je za svoje izdelke pridobila certifikat »Rokodelstvo art & craft Slovenija«. Izdelki so namenjeni krašenju
doma ali butaric. Poleg tega smo
zaključili še tri študijske krožke, v
katerih smo se učili angleščine, nemščine
in računalništva. Člani krožka, kjer se učimo računalništvo, so s svojim na novo pridobljenim znanjem pripravili vabila za izlet
okoli Komarnika. Izlet je namenjen članom
vseh študijskih krožkov in ostalim, ki bi se
nam želeli pridružiti. Izlet bo v četrtek, 7.
aprila 2011. Zberemo se pri Izobraževal-

nem centru na Nikovi 9 ob 9. uri.
Vsem, ki ste redno spremljali naše aktivnosti
v Ovtarjevih novicah, vas v novem šolskem
letu vabimo k vpisu v Univerzo za tretje življenjsko obdobje, saj bomo vključili še številne nove vsebine.
Izobraževalni center Slovenske gorice
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DOGODKI IN DOGAJANJA
TEMA

Humanitarna akcija
Na podlagi prošnje Damjane Tinče, rojene 1978, stanujoče v Spodnjem Jakobskem Dolu
(ki je od prometne nesreče paralizirana in je 2010 leta opravila delno presaditev matičnih
celic, ki so ji dale ponovno upanje, da bo lahko nekoč zopet hodila), je za pomoč pri
zbiranju finančnih sredstev za še dodatno presaditev matičnih celic zaprosila Kulturno
društvo Peter Golob iz Jakobskega dola in OZRK Maribor. Odziv kulturno umetniških
društev, osnovne šole Jakobski dol, drugih društev, zavodov in posameznikov iz domače
in sosednjih občin je zelo pozitiven, zato organiziramo

dobrodelni koncert

»DA BI MAMICA SPET HODILA«
v nedeljo, 27. marca 2011, ob 15. uri v OŠ Jakobski Dol.
Vse ljudi dobrega srca vljudno prosimo, da se pridružijo humanitarni akciji zbiranja
finančnih sredstev za presaditev matičnih celic in pomagajo ob materinskem dnevu
mamici in ženi, da bi lahko spet sama hodila, tako da:
• svoj finančni prispevek nakažejo s plačilnim nalogom BN 02 na podkonto
TRR OZRK Maribor št.: 04515 – 000039432 šifra 00 50745 ali

• s klicem na Mobitel, Debitel na številko 090 93 3089 za presaditev
matičnih celic, ki jo je odprl Telekom Slovenije – en klic stane 1,2519 EUR,
seveda pa je možno klicati večkrat.
Organizatorji te dobrodelne akcije smo prepričani, da je kljub težkim razmeram, v katerih živimo, še vedno veliko dobrih, čudovitih in skromnih ljudi, ki znajo prisluhniti
drugim, ki so še v bistveno večjih osebnih težavah in stiskah, pa si sami, žal, zaradi zdravstvenih težav ne morejo pomagati, zato naj velja »Delati dobro je dobro!«
V imenu organizatorjev
Miroslav Breznik, Jurovski Dol

Letni programsko volilni zbor
OZ VVS Lenart

O

Z VVS Lenart v Slovenskih goricah
združuje veterane slovenske osamosvojitvene vojne in druge udeležence osamosvajanja v letih 1990 – 1991
iz občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveti
Jurij, Sveta Ana in Sveta Trojica v Slovenskih goricah. V letu 2010 so imeli 316 članov, od tega 244 aktivnih. Kot so poudarili
na letnem programsko-volilnem zboru, ki
je bil 25. februarja v veliki dvorani Centra
Slovenskih goric v Lenartu, je dejavnost veteranskega združenja temeljila na programskih izhodiščih in na sprejetih programskih
nalogah. Dejavnost so uskladili s sosednjimi
območnimi združenji in združenji, povezanimi v PO vzhodno-štajerske pokrajine, kar
je bilo nujno potrebno, saj so se v preteklosti
včasih z nekaterimi aktivnostmi podvajali,
kar ni bilo koristno. Posledica neusklajenosti je bila zlasti neučinkovita promocija.
Kot je posebej poudaril dosedanji predsednik dr. Marjan Toš, je dejavnost OZ VVS
Lenart slonela tudi na tradiciji slovenskega
uporništva v 20. stoletju, »zato smo na področju domoljubja in utrjevanja domovinske pripadnosti sodelovali tudi z borčevsko
organizacijo za vrednote NOB in s policijskim veteranskim združenjem Sever v Mariboru oz. Lenartu. Nujno je izpostaviti krepi-

Zlato priznanje OZ VVS Lenart je prejel Roman Čuš
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tev enotnosti veteranske organizacije, ne pa
njeno razdvajanje, kar pomeni ustanovitev
tretje veteranske organizacije decembra lani.
Lenarški veterani se z njeno ustanovitvijo ne
strinjamo, saj je to še en poskus nedopustne
delitve veteranov na ideološki oz. politični
osnovi. V letih 1990 in 1991 nam je bila ena
in edina sveta stvar samostojna, neodvisna
in demokratična Slovenija. Za njo smo zastavili vse svoje ideale, vključno z življenjem.
Tako kot se takrat nismo delili ne po strankarski ali ideološki plati, tega ne dopuščamo
niti danes. Med veterani je treba doseči še
več enotnosti in skupnega nastopanja«, je še
dejal dr. Marjan Toš.
V letu 2010 je OZ VVS Lenart v sodelovanju
z občino Cerkvenjak organiziralo in izvedlo
osrednjo družabno-kulturno prireditev, pohod po poteh generala Maistra, ki je v cerkvenjaške gorice pritegnil okoli 450 veteranov
iz vse Slovenije. K odličnemu uspehu sta v
dobršni meri pripomogli občina Cerkvenjak
in Zveza veteranov vojne za Slovenijo, ki sta
projekt izdatno finančno podprli. Člani so
bili na podobnih prireditvah v Ormožu, v
Rušah, v Gornji Radgoni, na Treh žebljih na
Pohorju, na Letališču Maribor in drugod.
Udeležili so se tradicionalnega veteranskega
pohoda na Triglav in srečanja veteranov vseh
generacij na Pokljuki. Zelo dobro
je bilo sodelovanje z vsemi lokalnimi skupnostmi; upajo, da bo
tega sodelovanja v bodoče še več
in da bo financiranje veteranske
organizacije stalnica v vseh občinskih proračunih. Vse občine
so lani pomagale pri realizaciji
velikega projekta, izdaji dopolnjenega zbornika Čas odločitve 1990
– 1991. V njem so zdaj na enem
mestu zbrane poglavitne zgodovinske resnice iz obdobja osamosvajanja na območju osrednjih
Slovenskih goric. Publikacija je

naletela na velik odmev v strokovni javnosti,
dobile so jo tudi vse šole in knjižnice, pa tudi
nekatere strokovne in znanstvene ustanove v
regiji (muzeji, arhiv). Brez pomoči projekta
ne bi bilo mogoče realizirati. Še posebej izdatno jih je podprla domicilna občina Lenart.
Za novega predsednika je bil izvoljen Darko Škerget, za podpredsednika pa Janez
Kocbek. Naloge sekretarja bo v prihodnjem
mandatu opravljal Iztok Rozin, blagajnik pa
bo še naprej Marjan Ručigaj. Romanu Čušu
so podelili zlato priznanje OZ VVS Lenart in
podelili še več srebrnih in bronastih priznanj
ter zahvalnih listin. Listno o častnem članstvu je prejel dosedanji predsednik dr. Marjan Toš. Zbora so se udeležili predstavniki
veteranskih združenj iz Ruš, Ptuja, Slovenske

Bistrice in Gornje Radgone, generalni sekretar Zveze veteranov vojne za Slovenijo Mitja
Jankovič in podžupani občin Lenart (Franci
Ornik), Cerkvenjak (Jože Gregorec), Benedikt (Janez Zorko) in Sveti Jurij v Slovenskih
goricah (Gregor Nudl). Vsi so izrekli priznanje dosedanjemu delu lenarškega združenja,
ki je prepoznavno v širšem prostoru. Sprejeli
so tudi delovni program za letos, v katerem
bo posebna pozornost namenjena obeležitvi
20-letnice osamosvojitve. Zbor sta popestrila kulturni program in družabno srečanje ob
domačih dobrotah, za katere so poskrbele
članice Društva kmečkih žena in deklet iz
Lenarta.

Lovci LD Benedikt v letu 2011

K.P.

N

a rednem občnem zboru so se v lovenijo. Izvedli so še veliko drugih akcij.
vskem domu Benedikt v nedeljo, 6.
Za leto 2011 so si med drugim zadali velimarca 2011, zbrali lovci in vabljeni
ko novih dejavnosti in aktivnosti. Za njimi
gostje, med katerimi so bili: državni poslanec
je že prijetno druženje v februarju, ko so si
in župan občine Benedikt
Milan Gumzar, predstavnik
Zveze lovskih družin Maribor in hkrati starešina LD
Šentilj v Slovenskih goricah
Rudi Majer ter predstavnika Prostovoljnega gasilskega
društva Benedikt.
Starešina LD Benedikt Janez
Čeplak je podal poročilo
preteklega leta in ponosno
pohvalil lovce za sodelovanje, saj so s svojim prostovoljnim delom veliko postorili. Zamenjali so drsna vrata
Benediški lovci so obiskali lovsko razstavo v Avstriji
pri vhodu na posestvo, kjer
				
(Foto: Kristina Čeplak)
že vrsto let stoji lovski dom,
za katera se zahvaljujejo svojemu članu, lovcu, državnemu poslancu in
ogledali lovsko razstavo v sosednji Avstriji.
županu občine Gornja Radgona, Antonu
Načrtujejo udeležbo pri velikonočni maši v
Kampušu. Pri tem jim je bila v pomoč tudi
lovskih uniformah, kjer ne bo manjkal niti
občina Benedikt z županom, ki je lovcem
lovski prapor, sodelovali bodo pri postavitvi
skoraj vedno znal prisluhniti in jim pomagamajskega drevesa, čistilni akciji in še kje.
ti. Uredili pa so tudi samo notranjost doma
Seveda pa jih čaka še izdelava novih visokih
z beljenjem, ograjo na balkonu, obenem pa
prež, izvedba tekmovanja v streljanju z zračdomu dali novo podobo s fasado. Z veliko
no puško ob občinskem prazniku…
vnemo za lepše okolje so se pridružili občini
in drugim društvom pri akciji Očistimo SloSaša Lovrenčič

Sprejem upokojenih občinarjev

pa vse tja do Ljutomera.
V kulturnem programu je nastopila Katja Cer, ki obiskuje
4. razred Konservatorija za
balet in glasbo Maribor, Podružnično šolo Lenart, sicer
učenka 5. razred Osnovne
šole Lenart, in zaigrala nekaj skladb na harmoniko. V
imenu upokojencev je spregovoril Edo Zorko.
Foto L. Šipek

V ponedeljek, 28. februarja,
je župan občine Lenart mag.
Janez Kramberger v Centru Slovenskih goric sprejel
upokojene delavce občine
Lenart in nekdanje uslužbence skupščine občine Lenart. Predstavil jim je glavne
projekte in načrte občine. Po
kratkem nagovoru župana in
predstavitvi občine Lenart je
sledil še ogled dveh filmov
o aktualnem dogajanju in o
ponudbi Vinsko-turistične
ceste VTC 13, ki pokriva kar
11 občin, od Lenarta, Ptuja

Metka Vurcer

Foto L. Šipek
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Zbor članov PD Lenart

V

sako leto, približno v tem času,
vodstvo PD Lenart organizira zbor
članov. Na tem srečanju se planinci seznanijo z realizacijo planov pohodov v
prejšnjem letu in sprejemajo nove. Zanimanje za planinstvo je v Lenartu in okolici pre-

