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sedo »nameniti« razumeli pravilno, saj je sama vsebina spornega člena povezana s prostorsko zakonodajo, ki je veljala v
letu 2004 - Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) je namreč
določal, da lahko občine pripravljajo in sprejemajo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin občine v skladu s
prostorskim planom Slovenije do uveljavitve strategije prostorskega razvoja Slovenije (opomba: prostorska strategija je
začela veljati 20. julija 2004).
Ugotovili smo, da je predstavljal edini problem različno tolmačenje določil 16. a člena oz. sama nedorečenost terminov
»nameniti« in »sprejeti«, saj jih SKZG očitno tolmači drugače,
kot jih razumemo mi. Ta problem je širše narave, saj predstavlja oviro za vrnitev zemljišč tudi drugim slovenskim občinam, ki so prostorske plane sprejele pravočasno, vendar so
bili objavljeni v uradnih glasilih tako, da je vakacijski rok zapadel po presečnem datumu.
Po posvetovanju z državnim pravobranilstvom je župan občine
Lenart, mag. Janez Kramberger, problematiko tudi osebno pojasnil in natančno obrazložil številnim poslancem v državnem
zboru ter jim predložil oblikovan predlog avtentične razlage in
jih prosil, da bi predlagali obravnavo problematike v državnem
zboru in sprejeli obvezne razlage 16. a člena. Poslanci so njegov
predlog podprli in s prvopodpisanim poslancem, Milanom
Gumzarjem, vložili pobudo za avtentično razlago 16. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč, ki jo je nato državni zbor
tudi izglasoval. Tako so občina Lenart in posledično tudi občini
Sv. Trojica ter Sv. Jurij, ki do sprejema svojega prostorskega
plana uporabljata lenarškega, upravičene do brezplačnega prenosa zemljišč, ki so bila do 20. 7. 2004 namenjena za gradnjo
in so bila doslej v lasti sklada.
V. D. B.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je bil sprejet v
Državnem zboru RS in objavljen v Uradnem listu RS štev.
8/2010. Po tem zakonu se bo na občine brezplačno preneslo
lastništvo zemljišč, ki so bila z občinskimi prostorskimi plani
do 20. julija 2004 namenjena za gradnjo in so bila do 10.
marca 1993 družbena lastnina.
V praksi se je izvajanje zakona zapletlo pri različni razlagi
16. a člena, ki med drugim govori o tem, da so predmet prenosa lastništva le tiste parcele, ki jih je »občina s sprejemom
sprememb in dopolnitev navedenih prostorskih sestavin občinskih planov, usklajenih z obveznimi republiškimi izhodišči, do 20. julija 2004 namenila za graditev objektov«.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov republike Slovenije je namreč navedeno dikcijo tolmačil tako, da bi morale imeti občine do navedenega datuma odloke, ki so že stopili v veljavo
(torej so že bili objavljeni v uradnem glasilu in jim je potekla
vakacijska doba). Na občini Lenart smo bili prepričani, da je
takšna razlaga napačna, saj je občina »namenila« zemljišča za
gradnjo takrat, ko je občinski svet odlok o sprejemu sprememb in dopolnitev navedenih prostorskih sestavin občinskih planov, usklajenih z obveznimi republiškimi izhodišči,
sprejel na seji občinskega sveta, saj na datum objave nima
vpliva.
Občina Lenart je namreč ustrezen odlok sprejela 29. junija
2004 in ga poslala v objavo na Uradni list, kjer pa je bil objavljen šele 16. julija in pričel veljati 24. julija 2004 (po preteku
8 dni od objave). V tistem času so pošiljale v objavo svoje
odloke številne občine, zato ni bilo mogoče, da bi bili vsi
odloki objavljeni takoj. Ne glede na to pa so občine svojo
dolžnost in svoja dejanja že opravile, na sam postopek in
potek objav pa nimajo vpliva. Prepričani smo bili, da smo be-

Iz načrtov v resničnost: pomembne
naložbe v šestih občinah
60 let konjeniškega športa pri Lenartu

m

Avtentična razlaga 16. a člena zakona o skladu
kmetijskih zemljišč po pričakovanjih občin Lenart,
Sv. Jurij in Sv. Trojica!
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Kolesarjenja po občini Benedikt se je udeležilo veliko občanov Pogled na obnovljeni center Sv. Ane s pločnikom, kjer plapolajo zastave ob občinskem prazniku