Štefan Lebreht, Ljubica Omerzu pa je uspešno zaključila tečaj za varuha gorske narave.
Trenutno poteka tečaj za vodnika D (vodenje lahkih snežnih tur) za tri udeležence, za
vodnika A (lahke kopne ture) bo poslan na
izobraževanje eden). V naslednjih letih bo
torej še več kvalificiranega kadra kot doslej.
Pri članstvu so pri društvu lansko leto beležili
rahel upad (260 članov,
predlani 276), glavni viri
financiranja pa ostajajo
v glavnem isti. Večino
sredstev prispeva domača občina, nekaj se jih
nabere tudi iz članarine.
Ta ostaja ista kot lansko
leto (20 EUR za najbolj
pogosto B članstvo).
Člani PD Lenart na občnem zboru.
(Foto: Franc Meke)
Ob koncu družabnega
srečanja so prišle na vrsto
cejšnje, saj se je npr. lanskega prvomajskega
še nagrade. Med mladimi člani je bilo vesepohoda na Zavrh (kjer je PD Lenart soorgalje podariti Bronasti znak mladega planinca
nizator) udeležilo okrog 1300 obiskovalcev,
Aljažu in Klemnu Lebrehtu. Slovensko pladrugih pohodov pa preko 600. Pohodi so se
ninsko pot sta uspela prehoditi Srečko Perkoizvajali tudi za predšolske otroke v sodelovavič in Boris Bajec, čeprav jima značke s Planju z vrtcem Lenart, osnovnošolska planinninske zveze Slovenije še niso uspeli poslati.
ska dejavnost pa je živa še posebno na OŠ
Franc Meke, predsednik PD Lenart, se je
Voličina.
poslovil s pozdravom Srečno, ki naj poleg
Zadnja leta pri društvu posvečajo posebno
rudarjev velja tudi za planince!
pozornost izobraževanju kadrov (lansko
leto je tečaj za vodnika B kategorije pridobil
Danica Zemljič

Društvo VTC 13

D

DRUŠTVO
VINSKO TURISTIČNE CESTE

ruštvo vinsko turistične ceste Srepromocijskega fildnje Slovenske gorice (Društvo
ma o VTC 13 in
VTC 13) je bilo ustanovljeno v letu
nakup opreme za
2008. Ustanoviteljice so občine Ptuj, Depredvajanje. Film
strnik, Juršinci, Trnovska vas, Cerkvenjak,
ima tri dele, ki se
Lenart, Sv. Trojica, Sv. Andraž, Sv. Jurij ob
lahko predvajajo
Ščavnici in Ljutomer ter ponudniki na obposamezno ali kot celota. V prvem je predmočju VTC 13. Trenutno je včlanjenih 11
stavljen zgodovinski del območja VTC 13,
občin, 7 društev vinogradnikov, 1 turistično
drugi predstavlja vinogradniško leto – dela
društvo, podjetje Ptujske vedute in 77 razv vinogradu s povezavo oz. pomenom farnih
ličnih ponudnikov – turistične kmetuje, gozavetnikov, tretji del pa predstavlja turistično
stinski lokali, vinogradniki in sadjarji.
ponudbo. Film smo predstavili na zaključni
Člani društva smo se 18. februarja sestali na
prireditvi projekta 9. novembra lani. 3. faza
3. rednem občnem zboru na turistični kmeobsega izobraževanje vinogradnikov in drutiji Breznik, pregledali delo v letu 2010 in
gih ponudnikov. Pripravili smo tečaj kuhapripravili program za letos.
nja vegetarijanskih jedi, predavanje na temo
Ena najpomembnejših aktivnosti je bilo
trženja in strokovno ekskurzijo z ogledom
že 7. grajsko ocenjevanje vin iz Slovenskih
dobrih praks v okolici Slovenske Bistrice
goric in Haloz na ptujskem
gradu. Udeležijo se ga vinogradniki, ki so predhodno
na društvenih ocenjevanjih
že dosegli določeno število
točk. Vinogradnikom smo
podelili odličja in glinene
amfore v sklopu 7. Grajskega
vinskega praznika in smo ga
združili z grajskimi igrami,
ki jih organizira društvo Cesarsko-kraljevi Ptuj.
Druga največja aktivnost je
bilo nadaljevanje projekta
Spoznavajmo lepote in vina Dobitniki glinenih amfor in podeljevalci, od leve proti desni:
vinsko turistične ceste Sre- Simon Toplak - predsednik društva VTC 13, princ in princesa
dnje Slovenske gorice, ki smo iz društva Cesarsko-kraljevi Ptuj, Franc Pukšič - župan občine
Desternik in poslanec v DZ, Radovan Šuman, Ptujska vinska
ga prijavili na razpis LAS
kraljica Tanja Hauptman, Simon Druzovič, Zvonko Škrget in dr.
Bogastvo podeželja ob DraVladimir Korošec
vi in v Slovenskih goricah
in uspeli s prijavo. Osnovni
cilj projekta je bil povečati prepoznavnost
in Slovenskih Konjic, ob koncu leta pa smo
območja vinsko turistične ceste, predstavispoznali še Goričko in Jeruzalemsko–ormoti naravne lepote in kulturno zgodovinske
ške gorice.
znamenitosti.
Za leto 2011 smo sprejeli zelo obsežen program
V 1. fazi projekta smo v februarju 2010 dodela: 8. grajsko ocenjevanje vin, 8. grajski vinski
polnili in ponatisnili promocijsko zloženko
praznik skupaj z društvom Cesarsko-kraljevi
VTC 13: Na zdravje duši in telesu v slovenPtuj. S srednjeveškimi oblačili bomo sodelovali
skem, nemškem, angleškem, italijanskem,
na različnih prireditvah in gostovanjih, tudi na
francoskem in hrvaškem jeziku v nakladi
Jurjevem sejmu na Ptuju, v Bernbachu in Bur22.000 izvodov. 2. faza je zajela snemanje
ghausnu in še kje. V programu je izdelava sple-
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tne strani društva VTC 13, prevod predstavitvenega filma v italijansko, angleško in nemško
verzijo, strokovne ekskurzije z ogledi primerov
dobrih praks v Sloveniji ali v tujini. S kmetijsko
svetovalno službo bomo organizirali različne
delavnice za ponudnike na VTC 13, ob Martinovem bomo nadaljevali projekt predstavitve
mladih vin, v termah in na turističnih kmetijah
in v gostinskih lokalih bi pripravili predstavitev
vin iz VTC 13 skupaj s predstavitvijo lokalne

kulinarike. Potrebno bi bilo popraviti usmerjevalne table in razmišljati o novih, da bi bilo
območje čim bolj prepoznavno.
Na občnem zboru smo sprejeli tudi nove člane
in razširili naše območje delovanja še na občini Sv. Ana in Benedikt. Naši člani so postala
tudi društva vinogradnikov na tem območju.
Tajnica društva Slavica Strelec, inž. kmet.,
Svetovalka na KGZ Ptuj

Rez potomk Stare trte
Benedikt: svečana 6. rez Čolnikove trte,
potomke Stare trte, je bila v nedeljo, 20.
marca, pri Svetih Treh Kraljih v Slovenskih goricah, v neposredni bližini rojstne
hiše Dominika Čolnika. Trto je obrezal
občinski viničar Zlatko Borak (na fotografiji v ospredju desno) ob prisotnosti
gospodarja trte, poslanca DZ RS in župana občine Benedikt Milana Gumzarja
(spredaj levo). V ozadju vinska viteza
Franc Škrobar, ki je tudi boter Čolnikovi
trti, in Milan Kolarič. 'Nadzor' nad delom s potomko najstarejše trte sta izvajala sedanji mariborski viničar Stane Kocutar in njegov predhodnik mag. Tone
Zafošnik (na sliki v ozadju za trto).
S. Š.

Zavrh: v soboto, 12. marca, je društvo
vinogradnikov Lenart skupaj s Turističnim društvom Rudolf Maister Vojanov
Zavrh opravilo 2. uradno obrezovanje
potomke najstarejše vinske trte na Zavrhu pri Maistrovem stolpu. Kulturni
program je s pesmijo obogatila skupina
Lorelai. Simbolično je prvi rez vinske
trte opravil podžupan občine Lenart
Franci Ornik, ki je zbrane pred tem
tudi nagovoril. V svojem nagovoru je
poudaril, da je simbolično obrezovanje
uvod v pričetek bogatih in zanimivih
turističnih prireditev, ki se bodo tekom
leta zvrstile na Zavrhu. Z obrezovanjem
trte sta nadaljevala viničar oz. skrbnik
le-te Jože Rojs in predsednik društva
vinogradnikov Lenart Radovan Šuman.
Članice turističnega društva in lenarški
vinogradniki so poskrbeli za prigrizek in
pokušino dobre domače kapljice.
D. K.
Cerkvenjak: v občini Cerkvenjak so
v soboto, 19. marca, svečano opravili
rez Jahanezove trte. Na slovesnosti je
zbranim občanom in številnim uglednim gostom, med katerimi so bili tudi
državnozborski poslanec Milan Gumzar,
direktorica RASG Tatjana Hrastnik,
predsednica LAS Ovtar Vida Šavli in
mariborski viničar Stane Kocutar, spre-

Rez Čolnikove trte v Benediktu

Podžupan občine Lenart in domačin iz Voličine Franci
Ornik je opravil rez trte na Zavrhu

Rez Johanezove trte v Cerkvenjaku

govoril gospodar Jahanezove trte in cerkvenjaški
župan Marjan Žmavc. Rez stare trte pa je v
prisotnosti vinskih kraljic kot vsako leto opravil
občinski viničar in predsednik društva vinogradnikov in ljubiteljev vina v Cerkvenjaku Ivan
Janez Pučko.
T. K.

Trojiški vinogradniki s starim
predsednikom
V petek, 25. februarja, so se vinogradniki iz občine Sveta Trojica zbrali na
letnem občnem zboru. Nameravali
so izvoliti novega predsednika društva, saj je bil Peter Leopold izvoljen
za občinskega svetnika in imenovan
za podžupana, kar je nezdružljivo s
funkcijo predsednika društva. Člani
upravnega in nadzornega odbora se
niso strinjali s spremembo v vodstvu
društva, zato Leopold še dalje vodi
društvo. Društvo je v preteklem letu
izvedlo vrsto odmevnih aktivnosti.
Med številne zahtevne projekte sodi
usposabljanje članov in sodelovanje
v promocijskem filmu Društva vinsko turistične ceste Osrednjih slovenskih goric VTC 13.
Po občinski spletni strani

Peter Leopold ostaja predsednik
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Komu zvoni?

Ve se: Zvoni zimi, odzvonilo je odsluženi posodi in
(moralno) tistemu, ki jo je
brezvestno odvrgel; zvoni
alarmni zvonec varovanja
okolja …

V bližini parkirišča
Hotela Črni les
(Foto: Zmago Kokol)

Očistimo Benedikt in zaselke!

V

soboto, 9. aprila
2011, ob 9. uri bo na
območju občine Benedikt potekala čistilna akcija prostovoljcev »Očistimo
svoj kraj«. Občanke in občani občine Benedikt so vabljeni, da se akcije udeležijo na
enem od zbirnih mest: Gasilski dom, Čolnikov trg 17;
Krmekova kapela, Štajngrova-Sv. Trije Kralji; Geratič,
Trotkova 22; Ješovnik, Ihova
54; Beričeva kapela, Trste- Z lanske akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu!
nik; Slatinski vrelci, Slatinska
cesta; Rajšp, Drvanja 6.
bra priložnost za druženje med občani, zato
Letošnja akcija bo namenjena predvsem
čiščenju razpršenih odpadkov ob cestah in
so vabljeni, da združijo prijetno s koristnim
sprehajalnih poteh. Na zbirnih mestih bodo
in se akcije udeležijo v čim večjem številu.
udeleženci prejeli vrečke in zaščitne rokaviBesedilo in foto: Sabina Šijanec
ce, lahko pa prinesejo tudi svoje. Po izkušnjah prejšnjih let so takšne akcije vedno do-

Delovne Benedičanke
Kuharski tečaj Benedičank
Društvo kmečkih žena in deklet Benedikt
je 15. februarja organiziralo kuharski tečaj,
ki je potekal na kmetiji Marije Rola. Žene

Društvo kmečkih žena in deklet Benedikt

Izkoriščamo priložnost in vse žene in dekleta, ki se rade družijo, zabavajo in kaj koristnega naučijo, da se nam pridružijo. Včlanijo se lahko pri predsednici Angeli Rajšp.
Vzele so si čas zase!
Zimski čas je čas, ko si zemlja odpočije, in takrat si
tudi žene in dekleta lahko
vzamejo kakšno urico zase.
Zato smo se v društvu kmečkih žena in deklet Benedikt
odločile, da organiziramo
enodnevni tečaj plavanja, ki
smo ga izvedle 25. januarja
v Bio Termah v Mali Nedelji. Zraven tečaja seveda ni
manjkalo dobre volje, saj
smo obenem izkoristile priložnost za klepet in zabavo.

in dekleta so namreč izrazile
željo po peki v krušni peči,
in tako smo se odločile, da
bomo tokrat pekle pogače,
gibanice, kvasenice, …
Tečaj je tokrat prvič potekal
pod vodstvom Darinke Gostečnik, ki se je zelo potrudila. Moramo pa se pohvaliti,
da smo tudi žene in dekleta,
članice društva, naši mojstrici pokazale, kako pa me izdelujemo našo sirovo gibanico.
Gospa Darinka je bila nav- Počitek pred kosilom
dušena in se je odločila, da
jo bo poslej vključila v svoj
program tečajev.
Domov smo se odpravile utrujene, vendar
Ob končanem tečaju smo seveda vse dobropolne energije, ki jo še kako potrebujemo.
te tudi poizkusile.
Maja Rajter
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8. marec po planinsko

V

soboto, 3.
marca, se
nas je 36
planink PD Lenart
zbralo na dvodnevnem izletu na
Kras.
Z avtobusom smo
se odpravile proti
kraški vasici Pliskovica. Tam nas je že
čakal prijazen turistični vodič - domačin in nas vodil
po slikoviti ter zelo
zanimivi Pliskini
(Foto: Franc Meke)
poti. Opisal nam je Pohod žensk PDL na Kras 			
zgodovino vasi in
Slovenijo od Triglava pa vse do Jadranskega
življenje v njej. Po
»naporni« hoji se nam je prilegel kozarček domorja.
Na poti domov smo obiskale še staro kraško
mačega terana v njegovi kleti. Večerjo so nam
pripravili na kmečkem turizmu, kjer so nas
vasico Štanjel. Vesele in prijetno utrujene
smo se zvečer vrnile v varno zavetje naših
obiskale tudi domače maškare. Po večerji smo
družin. Med potjo smo si že izdelale načrt za
si pripravile praznovanje 8. marca v jedilnici
mladinskega hotela, kjer smo tudi prespale.
naslednje leto.
			
Zjutraj smo se odpravile na 643 m visoki
hrib Trstelj. Z vrha smo si ogledale prelepo
Lenka Meke

Čebele, narava, človek, zdravje

Čebelji pridelki
Med
Slovenci smo že od nekdaj narod čebelarjev. Smo edina članica Evropske unije, ki je
svojo avtohtono čebelo zaščitila, kar pomeni, da se pri nas ne sme gojiti čebel drugih
ras. Poglavitna naloga čebel je opraševanje
rastlin, s čimer omogočajo obstoj življenja
na našem planetu, narava pa čebele nagrajuje z medičino, iz katere proizvajajo med.
Ker pa čebele prinesejo več kot porabijo,
jim čebelar odvzame presežek medu in ga
uporabi za lastno prehrano. Med je odlično
hranilo, krepčilo, pomirjevalo. Znano je, da
blagodejno vpliva na naše zdravje, saj deluje protivnetno in protimikrobno ter nam
pomaga lajšati vsakodnevne tegobe. Zelo je
uporaben tudi v kulinariki, saj živilom daje
posebno aromo.
Slovenski čebelarji pridelujemo kakovosten
in varen med. Nad pridelavo se izvaja interni nadzor, čebelarimo v skladu s smernicami
dobrih higienskih navad v čebelarstvu, ki so
osnovane na načelih sistema HACCP. Poleg
tega vam slovenski čebelarji nudimo pester
izbor čebeljih pridelkov.
Zakaj uživati čebelje pridelke slovenskih čebelarjev? Ker so kakovostni in varni. So iz
okolja, v katerem živimo. Slovenski čebelarji
zagotavljamo sledljivost. Ker je opraševanje
pomembno za ohranjanje naše naravne pestrosti.
Kakovost
Da nam bodo čebelji pridelki pomagali krepiti in ohranjati naše zdravje, morajo biti
kakovostni in varni. Rok uporabe medu je
lahko zelo dolgotrajen, če je skladiščen v
ustreznih razmerah. Med shranjen na toplem veliko hitreje izgublja svojo dragocenost. Velike razdalje, ki jih med prepotuje
v svetovni trgovini, skladiščenja medu v raznih skladiščih predstavljajo nevarnost, da
se mu zmanjša kakovost. Med in ostali čebelji pridelki slovenskih čebelarjev pa pridejo
praktično iz čebeljega panja v naše roke in je
zato ohranjena kakovost medu.
Domače okolje
Ko uživamo med in ostale čebelje pridelke,
je pomembno, da uživamo hrano iz okolja, v
katerem živimo, saj tako v naše telo ne vnašamo snovi, ki so našemu organizmu tuje.

Če vnašamo v telo snovi iz tujega okolja, je
veliko več možnosti, da se pojavi alergija.
Sledljivost
Slovenski čebelarji zagotavljamo sledljivost.
Na nalepki je poleg točnega porekla medu
označen tudi polni naslov čebelarja, ki je
med pridelal, za razliko od nekaterih medov,
kjer niti ne vemo, iz katere države izvira.

Opraševanje
In ne nazadnje je vrednost medu in ostalih
čebeljih pridelkov veliko manjša od koristi,
ki nam jih čebele nudijo z opraševanjem.
Čebeli kot glavni opraševalki se lahko zahvalimo za bogat izbor sadja in zelenjave v
naši prehrani kakor tudi za raznovrstnost v
naravi. In ko boste naslednjič kupovali med,
ga kupite pri slovenskem čebelarju, kajti s
tem ne boste kupili samo zdravja, ampak
tudi opraševanje, s čimer boste aktivno skrbeli tudi za okolje, v katerem živite.
Med v kulinariki
Medeni kruh: 500 g prekuhanega in ohlajenega medu, 200 g sladkorja, 3/8 1 mleka,
cimet, klinčki, limonina lupina, 500 g moke,
120 g narezanih orehov, pecilni prašek, 2 jajci, 2 žlici ruma.
Zmešamo moko, med, mleko, sladkor in
dišave. Pustimo, da testo počiva 12 ur. Nato
dodamo jajci, rum, orehe in pecilni prašek.
Testo vlijemo v pomazan pekač in pečemo
45 minut pri 170 °C. Ohlajen kruh razrežemo in rezine še popečemo.
Karl Vogrinčič
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V dom za ostarele nas lahko pri- Soba za paliativno oskrbo
pelje prava pot – kjer sije sonček

M

»Treba je mnogo preprostih besed kakor:
kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi slepi v temi
na križpotjih zašli s pravega pota…« (Tone Pavček)

ejne življenjske situacije nas
vzpodbudijo, da pričnemo na različne načine reševati pozna leta
svojega življenja. Ko ostarimo, se razbolimo,
obležimo, se umaknemo v prostor, kjer iščemo in pričakujemo samo še mir, mirno starost in čim manj razburjenja. In zna se nam
prikazati puščica, ki nam pokaže pravo pot.
Pot, ki nas pripelje v kotiček, namenjen ne
tako mladim, kotiček, kjer iščemo in najdemo še malo sreče. In potem se naenkrat zna
zgoditi, da bivamo v enem od prekrasnih
domov, ko si rečemo: pa saj ta je pa najlepši v Sloveniji! Tako se nam zazdi. Ima pravo
recepcijo kot kak hotel višjega standarda, ob
njem mali »caffe«, kjer stanovalci posedijo in
poklepetajo eden z drugim in popijejo kavico
ali čaj. Poleti pa zunaj
lepo teraso s pogledom na širno polje in
gozdiček, ki kar kliče
po sprehodu. Okolje je mirno in tiho,
nobenega prometa, v
neposredni bližini trgovine, banka, pošta,
lekarna, pa okulist in
zdravstveni dom, čeprav ima dom svojo
zdravnico in seveda
medicinske sestre, ki
skrbijo za onemogle.
Dom ima celo svojo Dom sv. Lenarta
frizerko, ki s kvalitetnim delom olepšuje
stanovalke in celo stanovalce, ima ljubeznive
fante – hišnike, ki so pripravljeni ob vsakem
času priskočiti na pomoč in kaj popraviti,
zabiti, urediti. Če smo še pri močeh, lahko
bivamo v gornjem delu – vtretjem nadstropju, kjer je 40 oskrbovanih in prostranih stanovanj od 23 do 65 kvadratnih metrov, ena
so z balkoni, druga brez, delijo pa jih široki
in čisti hodniki. Vsa so v stilu enega samega
prostora. V prvem nadstropju pa je 52 udobnih sob, prav tako v drugem. Dom je poln
prijaznega osebja, kjer se ti lahko ob vsakem
srečanju z medicinsko sestro, snažilko, hišnikom, receptorjem, socialnimi delavkami,
kuhinjskim osebjem in, ja, tudi s samim direktorjem pokaže ljubezniv, nasmejan obraz.
Kjer nam lahko tudi kot kakšni pomembni
osebnosti prinesejo na pladnju v naše bivališče kosilo, začinjeno z nekaj prijetnimi besedami. In hrana – ja, tekne, je dobra, vsaj v

tem domu, kjer smo.
Maribor, ki je od tod oddaljen 20 km, je
lahko dosegljiv z rednimi avtobusi ali pač z
osebnim avtomobilom, saj se dom nahaja v
Lenartu v Slovenskih goricah in nosi naslov
Dom sv. Lenarta.
Kaj pa tisti SONČEK? Zakaj? Dom žari kot
sonce, saj zunaj in znotraj prevladuje očesu
prijetna rumena barva vseh odtenkov.
Tu se dogajajo redno stalne aktivnosti in nikoli ni dolgčas, od razstav raznih umetnikov
do nastopov glasbenikov, pa obiskov drugih
kulturnikov, zanimivih osebnosti ali otrok
ter družabnih iger. Marsikdo se poveže v
skupinico, iz katere nastanejo prijateljstva
in na razne načine tako hitreje in zanimiveje
mine čas.

Večino takih domov se še vedno stigmatizira: Kaj? Dom za ostarele? Tja pa že ne grem!
Ne in ne! Pa bi si tega, o katerem je govor,
lahko ogledali in bi zagotovo spremenili
svoje mnenje.
Podpisnico teh besed je pritegnil na mah, naslednji dan po prvem obisku je že podpisala
pogodbo in zdaj srečna in preskrbljena biva
v 44 kvadratnih metrov velikem stanovanju
– pravzaprav v prostranem velikem prostoru,
kar se ji zdi dosti bolj praktično in udobno kot
v kakšnem stanovanju z več prostori. Cena in
stroški? O tem bi se dalo reči marsikaj, ker
je tako dostopna, da skorajda ni verjeti. Avtorica tega prispevka ni napisala z namenom
reklame, napisala ga je s srcem in z željo, da bi
bilo tako prijetno, kot je njej, tudi drugim, ki
stopajo na zadnjo stopnico svojega življenja,
ki je, očitno, lahko tudi lepo.
Stanka Gregorič

V

Karitas Maribor Branko Maček. Sveto mašo
so s petjem obogatili stanovalci doma in slovenskogoriški skavti. Slovesnosti so se udeležili tudi lenarški podžupan Franci Ornik,
številni zaposleni in svojci. Predsednik Branko Maček je blagoslovil še
vzpostavljeno paliativno
sobo, ki je namenjena
bivanju umirajočih stanovalcev. Ob 3. obletnici
blagoslovitve smo v domu
nadgradili program storitev – vzpostavili smo sobo
za paliativno oskrbo in
izdali set zloženk. Po končani slovesnosti je sledilo
druženje ob pogostitvi.
Polona Šporin
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tivno sobo, ki je namenjena bivanju umirajočih stanovalcev. Hkrati je svojcem omogočena prisotnost pri umirajočem, če si to želijo.
Spremljanje umirajočega bolnika je težavno
delo ali kot pravi Frank Ostaseski: »Spremljanje umirajočega bolnika je delo, ki ti
stre srce, vendar ga tudi razpre«
Violeta Pečar

Jurovskemu župniku Lojzetu
Antolinu v slovo in spomin

Č

3. obletnica Doma sv. Lenarta
kapeli Doma sv. Lenarta je bila 26.
februarja slovesna maša ob 3. obletnici blagoslovitve doma. Somaševanje, ki so se mu pridružili dekanijski duhovniki, je vodil predsednik Nadškofijske