V času slovesne maše, na kateri je vodja pastoralne službe v Postavljanje klopotca je letos potekalo v dežju; domačini so
murskosoboški škofiji dr. Karel Bedernjak blagoslovil večna- bili zaradi tega prej veseli kot žalostni, saj se je nehalo
mensko parkirišče in zunanjščino župnišča, je tako pripekalo (pre)dolgo sušno obdobje
sonce, da so se udeleženci umaknili v senco

Ob 11. prazniku občine Benedikt in
12. prazniku občine Sv. Ana

m

Nova spletna stran projekta
Celovita oskrba SV Slovenije s
pitno vodo - SZ Slovenske gorice

V začetku poletja je bila v Lenartu podpisana pogodba z
vsemi izvajalci projekta Celovita
oskrba severovzhodne Slovenije
s pitno vodo - SZ Slovenske gorice, ki ga poleg Republike Slovenije in evropskega kohezijskega sklada sofinancira 12
občin s področja severozahodnih Slovenskih goric. Omenjeni
projekt bo rešil težave z oskrbo s
pitno vodo v tem delu Slovenije.
Od 20. julija dalje je na svetovnem spletu na ogled spletna
stran projekta, kjer si lahko v

vsakem trenutku ogledate vse
podrobnosti o ciljih, poteku, financiranju in fazah projekta, ki
bo pomembno vplival na dvig
kvalitete življenja prebivalcev severozahodnih Slovenskih goric.
Spletno stran z vsemi omenjenimi vsebinami najdete na povezavi:
www.nasavoda.si.

OVTAR - varuh vinogradov,
varuh Slovenskih goric
Narečna beseda "otar" (tudi outar) zagotovo izhaja iz staronemške besede "huotari" (novonemško Hüter) v pomenu čuvar, paznik (ki npr. varuje posestva ali hišo) ter v vzhodnoslovenskih narečjih pomeni "čuvar
vinogradov z zrelim grozdjem".
Prof. dr. Bernard Rajh
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Lokalne volitve 2010
Na tokratnih lokalnih volitvah v občinske
svete in rednih volitvah županov se bo volilo
210 županov, v vseh občinah pa je skoraj
3400 svetniških mest.
d 9. avgusta dalje lahko volivci na
upravnih enotah že oddajajo glasove
podpore posameznim neodvisnim
kandidatom za župane ali občinske in mestne
svetnike po občinah in od tega datuma dalje pa
so tudi po političnih strankah v skladu z njihovimi internimi pravili uradno stekli kandidacijski postopki za določitev kandidatov, ki so jih
stranke večinoma že določile. Najpomembnejši
datum za vse volitve je seveda rok za vložitev
kandidature - najpozneje do 15. septembra do
19. ure. Uradna volilna kampanja se bo tako
lahko začela že 10. septembra. Drugi krog županskih volitev bo najverjetneje izpeljan 24.
oktobra.
Spremenjeni pogoji kandidiranja: politične
stranke morajo po razpisu volitev do dneva vložitve kandidature kandidate določiti s tajnim
glasovanjem. Druga možnost kandidiranja na
lokalnih volitvah je s podporo volivcev. Da se bo
nekdo lahko potegoval za sedež v občinskem
svetu, ga bo moral (oz. listo, na kateri bo kandidiral) v njegovi volilni enoti podpreti najmanj
odstotek števila volivk in volivcev, ki so v tej volilni enoti glasovali na zadnjih rednih volitvah v
občinski svet (a ne manj kot 15 in ne več kot
1000). Pri županskih kandidatih je prag za vstop
v volilno tekmo nekoliko višji: dva odstotka od