V

Domu sv. Lenarta se
trudimo polepšati jesen
življenja naših stanovalcem, a se hkrati zavedamo, da
se vsaka jesen konča z zimo in
vsaka starost s smrtjo. Zato dajemo velik poudarek paliativni
oskrbi, v kateri sodelujemo vsi
zaposleni in svojci umirajočega kakor tudi zunanji sodelavci.
Paliativna oskrba je novejša veja
v zdravstvu, ki nudi celostno pomoč bolnikom z napredovano
neozdravljivo boleznijo in tudi
njihovim bližnjim.
Vsak človek, ki umira, hrepeni po varnosti,
sprejetju, dostojanstvu in samostojnosti. V
sebi nosi štiri temeljne potrebe: biti ljubljen in
ljubiti, biti razumljen in razumeti, biti izbran
in izbrati in da ti je odpuščeno in odpustiti.
Če so te potrebe zadovoljene, je umirajoči
bolnik miren, zadovoljen in ustvarjalen.
V februarju 2011 smo vzpostavili t. i. palia-

eprav je smrt vsakdanji pojav in pred
njo vsi bežimo, nas vedno znova
zbira.Tako nas je v petek, 11. marca
2011, zbrala v brezštevilni množici vseh, ki
smo se še zadnjič prišli poslovit od našega
župnika, Lojzeta Antolina.
Žalostni in nemočni smo vsi farani župnije
Sv. Jurija v Slovenskih goricah obstali pred
dejstvom, da je za vedno obstal njegov strumni korak, da je njegovo energije polno srce
za zmeraj zastalo. Ne moremo verjeti, da smo
ga na svečnico tega leta zadnjič videli stati
pred obnovljenim oltarjem in da
se je 3. februarja namesto po Blažev žegen odpravil v bolnišnico,
od koder se je v sredo, 9. marca,
na pragu njegovega 62. rojstnega
dne, med nas, jurovske farane,
brez slovesa vrnilo le njegovo od
bolezni izmučeno telo. V času
njegovega bivanja v bolnišnici je
življenje na našem trgu tako rekoč zastalo. Verjetno iz bojazni ali
morda celo slutnje. Po njemu tako
ljubem trgu smo v glavnem molče stopali vsi, ki smo se odpravljali k maši ali
k molitvam za njegovo ozdravljenje in hkrati
zaskrbljeno pogledovali proti samevajočemu
župnišču, kjer je za njegovo zdravje še posebej
trepetala njegova sestra Marija. V tem času so
se pred našimi očmi odvijale podobe in zgodbe zadnjih 22 let, ki jih je preživel kot župnik v
naši župniji. Kakorkoli je nanesla beseda, smo
se vsi strinjali, da je njegovo bivanje in delo v
našem kraju pustilo neizbrisen pečat.
S svojim delom je vedno znova dokazoval, da
je verjel v modrost latinskega reka, da kaplja
ne izdolbe kamna s silo, pač pa z vztrajnostjo.
S svojim delom je vedno izkazoval njegovo
veliko skrb za sakralno dediščino v naši župniji. Ob skrbnem gospodarskem delovanju
se je zavzemal za strpen dialog na vseh ravneh, torej da občina, šola in župnija delujejo
v dobro ljudi. Ni poznal službe, ampak samo
delo, ki mu je bil neizmerno predan. Okoli
sebe je znal zbrati ljudi, ki so bili pripravljeni
sprejemati Kristusov nauk, hkrati pa je s svojim mišljenjem in delom obogatiti pastoralno dejavnost v naši župniji.
S člani Župnijskega pastoralnega sveta se je
redno sestajal, pripravljal je mladinska veroučna srečanja, srečanja za ministrante, redno
je spremljal in spodbujal delovanje odraslega
in otroškega cerkvenega zbora, bil je predsednik župnijske Karitas. Posebno odmevni so
postali oratoriji, ki jih je zadnja leta pripra-

vljal za otroke med počitnicami. Bil je skrben
in strpen veroučitelj. Veliko skrbi je namenjal
bolnim in ostarelim. Opravljal je tudi poslovno pastoralno delo, ki je v veliki večini ostalo
skrito našim očem. Predvsem pa ne pozabljamo na njegov največji duhovni projekt,
spremljanje zorenja gospoda Sebastijana od
vpisa v bogoslovje do novomašnega oltarja.
In kakor mu je pokojni gospod Lojze ob novi
maši pripravil sprejem v farni cerkvi, tako
ga je gospod Sebastijan sprejel ob njegovem
poslednjem prihodu v cerkev, ki jo je gospod

Lojze z veliko skrbi in ljubezni obnavljal, kakor bi jo pripravil za svoje zadnje slovo. Nikakor pa mi, njegovi sodelavci, ne pozabljamo
na trenja, ki so se včasih pojavila med nami.
Za vse, kar je bilo kdaj slabega izrečenega ali
storjenega, nam je iskreno žal.
Neskonč»Vaše srce za nas je dalo vse,
no smo
kar je imelo,
hvaležni
nobene bilke
Bogu, da
zase ni poželo.
je gospoda Lojzeta
Zato nikoli ne bomo več peli,
za življekakor smo peli skupaj,
nje obdanikoli več tako se veselili,
ril s tako
kakor smo se veselili skupaj.«
bogatimi
darovi in
da je svoje življenjske darove nesebično delili
z nami, jurovskimi farani. Želimo, da se njegovo od bolezni izžeto telo odpočije ob obzidju
cerkve svetega Jurija. V grobu ob cerkvi, ki jo
je tako ljubil, da je zanjo daroval svoje zdravje
in svoje življenje, in s pogledom na dolino ob
Globovnici, ki jo je neštetokrat prepešačil.
Ob slovesu nas objema neznosna bolečina.
Morda bomo kdaj dovolili, da nas bodo ponovno preplavili vsi lepi, skupaj z njim preživeti trenutki in se bomo zavedali, da smo ostali z
njim za vedno povezani – na drugačen način.
Vida Ornik
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Platinasta poroka zakoncev
Malnarič v Domu Sv. Lenarta

Herbersteinova konjenica
obiskala grad Hrastovec

v Ljubljani. Poročil ju je pisatelj F. S. Finžgar. Le nekaj dni
po njuni poroki se je začela
vojna in gospod Janez je moral v vojsko. Po vojni je prišel
službovat v Maribor kot ravnatelj na srednji ekonomski
šoli. Imata dve hčerki, ki sta
že upokojeni, tri vnuke in
dva pravnuka. V Domu sv.
Lenarta bivata od maja 2008.
Ob tej posebni priložnosti
sta ju obiskali hčerki in župan mag. Janez Kramberger,
Platinasta poroka - zakonca Malnarič, hčerki in župan
sodelavci v domu pa so pripravili prijetno druženje s
kulturnim programom, ki so ga odpele ljudV Domu Sv. Lenarta sta 1. marca praznovala
ske pevke.
obletnico poroke zakonca Joža in Janez Malnarič. Poročila sta se pred 70 leti v Trnovem
M. V.

Janez, Drago in Janko so se ponosno odpravili na pot iz Konjeniškega centra Voličina - Posestvo
VOGRIN na vsakoletni obisk varovancev Zavoda Hrastovec

Prejšnji župan Sv. Ane za okolje
Trije možje so se pogovarjali o pomembnih zadevah.
Prejšnji župan Bogomir Ruhitel, vzdrževalec občinskih
cest Drago Kerec in sedanji
župan Sv. Ane Silvo Slaček.
Aktualni župan in vzdrževalec sta si ogledala poti
in plazenje terena, prejšnji
župan pa je ob hiši skrbno
odstranjeval suho travo in
stvari, ki ne sodijo v urejeno okolje. Rezultati dela
vseh treh so vidni…
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erbersteinova konjenica, ki deluje v
okviru Konjeniškega centra Voličina, s svojo dejavnostjo obuja zgodovinsko dediščino mogočne rodbine Herberstein, ki je gospodovala gradu Hrastovec
večji del obdobja od 1379 do 1945.
Vse od leta 2000 so konjeniki Herbersteinove
konjenice, katere večina članov prihaja iz Voličine, vsakoletno prisotni na različnih javnih
prireditvah širom Slovenskih goric in širše,
seveda pa jim je ena najljubših in najbolj srčnih jahanj vsakoletni obisk Zavoda Hrastovec
ter seveda njegovih varovancev in delavcev.
Tako je bil tudi na letošnji pustni torek z njegovim direktorjem Josipom Lukačem dogovorjen obisk v Zavodu Hrastovec, celotna

organizacija pa je bila v nadaljevanju izpeljana s prijazno terapevtko Petro Živko.
Vtise ob obisku Herbersteinove konjenice v
Zavodu Hrastovec je strnila terapevtka Petra:
»Čas, ko mrzla zima prepušča mesto prijaznejši pomladi, je že od nekdaj razlog za številna praznovanja. Zato nas je na pustni torek,
8. marca, obiskala konjenica. Dogodek je bil
prijetno doživetje, ki je pozitivno vplival na telesno, duševno, emocionalno in socialno počutje stanovalcev. Konjenica je med stanovalce prinesla obilo radosti, veselja, zadovoljstva
in dobre volje. Preživeli so prijeten popoldan,
ki jim bo ostal v nepozabnem spominu.”
Janez Karo
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Program prireditev v aprilu 2011 Koncert skupine Percussix
Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin
(območno)
JSKD Lenart, KD Cerkvenjak in KTD Selce v sodelovanju z občinama Cerkvenjak in Lenart

1. 4. in
2. 4. 2011

Dom kulture Cerkvenjak ob 18. uri, Kulturni
dom Voličina ob 19. uri

Čričkov in slavčkov gaj 2011- območna revija
otroških in mladinskih pevskih zborov
JSKD Lenart in OŠ Sveta Ana v sodelovanju z
občino Sveta Ana

4. 4. 2011

KTC Sveta Ana
ob 16. uri

Regijska revija otroških folklornih skupin
območja izpostav JSKD Lenart, Ormož, Ptuj in
Slovenska Bistrica
JSKD Lenart v sodelovanju z OŠ Cerkvenjak –
Vitomarci in občino Cerkvenjak

20. 4. 2011

Dom kulture
Cerkvenjak

Selce: nasmejano občinstvo

Si za ples? Sem za ples!
Si za ples? Sem za ples! – revija odraslih folklornih skupin iz občin Cerkvenjak, Lenart,
Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti Jurij bo po-

tekala v Domu kulture v Cerkvenjaku v petek,
25. marca 2011, ob 19. uri. Revijo bo strokovno spremljala Valerija Žalig.

Lutkarije 2011
Lutkarije 2011 –
revija otroških in
odraslih lutkovnih
skupin - je potekala v četrtek, 10.
marca 2011, v kulturnem domu v
Voličini. Revijo sta
pripravila JSKD
Lenart in KD
Srečko Rojs - Niko
Voličina v sodelovanju z občino Lenart in Osnovno
šolo Voličina.
Nastopile so: odrasla
lutkovna
Iz predstave Nerodna Avguština v izvedbi Lutkovne skupine
skupina Mravlja
OŠ Sveta Trojica 				
(Foto: B. Mihalič)
iz VDC Lenart s
predstavo Muren
in Mravlje pod vodstvom Nike Arnuš; Lutkovpredstavo Nerodna Avguština avtorja Otfrieni krožek OŠ Jožeta Hudalesa iz Jurovskega
da Preublerja pod vodstvom Tanje Cekovski.
Dola s predstavo Igre prijateljstva avtorice DaStrokovni spremljevalec revije je bil Slavko Ramjane Kenda Hussu in pod vodstvom Martine
kuša Slavinec.
Škrlec in Lutkovna skupina OŠ Sveta Trojica s

Otroški oder 2011
Otroški oder 2011 – revija otroških gledaliških
skupin - je potekala v sredo, 16. marca 2011,
v kulturnem domu v Voličini. Pripravila sta jo
JSKD Lenart in KD Srečko Rojs-Niko Voličina
v sodelovanju z občino Lenart in Osnovno šolo
Voličina.
Nastopile so: Gledališka skupina Žogice OŠ
Cerkvenjak–Vitomarci, Podružnična šola Vitomarci z avtorsko predstavo vodje skupine
Andreje Černel, Žoga išče prijatelja; Gledališka skupina OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol s
predstavo Štiri kapice, skupino vodi Marija Pak;
Gledališka skupina Ostržki OŠ Cerkvenjak–Vitomarci; Podružnična šola Vitomarci z avtorsko
predstavo vodje skupine Andreje Černel, Išče-

mo, iščemo sonce; mlajša gledališka skupina OŠ
Sveta Ana s predstavo Sneguljčica malo drugače
avtorice Olge Paušič, pod vodstvom Mateje Jezovšek; Gledališka skupina Ostržki OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, Podružnična šola Vitomarci
z avtorsko predstavo vodje skupine Andreje
Černel, Trnuljčica in palčki; Gledališka skupina
OŠ Benedikt s predstavo avtorja Tomaža Lapajne Dekleva, Gremo na vlak, pod vodstvom
Timoteje Haložan; Gledališka skupina OŠ Sveta
Trojica z avtorsko predstavo vodje skupine Verice Vračko, Nagajivi papagaj; starejša dramska
skupina OŠ Sveta Ana s predstavo Skrivnosti
iz šolskega veceja avtorice Olge Paušič in pod
vodstvom Mateje Jezovšek; Gledališki klub OŠ
Cerkvenjak – Vitomarci s predstavo
avtorice
Marthe Swintz,
Kraljevi smetanovi kolački pod
vodstvom Jožice
Vršič in Dramska
skupina OŠ Sveta
Ana z avtorsko
predstavo vodje
skupine Nastje
Bat, Za vse je kriv
Facebook. Revijo je strokovno
spremljala Dunja
Zupanec.