O

tistih, ki so na zadnjih volitvah v občini glasovali
v prvem krogu županskih volitev (a ne manj kot
15 in ne več kot 2500).
Ženska kvota na lokalnih volitvah: kandidatne
liste političnih strank in neodvisnih list morajo
upoštevati 30-odstotno zastopanost obeh spolov, kar pomeni, da bodo morali biti kandidati
razporejeni tako, da bo v zgornji polovici liste
izmenično najmanj vsak tretji kandidat drugega
spola. Ženske kvote se na lokalnih volitev leta
2014 zvišujejo na 40 odstotkov, začel pa bo veljati tudi sistem zadrge (ko bodo kandidati na listah razporejeni izmenično po spolu, in sicer v
zgornjem delu liste).
Uradna volilna kampanja se bo pričela 30 dni
pred glasovanjem, torej 10. septembra, in bo
trajala do 8. oktobra ob polnoči, ko nastopi volilni molk. Organizator volilne kampanje
mora najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja
na volitvah odpreti poseben transakcijski
račun z oznako »za volilno kampanjo«.
Mediji morajo najkasneje 45 dni pred dnem
glasovanja na volitvah določiti in objaviti pravila (obseg, pogoje in način) za izrabo programskega časa oziroma časopisnega prostora
za predstavitev kandidatov, političnih strank
in njihovih programov.
Lokalna skupnost mora najkasneje 60 dni
pred dnem glasovanja na volitvah javno objaviti pogoje za pridobitev pravice do uporabe
plakatnih mest.

Veselo praznovanje po uspešnem letu
Tako kot vsako leto so v občini Benedikt tudi
letos dostojno in lepo proslavili svoj občinski praznik. Prireditve so trajale od 29. junija do 11. julija. Osrednja prireditev, ki je
bila zelo dobro obiskana, je bil Županov
večer v športni dvorani. Na njem je spregovoril župan Milan Gumzar.

»

N

ekateri so se ob ustanovitvi samostojne
občine Benedikt bali, da stopamo na
tanek led, danes pa lahko mirno rečemo, da v glavnem v naši občini vlada prepričanje, da smo se občani na referendumu za
samostojno občino pravilno odločili,« je dejal
Gumzar. Po njegovih besedah so se občani Benedikta na referendumu pred dobrimi dvanajstimi leti odločili, da bodo sami gospodarili s
svojim krajem, kar se jim je obrestovalo.

Koledar volilnih opravil
9. avgust – začetek teka rokov za volilna opravila; začetek potrjevanja obrazcev podpore
neodvisnim svetniškim in županskim kandidatom (na upravnih enotah);
11. avgust – občine objavijo pogoje za pridobitev plakatnih mest;
26. avgust – politične stranke in neodvisni kandidati morajo odpreti posebne račune za financiranje volilne kampanje;
10. september – pričetek volilne kampanje;

15. september ob 19. uri – iztek roka za vložitev kandidatur pri občinskih volilnih komisijah;
25. september – občine morajo volivce obvestiti, med katerimi kandidati bodo lahko izbirali
v svoji volilni enoti;
5. – 7. oktober – predčasno glasovanje;
8. oktober ob polnoči – pričetek predvolilnega
molka;
10. oktober – dan glasovanja;
24. oktober – drugi krog lokalnih volitev

Ovtarjeve novice v skladu z zakonom o volilni kampanji objavljajo

Pravila o izrabi časopisnega
prostora v času volilne kampanje
- Vsem organizatorjem volilne kampanje za
lokalne volitve 2010 v šestih občinah osrednjih Sl. g. bodo zagotovljeni enaki pogoji za
predstavitev kandidatov in njihovih programskih poudarkov.
- Volilna sporočila bodo objavljena na posebej
zanje določenih straneh, med katerimi ni naslovnice in zadnje strani.
- Brezplačna sporočila in plačana oglasna sporočila bodo zaradi razpoznavnosti posebej
označena.

Brezplačne predstavitve
- Vsak organizator volilne kampanje, katerega
stranka ali lista je že zastopana v občinskem
svetu, ima na razpolago brezplačno predstavitev v obsegu največ 2.000 znakov (s presledki, pisava times new roman, velikost 12).
V kolikor je organizator isti tudi za volilno
kampanjo za volitve župana, ima na razpolago dodatno polovico tega obsega. Za druge
stranke ali liste je obseg največ 1.500 znakov
z dodatkom 750 znakov za županskega kandidata. V primeru pomanjkanja prostora
bomo sporočila vseh enakomerno krajšali.
- Predstavitev lahko vključuje tudi znak politične stranke in fotografijo kandidata za
župana.
- Organizatorji volilne kampanje dostavijo
predstavitve po elektronski pošti na naslov
ovtarjeve.novice@rasg.si ali na CD-ju s priloženim natisnjenim besedilom na naslov
Ovtarjeve novice, Trg osvoboditve 9, 2230
Lenart do vključno 16. septembra do 15.
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ure. Poslano besedilo mora biti v formatu
Word, fotografija v JPG ali TIFF obliki, in ne
sme biti predhodno urejeno.
- Vrstni red predstavitev v glasilu določa abecedni vrstni red imena stranke ali liste.

Zakupljeni oglasni prostor
- Za svoja sporočila za javnost imajo stranke
in kandidati možnost, da zakupijo oglasni
prostor v časopisu. Zanje velja isti cenik, kot
sicer velja za oglasna sporočila v Ovtarjevih
novicah.
- Naročena oglasna sporočila bodo lahko objavljena največ v velikosti 1/2 in najmanj 1/8
strani časopisa.
- Plačana obvestila, propagandna sporočila ter
predstavitveni članki bodo posebej označeni
in razpoznavni kot propagandno volilno
sporočilo.
- Pri razporeditvi bomo spoštovali vrstni red
naročil.
Odgovorni urednik Ovtarjevih novic
Edvard Pukšič

CENIK
1/8 strani

84 x 124 mm

120,00 €

1/4 strani

124 x 173 mm

220,00 €

1/2 strani

253 x 173 mm

360,00 €

K navedenim cenam se prišteva 20% DDV

Na Županovem večeru je župan Milan Gumzar
zaplesal z najstarejšo občanko Zofijo Bernjak

zagotavlja Direkcija RS za ceste); ravnokar poteka razpis za izbiro izvajalca za modernizacijo
javne poti v naselju Drvanja-smer Strmšek v
dolžini 842 m, za katero je občina pridobila
okoli 80 odstotkov nepovratnih sredstev po 23.
členu Zakona o financiranju občin; s Telekomom Slovenije se je občina uspela dogovoriti za
pričetek posodabljanja širokopasovnega telekomunikacijskega omrežja v nekaterih naseljih
(posodobitev bodo izvedli v tem in naslednjem
letu).
»Prepričan sem, da solidno gospodarimo in urejamo ostalo komunalno infrastrukturo ter da
zagotavljamo dovolj sredstev za delovanje društev in organizacij v kraju ter da člani občinskega sveta skupaj z občinsko upravo in seveda
županom ustvarjamo pozitivno vzdušje v kraju
in kraj tudi navzven dobro predstavljamo,« je
poudaril Gumzar. »Pa vendar – lokalna skupnost ni samo občina kot ustanova. Lokalna
skupnost so ljudje, ki v njej živijo. Ljudje, ki so
pripravljeni narediti še kaj za dobrobit celotne
skupnosti. In taki ljudje živijo v naši sredini. To
se je pokazalo tudi z veliko udeležbo na čistilni
akciji 'Očistimo Slovenijo v enem dnevu!', za kar
se vam ob tej priložnosti zahvaljujem. Prav tako
to dokazujejo nekateri posamezniki, ki skrbijo
za lepši videz naših krajev s tem, da redno kosijo
travo na določenih odsekih občinskih cest ali,
kot na primer gospa Ivanka Tekavc iz Ihove, ki
že vrsto let skrbno ureja okolico avtobusne postaje v Trsteniku. Naj jim bo ta zahvala tudi
spodbuda za nadaljnje delo kakor tudi za vzgled
drugim.«
Gumzar se je zahvalil tudi investitorjem, ki v Benediktu vlagajo svoj denar pri različnih investicijah, ki prinašajo nova stanovanja, poslovne
prostore in s tem zagotavljajo tudi nova delovna
mesta ter večanje števila prebivalcev.
Nato je Gumzar spregovoril o projektu izgradnje
Term Benedikt, ki občane še posebej zanima.
Dejal je, da je investitor 28. junija na Upravni
enoti Lenart vložil vlogo za izdajo gradbenega
dovoljenja ter da je občina skupaj z investitorjem premagala prvo oviro – to so bila različna
državna dovoljenja ali soglasja, ki so sestavni del
vloge za gradbeno dovoljenje. »Upam, da nas v
nadaljevanju pri projektu gospodarska kriza ne
bo preveč prizadela oziroma odmaknila pričetka investicije,« je dodal župan.
Milan Gumzar se je občankam in občanom zahvalil za dobro sodelovanje v zadnjih štirih letih
in izrazil upanje, da je izpolnil njihova pričakovanja.