Iz predstave Trnuljčica in palčki v izvedbi Gledališke skupine Ostržki OŠ Cerkvenjak –Vitomarci, Podružnična osnovna šola Vitomarci (Foto: B. Mihalič)
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Učenci Konservatorija za glasbo
in balet Maribor, ki sestavljajo tolkalno skupino PERCUSSIX, so 9.
marca številne poslušalce v Centru
slovenskih goric navdušili z glasbo,
ki so jo izvabili iz tolkal. Inštrumenti in zvoki, ki niso vsakdanji,
so bili prava popestritev kulturne
ponudbe.
Skupina, ki deluje pod mentorstvom
prof. Martina Bajdeta, je zaigrala
skladbe, s katerimi se bo predstavila
na državnem tekmovanju.

skupine. Delovati je začela v letu
2008 in že v letu 2009 je prvič nastopala z veseloigro v treh dejanjih Pa nikomur ne povej. V letu
2010 so se predstavili z odmevno
veseloigro Recept za hujšanje, letos pa s Skrito kamero. Poudariti
je treba, da so vse igre v narečju
in ga tako ohranjajo. Vse igre za
skupino napiše in zrežira njihova
članica in vodja Julijana Bračič,
seveda pa so pomembni igralci,
ki svoje vloge odlično odigrajo. V
predstavi Skrita kamera so nastopali: Tadej Kurnik, Ivanka Potrč,
Igralci KTD Selce so nasmejali prepolno dovrano v Selcah
Mirko Čeh, Olga Ornik, Janez
Kurnik, Silva Šuman,Tatjana
Dvoršak, Renata Živko, Marija Kurnik, Josip LackV Selcah se je v soboto, 19. februarja 2011, zvečer
treslo od smeha. Dramska skupina KTD Selce je
ovič, Danaja Rožmarin in Janez Bračič.
S predstavami so že gostovali v različnih krajih
namreč pripravila novo veseloigro, tokrat kot splet
po Sloveniji in povsod, kjer so bili, so jih naskečev, Skrita kamera. Okrog 350 gledalcev se je dogradili s smehom in aplavzom.
bro uro skoraj neprekinjeno smejalo in ploskalo.
J. B.
To je že tretja samostojna veseloigra te dramske

Boris Štrukelj – Boršt na Sv. Ani
Grafike slikarja in grafika Borisa Štruklja – Boršta iz Cerkelj ob
Krki zapolnjujejo slikarski ciklus
avtorja. Z njimi se kaže kot izviren likovnik, ki pozna in suvereno
uporablja razpoložljiva tehnična
sredstva. Likovna pot, ki jo je Boris
Štrukelj prehodil doslej, zagotavlja,
da bo z raziskovanjem slikarskih,
grafičnih in računalniških izraznih
možnosti nadaljeval. Akvareli mu
služijo tudi kot predloga za preoblikovanje v računalniške slike. To
je o avtorju zapisala Maruša AvguRazstavo je odprl župan Silvo Slaček, avtor na njegovi desni
štin, razstavljena dela v občinski
(Foto: Viktor Kapl)
avli Sv. Ane zapisano potrjujejo.
Odprjte razstave 8. marca zvečer je bil dogoharmonikarka Katja Kaučič s spremljevalcem
in pevke iz Lenarta. Prišle pa so tudi maske …
dek, namenjen kulturnemu uživanju, dnevu
žena in tudi pustu, ki se otvoritvene slovesnosti
ni izognil. V kulturnem programu so nastopili
E. P.

Picasso v Voličini
Gledališka predstava, ki je 26. februarja odpadla, bo na sporedu v nedeljo, 10. aprila 2011,
ob 19.30 uri v Kulturnem domu Voličina.
Režija Miha Alujevič, igrata Radko Polič -

Rac in Pia Zemljič, produkcija: Mestno gledališče Ptuj. Odlična drama dveh oseb, dveh
nasprotujočih si polov, dveh egov, ki pripelje
do presenetljivega vrhunca.

Za domače - po domače
Kulturno društvo
Sveta Ana je pripravilo glasbeno zabavno prireditev
Za domače - po
domače, ki je bila
v nedeljo, 20. marca 2011, ob 15. uri
v športni dvorani
Sveta Ana.

Breda Rakuša
Slavinec
(Foto: Viktor Kapl)
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Zabeleženo ob pustu 2011
šole Lenart; Nadškofija v stečaju iz Voličine; Kmetija pri debeli
prasici iz Sv. Trojice; Maškare iz Vrtca Lenart: Zdrava prehrana in Zvezdice in Škofijski urad Maribor iz Benedikta.
Pustovanja so se udeležili tudi kurenti iz Destrnika, Zg. leskovca v Halozah in iz Trnovske vasi. Manjkali niso godba MOL,
preoblečena v snežake, in mažoretke, ki so bile snežinke.
Sprevod maškar se je končal pri gasilskem domu Lenart ob
zvokih glasbe ansambla Ajda, ob pustnih krofih, domačem
vinu in norčavem razpoloženju.

Pust na Sv. Ani

»Un« in »Una«, Viktor Kapl in Anica Simonič

Foto Tone
20. lenarško pustovanje v soboto, 5. marca, je bilo tako, kot
se za jubilej spodobi: veselo, norčavo, razposajeno, z mnogimi
maškarami in več 1000 obiskovalci.
Letošnja pustna povorka je bila še posebej zanimiva, saj je
sprevod sestavljalo skoraj 1000 maškar. Najštevilčnejša je bila
skupinska maškara iz Osnovne šole Lenart, ki so jo poimenovali Vsi različni-vsi enaki, ki jo je sestavljalo skoraj 400 učencev in učiteljev, prav tako se je iz Vrtca Lenart udeležilo pustovanja več kot 90 otrok in staršev, ki so svoje maškare
poimenovali Zdrava prehrana in Zvezdice.
Povorko je sestavljalo 14 skupin in veliko individualnih maškar. Kot vsako leto so bile tudi letos najizvirnejše maškare nagrajene, nagrade so prejeli: Vsi različni - vsi enaki iz Osnovne

Veličasten koncert ob 9. obletnici skupine

Foto V. Kapl

Čas za menjavo gum ...

Pustni koncert Klapovühov
Na predvečer pustne sobote je bil pred polno dvorano obiskovalcev v Benediktu pustni
koncert Klapovühov. V dvorani pa niso bili
samo domačini iz Benedikta in drugih krajev v osrednjih Slovenskih goricah, temveč
tudi veliko oboževalcev njihove glasbe iz
domala vse Slovenije. Sodeč po registrskih
tablicah na avtomobilih jih je največ prišlo
iz Ljubljane, Škofje Loke, Velenja in seveda
iz večjih mest na Štajerskem.
»Ob letošnjem pustu je minilo natanko devet let, odkar je nastala skupina Klapovühov.
Zato smo pred šestimi leti začeli v Benediktu
organizirati pustne koncerte, na katere vabimo tudi druge glasbene skupine in glasbenike,
vendar zlasti takšne, ki medijsko niso izposta-

Pustovanje šolarjev

vljeni. Tako lahko obiskovalci na Klapovühovem pustnem koncertu vsako leto prisluhnejo
tudi glasbi, ki je sicer ne morejo prav pogosto
slišati na radiu in televiziji,« pravi predsednica
Glasbeno turističnega društva Klapovüh Vesna Merčnik. Po njenih besedah so v društvu
veseli, da vse več ljudi iz osrednjih Slovenskih
goric ceni glasbo Klapovühov, saj je najtežje
biti priznan v domačih krajih.
Merčnikova pa nam je izdala še eno skrivnost.
Društvo dela tudi z mlajšo glasbeno skupino,
ki se je že začela uveljavljati na tekmovanju za
talente. Doslej se jim je uspelo prebiti v polfinale, kako bo naprej, pa bomo še videli.

Foto: Zmago Kokol

Vrhunska

T. K.

poročna fotografija
FOTOGRAFIRANJE
SNEMANJE
UOKVIRJANJE
TRGOVINA

Tel: 02/72 90 280
info@foto-tone.si
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1. medobčinska liga – MNZ Maribor
Jurovski Dol v boj med prve tri
Ta konec tedna se pričenja pomladanski del prvenstva v 1. Medobčinski ligi Maribor, v kateri
nastopata tudi NK Jurovski Dol in NK Lenart.
Lenarčani bodo prvo tekmo odigrali na domačem igrišču proti Dobrovcam, Jurovčani pa ta
konec tedna gostujejo v Dogošah. Prvo domačo tekmo bodo Jurovčani odigrali prihodnjo

soboto (2. aprila) proti Radljam. Precej boljše
izhodišče imajo po polovici prvenstva nogometaši Jurovskega Dola, ki zasedajo 4. mesto, med
tem ko so Lenarčani na predzadnjem mestu na
ligaški razpredelnici. Več o napovedih iz obeh
taborov o nadaljevanju prvenstva in o delu z
mladinskimi selekcijami v klubih v naši prihodnji številki.

2. SFL
toči golov smo bili priča v 18.
krogu na domačem derbiju
med KMN Slovenske gorice in
KMN Zavrh Selce Masind, ki
so jo gostitelji dobili z rezultatom 11:9. Sredi polčasa je bila
stvar obrnjena, saj so igralci
Zavrha vodili že rezultatom
6:1, vendar je Slovenskim goricam na krilih Klemenčiča,
Lašiča in Živka uspel preobrat.
Zavrh bo, po porazu v zadnjem
krogu proti Webru, iskal točke
na težkem gostovanju v VeOb polčasu je bil KMN Zavrh-Selce še v vodstvu s 6 : 3
likih Laščah. Prvo tekmo 20.
kroga je Benedikt že odigral to
Na derbiju med Slovenskimi goricami in Zasredo proti Mariboru, sedaj pa se v klubu že
vrh-Selcami 20 zadetkov
pripravljajo na lokalni derbi z Voličino, ki bo
v Benediktu 1. aprila ob 20. uri. KMN SlovenDo konca 2. SFL so le še trije krogi. Med tem
ko je o zmagovalcu lige že vse bolj ali manj
ske gorice še prej čaka težka domača tekma z
ljubljanskim Viktorbitom, ki bo v Voličini odijasno, saj imajo Nazarčani 7 točk prednosti
pred Kebljem in 9 pred Benediktom, se bo boj
grana danes, s pričetkom ob 20. uri.
za 2 . mesto razplamtel med slednjima. Pravi

3. SFL: 3 ekipe v boju za naslov prvaka
Ko je že kazalo, da je prvo mesto v 3. SFL že
oddano KMN Cerkvenjak Gost. pri Antonu,
sta spodrsljaj vodilnih izkoristili ekipi Zavrha,
ki po 22. krogih zasedajo 1. mesto s 50 točkami, in Napihnjencev z enakim številom točk.
Cerkvenjačani so padli na 3. mesto z 2 točkama

zaostanka. 4. uvrščeni KMN Petelin Benedikt
z 39-timi točkami je že preveč oddaljen od vodilne trojke, da bi lahko posegel v boj za naslov
prvaka, o katerem bodo odločale zadnje prvenstven tekme. Na vrhu lestvice najboljših strelcev
še naprej ostaja Blaž Živko s 35-timi zadetki.

FUTSAL: Državno prvenstvo do 15 let
KMN Slovenske gorice – prepričljivo v finale
in organizacija finalnega turnirja do 15 let v
Benediktu

najprej prepričljivo slavili proti gostom iz Divače,
ekipi Casino Safir, z neverjetnih19:1. Manjša, a
visoka je bila zmaga proti ekipi Futsal klub Dobrepolje, 6:0. V tekmi med Dobropoljčani in igralci Casina Safir, ki je odločala o drugem potniku na finalni turnir,
so z rezultatom 9:2 slavili nogometaši
Dobrepolja. Ti se bodo za vstop v veliki
finale pomerili z Puntarjem iz Tolmina,
Slovenske gorice pa na tej stopnici čaka
lanskoletni finalist tega tekmovanja
Ekstrem Sodražica. V lanski sezoni so
naslov državnih prvakov osvojili nogometaši ŠD Selce, ki so letos obtičali v
polfinalnem turnirju.
Poleg uvrstitve v finale državnega prvenstva je klub iz osrčja Slovenskih
KMN Slovenske gorice U-15 – bodo ponovili igre iz prejgoric doletela še ena velika čast in
šnjih tekem in osvojili želen naslov državnih prvakov?
hkrati odgovornost. Dodeljena jim je
organizacija finalnega turnirja. Zaradi
premajhne dvorane v Voličini bo le-ta potekal
Mladi nogometaši do 15 let malonogometnega
v Benediktu to nedeljo, 27. marca, od 15.30 dakluba KMN Slovenske gorice so na polfinalnem
lje. Poleg dvobojev, ki bodo odločali o naslovu
turnirju ponovili kvalitetne predstave iz predtekdržavnega prvaka, si boste lahko ogledali tudi
movanja ter se suvereno uvrstili na zaključni turnir najboljše četverice. Mladi igralci Slovenskih
prijateljsko srečanje mladih perspektivnih nogogoric so pred domačim občinstvom v Voličini
metašev Benedikta in Voličine.