»Spomniti želim, da imamo danes dobro urejeno infrastrukturo za športno dejavnost, da v
kraju stoji sodoben osnovnošolski objekt, žal pa
imamo kar nekaj težav pri zagotavljanju primernih prostorov za predšolsko vzgojo. O tej investiciji že razmišljamo, čeprav se zavedamo, da
bomo pri izbiri lokacije imeli kar nekaj težav.
Potrebno pa je poudariti, da že danes na letni
ravni za zagotavljanje predšolske vzgoje v proračunu občine namenjamo nekaj več kot
300.000 evrov, kar pa seveda ni malo denarja.«
Nato je Gumzar naštel nekaj investicij iz zadnjega obdobja, nekatere pa se
še izvajajo in jih bodo dokončali letos: modernizacija ceste
Obrat–Trotkova–Negova (investicijska vrednost nekaj več
kot 300.000 evrov); modernizacija ceste Osek–Benedikt–
Sv. Ana (vrednost investicije,
ki jo vodi občina Benedikt, je
2 milijona evrov in je delno financirana iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj,
preostali delež pa v razmerju
60-40 odstotkov financirata
občini Benedikt in Sveta
Ana); priprava dokumentacije
za izgradnjo komunalne infrastrukture za turistični objekt Terme Benedikt, s katero
občina prav tako kandidira za
sredstva Evropskega sklada za Kulturno društvo Benedikt je pripravilo prireditev Pozdrav Beneregionalni razvoj (investicijo diktu, na kateri so sodelovali ljudske pevke Zveze Slovencev iz Pobo občina izvajala v letih 2011 rabja na Madžarskem in folklorna skupina Zveze Slovencev na
in 2012, ocenjujejo jo na Madžarskem iz Sakalovcev
760.000 evrov); skupaj z 11
občinami Zgornjega Podravja
je občina podpisala izvajalsko pogodbo za obNa koncu se je župan zahvalil še vsem, ki so sonovo regionalnega vodovodnega omrežja osreddelovali v programu 11. občinskega praznika:
njih Slovenskih goric, ki bo zagotavljala boljšo
Kulturnemu društvu Benedikt in Območni izpreskrbo občank in občanov občine Benedikt z
postavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
vodo (investicijo, ki jo bodo izvedli v letih 2010
Lenart za Lutkovno delavnico za otroke in za
in 2011, vodi občina Lenart, vrednost je nekaj
prireditev Pozdrav Benediktu; Klubu krvodajalčez 7 milijonov evrov, delež občine Benedikt pa
cev Benedikt za razstavo "Humanost in kultura
znaša 260.000 evrov); pri Direkciji RS za ceste
Benedikt 2010"; Turističnemu društvu Benedikt
je v teku postopek za izbiro izvajalca in podpis
za potopisno predavanje Obiščimo zanimiv kraj
pogodbe za izgradnjo manjkajočega pločnika ob
in pohod Spoznavajmo svoj kraj (ob tem se je
Mariborski cesti smer Ženjak in rondoja v cenposebej zahvalil družini Kaučič in ostalim kratru Benedikta (investicija, ki se bo začela izvajati
janom Ločkega Vrha za nudenje prostora in pov letošnjem letu, dokončana pa bo maja nasledgostitev ter Janezu Čeplaku za darovano vino);
nje leto, je vredna okrog 500.000 evrov, od kaKlubu malega nogometa Benedikt za organizaterih je delež občine 100.000 evrov, ostalo
cijo Turnirja naselij v malem nogometu in revi-
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jalne tekme v malem nogometu med ekipama
gospodarstvenikov in politikov ter veselice z
ansamblom Malibu; Balin klubu Petelin Benedikt za organizacijo turnirja v balinanju; Občinski organizaciji Rdečega Križa Benedikt za
organizacijo izredne krvodajalske akcije; Lovski
družini Benedikt za prireditev Streljanje z zračno puško; Društvu upokojencev Benedikt za
organizacijo kolesarjenja po občini; Župniji Sv.
Benedikta za svete maše, razstavo čebelarskih
izdelkov in pripomočkov domačih čebelarjev in
druženje ob župnijskem dnevu; Kulturnemu