2. Turnir mladih za pokal Slovenskih goric

Skupinsko poziranje vseh ekip med 8-letniki
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Še tretji zaporedni turnir v malem nogometu za
najmlajše se je po decembrskem v Benediktu in
februarskem v Lenartu, tokrat pod okriljem KMN
Slovenske gorice, odvil 12. marca v Voličini.
V kategoriji 8-letnikov se je tokrat pomerilo 6
ekip, ki so bile razdeljene v 2 skupini. Organizatorji turnirja so v tem tekmovanju nastopili kar
s 3 ekipami, saj so dali možnost nabiranja izkušenj tudi 6 in 7-letnim nadebudnim nogometašem. 3. mesto na turnirju je osvojil FSK Kebelj,
ki je bil boljši od lenarških vrstnikov. Prvo mesto pa je po zmagi nad Benediktom (1:0) ostalo
domačinom, ki so tako po dveh drugih mestih
osvojili 1. mesto. Enaka tekmeca sta se pomerila

tudi v finalu do 10 let, ki se je prav tako končalo z rezultatom 1:0, tokrat v korist nogometašev Benedikta. 3. mesto je kot pri 8-letnikih
pripadlo gostom iz Keblja pred Lenartom na 4.
mestu. V konkurenci 4 ekip, ki so se po sistemu
vsak z vsakim pomerile med seboj v tekmovanju
do 12 let, so 1. mesto prepričljivo osvojili nogometaši Lenarta, ki so potrdili svoj primat v tem
rangu tekmovanja. Lenarčani so bili najboljši že
na prejšnjih dveh turnirjih. Preostale 3 ekipe so
zabeležile po eno zmago, tako da je odločala gol
razlika. 2. mesto je pripadlo Benediktu, 3. Slovenskim goricam in 4. ekipi KMN Zavrh-Selce.

Košarka
Lenarški košarkarji prepričljivi zmagovalci 3.
SKL - vzhod
Z zmagami Lenarčanov nad ŠRK Koši (87:71),
Ivančno Gorico (71:67), in Termami Ptuj
(86:75) je krog pred koncem ligaškega tekmovanja v 3. SKL-vzhod postalo jasno, da lenarškim košarkarjem 1. mesta ne more nihče več
odvzeti. Prav zaradi tega so si Lenarčani lahko
privoščili tudi 1. in edini poraz, ki so ga v tej

sezoni doživeli na zadnji tekmi proti Komendi.
Slednji so si že tudi pred to tekmo zagotovili
2. mesto na ligaški razpredelnici. Tekma, ki je
bila tako bolj prestižnega značaja se je končala z rezultatom 100:80 za Komendčane. Več o
odzivih in komentarjih iz domačega tabora o
uvrstitvi v 2. SKL bomo poročali v prihodnji
številki našega časopisa.

2. DOL – ženske
Benediške odbojkarice z novimi zmagami do
preboja na 5. mesto
Benediške odbojkarice so na zadnjih 4 tekmah
zabeležile 3 zmage ter se povzpele na 5. mesto
na ligaški razpredelnici. Benedičanke so tako
slavile proti Mislinji (3:0), Ankaranu (3:1) in na
zadnji tekmi proti Kostak Elmontu (3:0). Edini
poraz so doživele na gostovanju v Kranju, kjer so
po dveh tesno izgubljenih setih (27:25 in 25:23)
zabeležile poraz (0:3) proti ŽOK Triglav Kranj.

Najnevarnejše nasprotnice v boju za 5. mesto so
Ankarančanke, ki imajo enako število točk kot
igralke Benedikta. Novo zmago bodo benediške
odbojkarice lovile že jutri, na zadnji domači prvenstveni tekmi v tej sezoni, proti odbojkaricam
Partizana iz Škofje Loke. Tekma, na kateri lahko
smelo pričakujemo zmago domačih odbojkaric,
se bo začela ob 18. uri v ŠD Benedikt.
Dejan Kramberger

Osnovna šola Benedikt dosegla 2. mesto
Polfinalni turnir državnega
prvenstva osnovnih šol v odbojki za starejše deklice
»Naj bo to šport, kultura ali
ples, naš šolar vedno vzame
vse zares!« pravi šolska himna
Osnovne šole Benedikt in odbojkarska ekipa starejših deklic se tega drži. Punce, ki sicer pridno trenirajo in igrajo v
Odbojkarskem klubu Benedikt
pod vodstvom trenerja Slobodana Nikolića, so se kot šolska
ekipa v letošnjem letu uvrstile
Od leve proti desni, stojijo: učiteljica ŠV Irena Kos, Eva Lehner,
v polfinale državnega prvenPia Juršnik, Rebeka Dobaja, Alenka Senekovič, Ksenija Vogrin,
stva osnovnih šol v odbojki za
trener Slobodan Nikolić; klečijo: Nina Lehner, Larisa Kokol, Tina
starejše deklice. Eden izmed
Damiš in Petra Geratič
štirih polfinalnih turnirjev se
porazom dosegle 2. mesto na turnirju, kar
je odvijal v petek, 11. 3. 2011, v Braslovčah. Na
turnirju so nastopile ekipe OŠ Benedikt, OŠ
predstavlja uvrstitev od 5. do 8. mesta v državi.
Bravo punce!
Šoštanj, OŠ Ruše in OŠ Braslovče. V finale se
je uvrstila Osnovna šola Braslovče, odbojkarice Benedikta pa so z dvema zmagama in enim
Besedilo in foto S. Š.

Lenarški rokoborci uspešni na DP v domači dvorani
ni organizator tekmovanja, in
trenerja Darka Ranerja. Prav
vseh 5 domačih rokoborcev je
v svojih kategorijah stopilo na
oder za zmagovalce. Ponovno
je dobro pripravljenost med
mladinci do 96 kg pokazal Tilen Peserl, ki je osvojil zlato medaljo. 2. mesto med mladinci je
pripadlo prav tako domačinu
Mitji Presliču. Prvo mesto so
lenarški rokoborci osvojili tudi
v kategoriji do 66 kg, kjer je na
najvišjo stopničko stopil Mitja
Z leve proti desni: David Zorec, Mitja Preslič, Tilen Peserl,
Rakuša. Da v klubu uspešno
Urban Zorec, Mitja Rakuša, Sebastjan Raner, Darko Raner
skrbijo tudi za podmladek, sta
in Tomo Jagarinec
dokazala njamlajša Urban Zorec in Sebastjan Raner. Urban je
med dečki do 35 kg osvojil 2. mesto, Sebastjan pa
V soboto, 26. februarja, je v Lenartu potekalo
državno prvenstvo v rokoborbi. Med 40-timi
tretje v kategoriji do 42 kg. Z doseženimi uvrstitekmovalci iz šestih klubov je nastopilo tudi 5
tvami so v klubu zelo zadovoljni, a zatrjujejo, da
bi lahko bilo še bolje.
tekmovalcev lenarškega rokoborskega kluba
D. K.
pod vodstvom Toma Jagarinca, ki je bil glav-
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Slovenskogoriški šolarji na belih strminah
Športno društvo Matko iz Lenarta je po novoletnem smučarskem tečaju ponovno organiziralo smučarski tečaj v času zimskih počitnic za
osnovnošolce iz Slovenskih goric. Skupaj se je
smučarskih prvin na Arehu učilo 62 otrok iz
štirih občin (Lenart, Cerkvenjak, Benedikt, Sv.
Jurij). Za dobro voljo in varnost je skrbelo pet smučarskih
vaditeljev. Da so bili otroci nad
celodnevnim uživanjem na
belih strminah ob hkratnem
izpopolnjevanje smučarskih
veščin več kot navdušeni, so
pokazali zadovoljni obrazi
in nasmeški ob koncu dneva. Predsednik društva Matej
Banič pa že razmišlja o novih
športnih projektih za najmlaj-

še, s katerimi želi čim več mladih vzpodbuditi
k aktivnemu preživljanju prostega časa. Tako
v društvu že načrtujejo organizacijo plavalnih
tečajev, ki jih bodo izvedli v času prvomajskih
in poletnih počitnic.
D. K.

Franciju Petku vozilo za prevoz
invalida
Organizatorji Dobrodelne humanitarne
akcije Franci Petek si za svoje dejanje zaslužijo veliko pohval
V petek, 18. marca, je v športni dvorani Sv.

ključev uporabniku. Zahvalil se je številnim
donatorjem. Dejal je, da Klub malega nogometa Sveta Trojica letos praznuje 10-letnico
delovanja, ki jo zaznamuje spomin na pro-

Trojica potekala zaključna prireditev humanitarne akcije, ki jo je za svojega invalidnega
prijatelja, nekoč njihovega člana, Francija
Petka – tetrapegika in športnika, ki se je ponesrečil v prometni nesreči, pripravil Klub
malega nogometa Sveta Trojica. Prireditev
je imela namen predstaviti potek akcije za
nabavo vozila za prevoz invalidnega francija. Začela se je s prikazom filma, v katerem
so kronološko prikazani življenje Francija
Petka od otroštva, udejstvovanja v športu,
prometne nesreče (ostal je hrom od glave
navzdol) do zdravljenja, bivanja v Domu
upokojencev v Vukovskem dolu ter nabave
in predaje vozila za prevoz invalida. Prireditev so začeli člani ansambla Mladi muzikantje iz Cerkvenjaka. Z igranjem na violino sta
se predstavila devetletna Gabrijela in petletni Rene Škrlec, ki je ob spremljavi ansambla zapel. Prireditev se je končala s komedijo
Drzni in poskočni, ki jo je predstavila dramska skupina ŠUS teater KD Draženci.
Ob prisotnosti Francija Petka je uradni del
prireditve z nagovorom začel predsednik
Kluba malega nogometa Sv. Trojica Uroš
Škrlec. Udeležencem, med katerimi sta bila
tudi župan Darko Fras in podžupan Janez
Voglar, je predstavil potek akcije za športnega prijatelja Francija in poudaril: » Danes
je dan, ko si lahko s ponosom priznamo, da
nam je s skupnimi močmi uspelo uresničiti
Francijeve sanje.« Nadalje je opisal potek akcije zbiranja sredstev, nabave vozila in predelavo ter vse drugo, kar je sledilo do predaje

metne nesreče, v katerih so bili udeleženi
člani kluba. V njih sta dva umrla, trije pa
čutijo trajne posledice. Besede zahvale je
namenil tudi osebju Doma za ostarele Idila
v Vukovskem dolu, kjer lepo in vzorno skrbijo za njihovega prijatelja Francija. Vozilo,
ki mu je bilo izročeno, pa bo služilo za to, da
ga bodo lahko prijatelji ali znanci popeljali
skupaj z invalidskim vozičkom v svet. Preizkus so izpeljali s prevozom v Maribor, kjer si
je lahko Franci ogledal trgovski center Europark, kar je bila njegova velika želja.
Vsak udeleženec večera je prejel zloženko,
na kateri je natančno predstavljeno, koliko
sredstev je bilo zbranih, za kaj so bila namenjena ter na kak način so jih pridobili.
»Kljub zelo mladi ekipi ljudi smo dokazali,
da zmoremo in da obljubljena beseda nekaj velja. Bilo je res veliko vloženega truda in skrbi, kar je bilo poplačano z besedo
HVALA in izrazom sreče na obrazu, ko se je
Franci prvič zapeljal z invalidskim vozičkom
v to svoje novo vozilo, je dejal Škrlec.«
Velika zahvala pri tej humanitarni akciji gre
tudi županu Darku Frasu, ki je prisluhnil in
nesebično pomagal. Ob 10-letnici delovanja
kluba je to dejanje nedvomno dosežek, na
katerega lahko gledajo z veliko mero ponosa. Utrdil je tudi prijateljske vezi, kajti v
takšni akciji je kolektivni duh tisti, ki oplemeniti športni duh in prijateljstvo.
			