12 let samostojnega
razvoja Benedikta in
11. praznovanje
Pogovor z županom in poslancem DZ RS
Milanom Gumzarjem
»Občinski praznik praznujemo v juliju. Za
nami je 11. občinski praznik, čeprav je občina
stara 12 let. Prvo leto smo morali pripraviti vso
potrebno dokumentacijo o grbu, zastavi in
odlok o določitvi občinskega
praznika. Po daljših razmišljanjih in pogovorih smo ugotovili, da je za datum praznika
najprimernejši god župnijskega zavetnika, Sv. Benedikta, ki je našemu kraju dal
ime. Torej 11. julij!«

Pri Benediktu praznujejo
okrog 10 dni, začnejo s kulturnimi, športnimi in drugimi
prireditvami, končajo pa s farnim žegnanjem, 11. julija.
Letos je bila to nedelja. Novost
je bila slavnostna maša na
prostem, ki jo je opravil novi
benediški župnik. Sledilo je veselo in sproščeno druženje obČebelnjak ob cerkvi je blagoslovil škof dr. Jožef Smej
čanov, kar je pri Benediktu
posebnost, kot je posebnost tudi
Županov večer.
»Pri
razmišljanjih
o osrednjem dogodku prazdruštvu MOL za odigrane budnice; Prostovoljnovanja
mi
je
prišlo
na misel, da bi lahko župan
nemu gasilskemu društvu Benedikt za zagotaenkrat na leto povabil občanke in občane na
vljanje požarne straže ter ostalo pomoč na
druženje. In to je Županov večer: druženje naših
prireditvah.
ljudi. Tradicionalne so kulturne vsebine, golaž,
500 litrov piva in drugih brezalkoholnih pijač. Izbrani
ansambel skrbi za dobro
vzdušje. Porabimo del denarja, s katerim občanke in
občani preko leto polnijo občinski proračun in ga na tak
način dobijo nazaj v zahvalo,
da so dobri davkoplačevalci.«
To nedvomno vzpodbuja in
ohranja dobro vzdušje, kar
je v hitro razvijajočih se okoljih zelo pomembno. Praznik
je lahko tudi izhodišče za pregled doseženega in oceno dvanajstih let obstoja občine in
treh županskih mandatov.
»V 12 letih je Benedikt spreOb občinskem prazniku so se v malem nogometu pomerili politiki in
menil svojo podobo. To lahko
gospodarstveniki. Tokrat so zmagali politiki. Na turnirju ekip iz pougotavljajo zlasti tisti, ki občasameznih krajev pa so bili najboljši nogometaši iz Benedikta - desni
sno prihajajo k nam in razvoj
breg, sledile pa so jim ekipe iz Bačkove-Drvanje, Štajngrove in Ihove.
spremljajo od zunaj. Pridobili
smo kar nekaj moderniziranih
lokalnih in javnih poti, imamo
čistilno napravo in kanalizacijo v delu središča,
Slavnostnemu nagovoru župana je sledil veseli
Treh kraljev in Štajngrove, vzporedno s tem
del Županovega večera, na katerem je župan zaimamo obrtno-poslovno cono, uspešna je indiplesal z najstarejšo občanko Zofijo Bernjak. V
vidualna stanovanjska gradnja, vlagatelji pa so
ritmu prijetne glasbe pa so zaplesali tudi vsi
zgradili kar nekaj večstanovanjskih objektov,
drugi udeleženci prireditve. Ko se je znočilo, so
imamo novo trgovino, obnovili smo kulturni
za občane pripravili še atraktiven ognjemet.
dom, dogradili mrliško vežo,
kupili prostore za zdravstveno
ambulanto, ki pa je zaradi
splošne težave, pomanjkanja
zdravnikov, zdaj, žal, prazna.
Da smo zgradili novo šolo in
telovadnico, ni treba posebej
omenjati. Zgradili smo geotermalno vrtino, od katere
pričakujemo največ za razvoj
turizma, in sicer v občini in v
širšem okolju. Pričakujemo
nova delovna mesta ne samo
v turizmu, ampak tudi v kmetijstvu in ostalih storitvah in
dopolnilnih dejavnostih. Vsakoletni proračun je bil med tri
in tri in pol milijona evrov in
v dvanajstih letih se je obrnilo
Pohodniki so spoznavali svoj kraj, hkrati pa so naredili nekaj dobrega kar nekaj deset milijonov. To
tudi za svoje zdravje
je dovolj zgovoren podatek, da
smo z 12 leti lahko zadovoljni,
res pa je, da nam še kaj manjka
in bo potrebno urediti v priV tako prijetnem vzdušju, kot Županov večer,
hodnosti.«
so minile tudi vse druge prireditve v okviru 11.
občinskega praznika občine Benedikt, ki jih je
Če občina ne bi bila samostojna, bi lahko dobilo kar osemnajst.
segli takšen razvoj ali bi se ta v okviru enotne,
Tomaž Kšela
večje občine razlikoval?
Foto: Igor Barton
»Trdno sem prepričan, da v Slovenskih goricah,
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Halozah, Pomurju in še kje
razvoj ne bi bil tako intenziven, če se velike lokalne skupnosti ne bi razdelile na manjše
dele. Morda bo v prihodnje
prišlo do razmišljanj o združevanju oz. bo tako, kot smo
sprejeli v DZ, da ne more biti
nove občine, ki nima vsaj 5
tisoč prebivalcev. Osebno
sicer menim, da je primerno
število 3 tisoč prebivalcev.
Trdno sem prepričan, da dolgoročnega razvoja in vzdrževanja kolikor toliko dobre
infrastrukture, šolskih in
športnih objektov in še nekaj
denarja za investicije ne more
biti, če v občini ni vsaj toliko Ob prazniku občine so številni občani in občanke darovali kri
prebivalcev. Z glavarino je
sicer težko pokrivati stroške
Kako in koliko v naložbi sodeluje občina. Inobčine. Pri nas se je število prebivalcev v tem
vestitorji, CM Inženiring Celje, sicer prihajajo
času povečalo s 1900 na 2400. V naslednjem
od zunaj …
mandatu bi želel to število približati številki
3000, čeprav je to preoptimistično. Zelo vesel bi
»Naložba je po predračunski vrednosti ocenjena
bil, če bi se približali številki 2700. Tako bi zana 40 do 50 milijonov evrov; predvidenih 500
gotovili dovolj denarja za naložbe na območjih,
ležišč ni malo! Delež občine je minimalen, skoki so bolj oddaljena od središča. V nekaterih naraj ničen. Zagotovili bomo izgradnjo komuseljih so še gramozirana cestišča, vodovodna
nalne infrastrukture; cesta s pločnikom in javno
oskrba je sicer zadovoljiva, imamo pa še kar
razsvetljavo je končana, prihodnje leto bomo
nekaj težav pri izgradnji širokopasovnega interzgradili nov vodovodni priključek in kanalizanetnega omrežja,vendar na te občina ne more
cijsko omrežje; a smo za ta del investitorjem zavplivati z dodatnim denarjem. V prihodnje bo
računali komunalni prispevek, tako da
treba namenjati sredstva za izobraževanje, zlasti
občinskega deleža pri investiciji, razen moralne
za nagrade študentom in dijakom, zelo dobro
podpore, ni.«
pa bi bilo, če bi lahko za poseljenost občine namenili še kakšen dodaten denar.«
Edvard Pukšič
Najbolj izpostavljena tema je termalni kompleks, ki je temeljno razvojno gonilo! Kaj prinaša jesen?
»Investitorji so 28. junija vložili vso potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Investicija je razdeljena na tri dele, tako da bodo
potrebna tri dovoljenja. Upam,
da bo Upravna enota Lenart
uspela hitro pregledati zajetno
dokumentacijo in da bomo v
poznih jesenskih mesecih prišli do gradbenega dovoljenja,
potem pa je vse odvisno ne od
nas, ampak od investitorjev, ali
bodo uspeli zbrati denar za začetek gradnje prihodnje leto.
Investitorji sicer zagotavljajo,
da nastavljene dinamike ne
mislijo ustavljati. Termalni
kompleks naj bi začel delovati Na predavanju o značilnih zgodovinskih stavbah v občini Benedikt
leta 2013 ali 2014. V kriznih se je zbralo veliko ljudi
časih pa je seveda težko napovedovati.«