Občinska uprava občine Sveta Trojica
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Pri gostilni Šiker raste Kaliska
B&B garni hotel
V torek, 22. marca, so
na novinarski konferenci v Gostilni Šiker
predstavili gradnjo
hotela Kaliska
Potujočim po »stari«
cesti Maribor – Lenart pritegne pozornost gradbišče med
Gostilno Šiker in
jezerom Pristava. Za
poznavalce položaja
nočitvenih zmogljivosti v občini Lenart
(Hotel Črni les je za- Kaliska B&B garni hotel ob jezeru Pristava v neposredni bližini Gostilne
prt in naprodaj, prav Šiker dobiva končno podobo
tako Motel Vindiš
oziroma Šega v središču mesta) je informalinarično oz. gastronomsko ponudbo. Svoj
cija o gradnji garni hotela, ki sta se je lotila
prvi hotel bo tako dobila tudi občina Lenart.
»Šikerjeva« Nataša in Sašo Fluher, dobrodoGostom bodo ob nočitvah z zajtrkom ponušla in razveseljiva, predvsem pa za turistične
dili aktivnosti v naravi, na primer kolesarjedelavce, ki so doslej imeli precej težav pri
nje in lokostrelstvo, ob robu jezera so uredili
zagotavljanju prenočišč.
pomol … Na kosilo ali večerjo bodo lahko
stopili k Šikerju. Urejena bo lepa pot, ki bo
Nataša Fluher, samostojna podjetnica turipovezovala gostilno s hotelom.
stične in gostinske dejavnosti, je poudarila,
da je investicija v teku, z njo pa bo največ
Sašo Fluher, vodja projekta, je predstavil
pridobila stoletna slovenska gostilna Šiker,
tehnične podatke o naložbi, ki je ob jezeru
ki bo z novimi namestitvenimi kapacitetami
Pristava že dobro vidna. Družinski hotel Kanadgradila svojo znano in kakovostno kuliska naj bi bil dograjen do poletja; ponujal
bo wellness center s fitnessom in savnami (edinimi tovrstnimi v Sloveniji)
ter deset butično opremljenih sob z
balkoni, ki bodo ponujali pogled na
jezero. Ogrevanje in hlajenje prostorov bo ekološko – s toplotno črpalko,
tudi sicer bodo prostori in ponudba v
čim večjem sozvočju z naravo. Naložba
znaša okrog milijon 200 tisoč evrov.
Gostilna Šiker je ena redkih slovenskih gostiln v lasti družine že vse od
leta 1870. Z novim hotelom bo šesta
generacija “Šikerjevih”, ki jo poosebljata Nataša in Sašo Fluher, oba sta
Leta 1870 sta Ana in Mihael Schicker začela z domačo
diplomirala na Turistici, Visoki šoli za
gostilno, ki je kmalu postala priljubljena tako med
turizem v Portorožu, naredila razvojni
domačini kot med popotniki, ki so zašli v te kraje. Lastnika v 90-tih letih sta uredila še veličastno obokano
korak, ki je primerljiv le z ustanovitvijo
klet z vinoteko in kmečki muzej. Gostišče v zadnjem
gostilne.
času postaja tudi priljubljeno prizorišče kulturnih
dogodkov, zlasti literarnih večerov in srečanj.

Edvard Pukšič

Varnost v občini Lenart v letu 2010
V letu 2010 je bilo v primerjavi z 2009 zabeleženo povečanje obravnavanih kaznivih dejanj,
359 (277). Preiskanost je 58,42 %, (52,44 %),
kar je ugodnejše. Večina sodi v skupino kaznivih dejanj splošne kriminalitete. Prevladujejo kazniva dejanja zoper premoženje,
218 (183). Med kaznivimi dejanji zoper premoženje prevladujejo velike tatvine, 44 (49),
tatvine, 82 (62) in poškodovanje tuje stvari,
51 (37). Največ jih je bilo na gradbiščih toplovodnega omrežja in bencinskih servisov
Petrol in Tuš Oil v Lormanju ob avtocesti
A5. Ob odprtju bencinskih servisov so se
povečale tudi tatvine goriva.
V 2010 je bilo obravnavanih 360 (344) kršitev
predpisov o javnem redu in miru ter splošni
varnosti ljudi in premoženja. Prevladovale so
kršitve javnega reda in miru, 114 (121). Sicer
so bile ugotovljene kršitve Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami,
15 (27), Zakona o omejevanju porabe alkohola, 1 (13), Zakona o javnih zbiranjih, 26
(19), Zakona orožju, 19 (13), Zakona o zaščiti živali, 6 (7) in Zakona o tujcih, (pri tranzitnih potnikih na avtocesti) 175 (131). Vzrok
za ugotovljeno rast je v večjih aktivnostih
policije, ne pa toliko povečana problematika. Kot kraj kršitve je najpogosteje javni kraj,

(71), nato zasebni prostor, (30). Kršitve so
zaznane predvsem v centru Lenarta (okolica
avtobusne postaje, bližnji gostinski lokali).
Kot najbolj varnostno problematično območje je ocenjeno območje lokalov Bar Tomi,
Askari, Škorpijon in Feki burger, kjer je zaradi podaljšanega časa obratovanja prihajalo
tudi do kršitev javnega reda in miru. Sledijo V. I. P. IX PUB in M - bar. Družinskemu
nasilju, ki je v upadu, policija posveča veliko
pozornost, saj so v letu 2010 izrekli 15 (25),
ukrepov prepovedi približevanja.
Zgodilo se je 97 (99) prometnih nesreč, udeleženih je bilo 176 (188) oseb, bilo je manj telesno poškodovanih, 46 (62). V 2010 ni bilo
prometne nesreče s smrtnim izidom. 2 (5)
osebi sta utrpeli hudo telesno poškodbo, 47
(62) lahko. Najpogostejši vzroki nesreč so nepravilna stran in smer vožnje, neprilagojena
hitrost, neupoštevanje prednosti in varnostne
razdalje. Pogosto je prisoten tudi alkohol, čeprav se je število zmanjšalo, 97 (99). Slabe prometne razmere so še vedno na območju avtobusne postaje v Lenartu. Od najodmevnejših
dogodkov je policija obravnavala 4 (3) požare,
3 (9) delovne nesreče in 3 (1) iskalne akcije.
Povzetek pripravil: Mirko KOJC, kom. inž.
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Natečaj: Fotografija meseca
V sodelovanju s fotografom Bojanom Mihaličem objavljamo rubriko »Fotografija meseca«.
Navajamo nekaj osnovnih pravil, ki jih je ob sodelovanju na natečaju potrebno upoštevati:
-- fotografija ne sme biti starejša od enega leta;
-- tematsko dajemo prednost fotografijam, ki
promovirajo lepoto Slovenskih goric, torej
narava, življenje v omenjenem okolju in raznolikosti letnih časov;
-- digitalna fotografija mora biti v jpeg formatu
velikosti vsaj 3 Mb;
-- fotografija mora biti opremljena s polnim
imenom in poštnim naslovom avtorja, navedbo kraja, kjer je bila posneta, in naslovom fotografije;
-- na natečaju lahko sodelujejo samo amaterski
fotografi.
Z oddajo fotografij na elektronski poštni naslov

info@fotosplet.net pristajate na brezplačno
objavo svojega posnetka v našem časopisu in
na sodelovanje na razstavi najboljših fotografij
ob koncu natečaja v maju 2011.
Najboljšo fotografijo, ki ne sme biti dodatno
računalniško obdelana, izbira petčlanska žirija,
v kateri so trije uveljavljeni slovenski fotografi, krajinski slikar in predstavnik podjetja Nikon
Slovenija, ki podarja nagrado za zmagovalno fotografijo: kompaktni digitalni fotoaparat
.
Avtor tokratne fotografije: Zoran Trošt,
Lackova 52, 2230 Lenart
Naslov fotografije: Na poti domov
Kraj posnetka: AC Maribor-Lenart,
priključek Pernica

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 programu 94.

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

Mladi v Slovenskih goricah in Facebook

Na Facebooku tudi Ovtarjeve novice
Facebook je konec lanskega novembra presegel
mejo 350 milijonov uporabnikov in je dokončno prerasel izvirno idejo zbornika ameriških
univerz in srednjih šol. Facebook je danes
osrednje socialno omrežje, ki posamezniku
omogoča upravljanje
z njegovimi socialnimi povezavami. Facebook je iz več razlogov dobra aplikacija
(najdeš izgubljene prijatelje, enostavno komuniciraš, izmenjuješ
vsebine,
navezuješ
nova prijateljstva…).
Pri objavljanju vsebin
je treba biti previden.
Opozoriti je treba na
dejstvo, da lahko vse zasebne bolj ali manj
neresne podatke in vsebine, ki jih predvsem
mladi nepremišljeno nalagajo na Facebook,
vidi tudi njihov bodoči delodajalec in jih zato
morda celo ne bo zaposlil. Znani so primeri,
ko je delodajalec že prebral življenjepis, opravil
pogovor s kandidatom in ga tik pred izbiro še
''pogooglal'' in pogledal njegov Facebook profil

ter si premislil. Dobro mnenje o kandidatu je
zaradi vsebine na Facebooku spremenil.
Pri hitrem pregledu objavljenih profilov na
Facebooku lahko opazimo, da je taka vrsta
druženja popularna tudi v Slovenskih goricah.
Številni posamezniki in društva, ki so
povezana z mladimi, imajo svoj profil: Študentski klub
Slovenskih
goric,
Društvo prijateljev
mladine Slovenske
gorice, Društvo Mladi do kraja Lenart,
Društvo podeželske
mladine Slovenske
gorice,… Tudi vse
občine osrednjih Slovenskih goric so prisotne
v tej spletni skupnosti.
In kako že pravijo: Če te ni na Facebooku, te
ni! Tako lahko odslej tudi časopis Ovtarjeve
novice spremljate na najbolj priljubljenem socialnem omrežju. Pričakujemo objavo vaših
pobud in komentarjev.
M. G.

Smeh je pol zdravja
Krajše življenje

CENIK oglasnega prostora
1/16 strani

40 x 124 mm

80,0 €

1/8 strani

84 x 124 mm

100,0 €

1/4 strani

124 x 173 mm

180,0 €

1/2 strani

253 x 173 mm

280,0 €

Cela stran

253 x 350 mm

480,0 €

OVTAR varuh vinogradov,
varuh Slovenskih goric
Beseda “ovtar” (tudi outar ali otar) v
vzhodnoslovenskih narečjih pomeni
»čuvar vinogradov z zrelim grozdjem«.

K navedenim cenam se prišteva 20% DDV

HUMORESKA

Piše: Tomaž Kšela

Carinike še potrebujemo
»Zakaj gledaš tako žalostno,« je pred dnevi
pri malici šivilja Marica povprašala rezkarja
Petra.
»Skrbi me za bratranca, ker je carinik,« je
odvrnil Peter. »Le kaj bo počel, ko bo Hrvaška postala članica Evropske unije? Potem
v Sloveniji ne bomo več potrebovali carinikov.«
»Ha, ha, ha. Pred petindvajsetimi leti je bila
največja šala, če je kdo rekel, da bo carinik
na Kolpi,« se je zakrohotal mizar Tone. »Čez
dve leti pa bo največja šala, če bo kdo rekel,
da dela kot carinik, saj bo ta poklic v Sloveniji izumrl.«
»Peter, nič ne skrbi za bratranca,« je pomirjujoče dejala Marica. »Po novem zakonu o
preprečevanju zaposlovanja in dela na črno
bodo cariniki tisti, ki bodo preganjali kršitelje. Zato bodo imeli dela preveč, ne premalo.«
»Uh, uh! S cariniki včasih ni bilo šale, saj
so imeli svoje metode dela,« je dejal Tone.
»Mene so pred tridesetimi leti zaradi 30
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dekagramov kave, ki sem jo želel pretihotapiti iz Avstrije, na mrazu slekli do spodnjih
hlač.«
»To še ni nič,« je vzkliknila Marica. »Meni
pa je carinik potisnil prst v zadnjico, ker je
sumil, da želim odnesti nekaj mark iz Slovenije v tujino.«
»Če bi mene kdo kaj vprašal, bi carinike takoj poslal nazaj na slovenske meje,« je odločno dejal Peter.
»Zakaj?« sta presenečeno povprašala Marica in Tone.
»Na naših mejah bi morali nadzirati naše
državljane – pa ne, kaj prinašajo v Slovenijo, temveč, kaj iz nje odnašajo,« je odvrnil
Peter. »Če tega ne bodo počeli, bodo tajkuni
in drugi bogatini vse naše bogastvo, ki smo
ga skupno ustvarjali desetletja, odnesli v
tuje banke na Ciper, na Kajmanske otoke,
na Maldive in v druge davčne oaze.«
»Tako je,« je vzkliknila Marica. »Naj tajkune vzamejo v roke cariniki - in to po starih,
preizkušenih metodah.«

»Sinko, izogibaj se cigaret in alkohola,« je
oče dejal sinčku.
»Zakaj?«
»Ker ti liter vina skrajša življenje za dve minuti, liter žgane pijače za pet minut, škatlica
cigaret pa celo za sedem minut.«
»Ati, za koliko pa ti skrajša življenje en dan
dela?«
»Najmanj za osem ur!«

Odkritost

Dvema prijateljema je med veseljačenjem
zmanjkalo denarja, zato sta se odpravila v
igralnico, da bi zaslužila na ruleti.
»Seks človeka osrečuje. Zato bova stavila na
najino srečno številko. Povej, kolikokrat na
teden seksaš,« je dejal prvi.
»Petkrat!« je kot iz topa odgovoril drugi.
»Jaz pa sedemkrat. Pet in sedem je dvanajst.
Torej bova stavila na dvanajst.«
Ruleta se je ustavila na številki dve.
»Vidiš, prijatelj, če bi bila odkrita en do
drugega, bi bila sedaj bogata!«

Natančen odgovor

»Ali si pred menoj hodila že s kakšnim

Pripravlja T. K.

fantom,« je fant vprašal dekle.
»Ne, vsi razen tebe so imeli avto,« je odvrnila.

Podobnost

»Zakaj so moški podobni snežni nevihti?« je
ženska vprašala svojo sodelavko.
»Ne vem.«
»Zato, ker nikoli ne veš, kdaj pridejo, koliko
centimetrov bodo prinesli in koliko časa bo
trajalo.«

Še ena podobnost

»Kaj imajo skupnega moški in oblaki?« je
ženska vprašala sodelavko.
»Ne vem.«
»Ko se preselijo drugam, se začne lep dan.«

Delo

»Obstaja kdo, ki lahko opravi delo treh
dedcev?«
»Seveda, ženska!«

Perilo

»Kako moški razvrščajo svoje perilo?«
»Ne vem.«
»Razvrstijo ga v dva kupčka: umazano in
umazano, vendar še uporabno.«
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Projekti, ki se iztekajo

Izvedba projektov poteka v tesnem
sodelovanju z Zavodom za varstvo
kulturne dediščine, OE Maribor,
zlasti z vodjem enote Srečkom Štajnbaherjem.
Vsi trije projekti prispevajo k spodbujanju obnove kulturne dediščine
podeželja s ciljem nadgradnje tematskih poti in predstavljajo dodano vrednost v turizem usmerjenih
dejavnosti.
V soboto, 19. marca 2010, so v
okviru prireditve Rez potomke stare trte - Johanezove trte, najstarejše
Odprtje Turistično informacijske pisarne v Cerkvenjaku
žlahtne vinske trte na svetu, odprli
Turistično informacijsko pisarno
Te dni se zaključuje izvedba kar nekaj projekCerkvenjak, ki predstavlja zaključek projekta
tov iz Letnega izvedbenega načrta – LIN za leto
občine Cerkvenjak, TIP Cerkvenjak 2010. Pi2010.
sarna za občino in širše predstavlja točko, kjer
Konec leta 2010 in prvi letošnji meseci so bili
bodo turistom in vsem drugim obiskovalcem
za nosilce projektov: Janez Urbanič, Štefan
kraja na voljo vsi turistični programi, reklamni
Perko in občino Sveta Ana namenjeni pripravi
materiali in vsekakor tudi spominki, značilni
projektne dokumentacije za obnovo kulturza to območje. Pisarna bo služila tudi kot zanih spomenikov lokalnega pomena na območetna točka vodenih ogledov, oz. kraj, kjer bo
čju občine Sveta Ana.
turistični vodnik lahko pričakal svojo skupino
V okviru projekta Grafonž 2010 se je pridobituristov in bo delovala kot dislocirana enota
la projektna dokumentacija za rekonstrukcijo
TIC Osrednjih Slovenskih goric, ki deluje znogradbenega poslopja na domačiji Grafonž. V
traj Razvojne agencije Slovenske gorice.
nadaljevanju želi lastnik izvesti rekonstrukcijo
Občini Lenart in Sveti Jurij v Slovenskih
gradbenega poslopja na domačiji ter tako v celogoricah sta bogatejši za kar nekaj novih vstoti urediti kmetijo Grafonž, na kateri je že obnopnih tabel na območje občin, ki prispevajo k
vljena hiša iz 19. stoletja.
izgradnji identitete območja. S tablami je poPri Perkovih je namen projekta Kovačija 2010
samezna občina želela doseči jasno in celovito
prav tako priprava dokumentacije za obnovo
obveščenost udeležencev v cestnem prometu,
kovačije. Kovačija, redkost daleč okrog, je še v
turistov in občanov o celotnem območju obfunkciji, pa tudi sam lastnik dediščine obvlada
čine. Vstopna tabla vsebuje grb občine, napis
kovaštvo, ki žal zelo izumira, kar bo zagotovo zaobčine in dobrodošlico ter tako udeležence v
nimivost turistom, ki prehodijo Anino pot.
cestnem prometu obvešča o vstopu na obmoNa občini Sveta Ana so prav tako v fazi pripračje občine (skladno s Pravilnikom o prometni
ve projektne dokumentacije za ureditev evansignalizaciji in prometni opremi na javnih cegeličanskega pokopališča, kar bo podlaga za
stah). Table so postavljene kot javna dobrina in
celostno ureditev edinega tovrstnega pokopabodo vzdrževane s strani občine.
lišča v našem prostoru: ureditev zvonika, poti
po pokopališču, parkirišča, vhoda in okolice.
R. V.

Vstopna tabla na območje občine Lenart

Vstopna tabla na območje občine Sv. Jurij

Zimski večer v Jurovskem Dolu
Turistično društvo »Dediščina« in TIKIC Zelena centrala sta 4. marca 2011 pripravila zanimiv večer z naslovom Zimski večer – Zumba
ritnkolop. Sodelovali so:
• humorist Blaž, Jože Eder, ki je bil med prvimi sodelujočimi v zimskih večerih, ki jih
je organizirala Marija Šauperl z Odborom
za varstvo naravne in kulturne dediščine že
leta 1995 do 1997 (posnetek zimskega večera z naslovom Pušlšank – krampamperl so si
obiskovalci lahko ogledali),
• Nacek in Zefika ter ostali člani TD »Dediščina«, ki so spretno luščili in prebirali fižol
ter kartali (kar je bilo pogosto delo zimskih
večerov nekoč na vasi), Ivan pa je spletel tudi
košaro iz vrbovega šibja; skupaj z Blažem in
Marijo so povezovali potek večera, kjer seveda ni manjkalo smeha in šal.
• tri plesalke, ki so vodile plesno sodelovanje
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obiskovalcev v modernem ZUMBA stilu, ko
so morali tudi obiskovalci pokazati svoje fitnes spretnosti,
• lovski rogisti, ki so s posebnostjo svoje glasbe in svojim znanim lovskim humorjem pomembno dvignili vzdušje,
• za plesne ritme so poskrbeli mladi člani Lenarškega kvinteta, ki so se z veseljem predstavili domači publiki,
• med dogajanjem je potekala komunikacija
med obiskovalci v obliki šaljive pošte, za kar
je Zelena centrala izdelala zanimive kartice,
ki so si jih pisali med seboj v dvorani, od

mize do mize..
• s pripovedovanjem zgodb je vse zabavaj gospod Zaletinger (Pepek)
Smisel večera je bilo druženje, ki izumira med
vaščani; večerna srečanja ob nekem delu, ki so
ga organizatorji združili med interesom mladih
in malo starejših – od tod tudi naslov; igre, sodelovanje, pogovori, iskanje drug drugega (šaljiva
pošta). Vse skupaj je spremljala gostinka Mateja
Špindler in večer je minil kot bi pihnil, saj je bil
poln lepega, kar je krajšalo čas. Delili smo mnenje – izplača se zapreti televizor in iti v vas!
M. Š.

O samooskrbi s hrano
2. marca je Zeleno centralo v Jurovskem Dolu
obiskal samostojni raziskovalec in avtor desetih knjig o naravi in ekologiji Anton Komat in
se z Jurovčani pogovarjal o samooskrbi s hrano. Hrana je vsak dan dražja, ljudje vsak dan
bolj bolni zaradi nekakovostne hrane, naši
kmetje pa namesto hrane za ljudi gojijo hrano
za živali, ki jih vedno težje (in na žalost vedno
bolj pod ceno) prodajo na zahtevnem prehranskem trgu. Zelena centrala in sklop Urbane
brazde - Maribor, Evropska prestolnica kulture

2012, skupaj pripravljata načrt, kako se takim
pastem izogniti. Radi bi, da bi domači kmetje s
svojo dobro hrano oskrbovali mesto Maribor.
Anton Komat: »Svetovni prehranski sistem je
pred zlomom. Hrana je razvrednotena, kot biotska kakovost ne pomeni nič več. Pomembni
sta le količina in cena. Slovenci smo po kvadraturi orne zemlje med zadnjimi v Evropi, po
površini trgovin pa prvi, kar je nora asimetrija.
Imamo pa najslabšo samooskrbo v Evropi!«
E. P.

Polne vreče zgodb – film o Slov. goricah
V torek, 22. marca, so na
1. programu TV Slovenija
predvajali film Polne vreče
zgodb. Čeprav je film nastajal na območju občine Sveti
Jurij v Slovenskih goricah,
to ni film, ki bi govoril le o
zgodbah jurovske občine,
temveč govori in v najlepši
luči predstavlja celotne SloDvorana se je dodobra napolnila
venske gorice.
Eno izmed, glavnih stebrov
pri uresničevanju projektov Zelene centrale,
ne bi mogli govoriti o uspešnem filmu.
Marijo Šauperl, smo povprašali, od kod ideja za
Poleg Nataše Kramberger, za katero je režiserfilm in njegov naslov: »Ideja o nastanku filma je
ka Hanka Kastelic povedala, da ni le uspešna
stara približno dve leti, ko je Nataša Kramberger,
pisateljica, temveč tudi zelo uspešna scenaristavtorica spominka – Polne vreče zgodb, ki je doka, so Jurovčani lahko ponosni še na enega dobil prvo nagrado na natečaju LAS Ovtar Slovenmačina, ki je dal filmu pomemben pridih. To je
skih goric, gostovala v jutranji oddaji Televizije
uspešen domači glasbenik Marko Črnčec, ki je
Maribor. V tej oddaji je Natašo in njene zgodbe
napisal glasbo za film.
iz Slovenskih goric opazila režiserka TV SloveniKo govorimo o filmu o Jurovskem Dolu in Sloja Hanka Kastelic, ki se je takoj odločila, da so te
venskih goricah, zagotovo govorimo o zgodbi
zgodbe čudovita osnova za film.« Nataša Kramo uspehu. Govorimo o ljudeh, ki bi svoji doberger je napisala tudi scenarij za film, ki so si
mači pokrajini radi dali nekaj več, ji dali neizga lahko Jurovčani kot prvi v Sloveniji ogledali v
brisljiv, pozitiven pečat. Marija Šauperl dodaja:
domačem kulturnem domu že 12. marca.
»Ponosni moramo biti na slehernega, ki doseže
Jurovski Dol se je tako v letu 2010 spremenil v
uspeh. Tudi film o Jurovskem Dolu je uspeh. Po
živi studio, v katerem so snemanja potekala v
premieri v Jurovskem Dolu in po predvajanju
vseh mogočih in nemogočih vremenskih razna televiziji je na domači strani RTV SLO še
merah. V veliko pomoč, da je bilo vse ob praveliko spremljevalnega gradiva in komentarvem času na pravem mestu, je bila Zelena cenjev, kar je prvič v zgodovini naše televizije, da
trala. »Včasih je bilo za nekaj sekund potrebnih
je ekipa zbrala še vtise in hkrati s predvajanjem
več ur,« razlaga Marija, ki je v času, ko je nastajal
filma objavila spremljevalno gradivo. Dokufilm, le redko odšla spat brez misli nanj. Izkamentarec torej, ki ni samo prikaz življenja krazal se je snemalec, Bojan Kastelic, znan po svoji
ja in ljudi: Marije, Marice, Frančeka, Pepeka...
predanosti, tenkočutnosti in kakovosti; nastajali
vsi ti ljudje so povsod po Slovenskih goricah.
so nepozabni prizori, kot so utrinek sončnega
Morda nastane še veliko takšnih zgodb, zgodb
vzhoda, jahanje konjenikov ali vožnja s kolesom
o uspehu. Vsi, ki imajo željo, da bi tudi njihova
ob Globovnici in še in še. Omeniti je potrebno
zgodba postala del Polnih vreč, naj se obrnejo
montažerko Polono Mareš, urednico Alešo Vana Zeleno centralo in pokličejo 040 517 281.«
lič in producentko Matejo Vodeb, brez katerih
D. K.

Predvelikonočni sejem v Lenartu

Ivan Fanedl je pletel košare (Foto: M. Krautič)

Tudi letos bomo organizirali predvelikonočni
sejem, ki bo 15. in 16. aprila v Centru Slovenskih goric v Lenartu. Veseli bomo, če se boste
ponudniki predstavili z vašimi čudovitimi produkti in izdelki, ki so primerni za velikonočni
čas. Vašo odločitev nam čim prej sporočite na
059 128 773 ali v LAS Ovtar. Kupci in obiskovalci pa si zagotovite košaro in vse sestavine
okusne slovenske pisanke.
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