Rekonstruirali bodo 842 metrov ceste v Drvanji

Za večjo prometno varnost

O

bčina Benedikt je že začela izvajati projekt rekostrukcije ceste Drvanja- smer
Strmšek. Gre za odsek ceste, ki je dolg
842 metrov.
»Na občini smo že izvedli javni razpis za izbiro
izvajalca. Na javni razpis je prispelo 5 ponudb,
od katerih je bila najbolj ugodna ponudba podjetja CPM d.d. za znesek v višini 44.517,01

EUR. Izbrani izvajalec CPM d.d. bo izvedel delo
v dogovorjenem obsegu in kakovosti,« pravi direktorica občinske uprave Andreja Lorber.
»Dela bodo izvedli septembra in oktobra letos.
Po besedah Lorberjeve je cilj investicije olajšati
dostop prebivalcem naselij Drvanja, Ihova in
Zagajski vrh v občinsko središče. Prebivalci teh
krajev bodo lažje in hitreje prišli do svojih služb,
otroci pa v šolo, na
pošto, v trgovino in v
cerkev. Z investicijo se
bodo izboljšale možnosti za nadaljnji gospodarski razvoj naselij
in celotne občine, večja
pa bo tudi varnost v
cestnem prometu. Naložbo bodo financirali
iz lokalnih virov – občinskega proračuna
občine Benedikt in
nepovratnih sredstev
SVRL, skladno s 21. in
23. členom ZFO -1.
Tekst in foto: T. Kšela

Cesta v Drvanji je rekonstrukcije še kako potrebna
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zračno puško (ekipno prvi
Kremberk I, posamezno Jože
Roškar) in ulična košarka
med zaselki občine (zmagal
Kremberk). Športno društvo
Sveta Ana se je tako kot
vsako leto v teh prazničnih
dneh izkazalo kot eden boljših in aktivnejših organizatorjev.

12. praznik občine Sv. Ana
»Tu sem doma«, pri Sveti Ani!
Občinski prazniki, ki so se v teh mesecih odvijali v slovenskogoriških občinah, so privabili na praznovanje številne domačine in
tujce, ki so željno pričakovali novih dogodkov. S prireditvijo »Tu sem doma« so v občini Sveta Ana odprli praznovanje 12.
občinskega praznika, ki se je pričel 16. in
končal 26. julija, prav na god svete Ane.

V

novem Kulturno-turističnem centru, ki
so ga odprli lani, je
potekala svečana
podelitev priznanj in nagrad, tako dijakom za uspešno delo v srednji šoli in
študentom med študijem
kot tudi uveljavljenim občanom, ki so s svojo zavzetostjo
pripomogli
k
povečevanju ugleda kraja in
njegovega razvoja.
Za nadpovprečen učni
uspeh so nagrade prejeli:
Katja Breznik, Maja Župec,
Vladka Jauk, Milan Ketiš,
Davorin Duh, Barbara Mlasko in Tjaša Lea Simonič.
Med študenti so bili najzaslužnejši: Brigita Vrabec,
Urška Kocbek, Jasmina
Rehar, Aleksandra Šnajder,
Valerija Zemljič in Mihela
Zemljič. Žiga Derbiš in Klementina Ploč sta izstopala
pri športnih rezultatih (atletika, karate).
Najvišja priznanja občine so
tokrat zagotovo šla v prave
roke. Plaketo občine je v
imenu Cerkveno-prosvetnega mešanega pevskega
zbora prevzela njegova pevovodkinja Natalija Šijanec.

Sveti Ani in za Sveto Ano« je njegovo geslo, za
katerega je prepričan, da ga bodo posnemali
tudi drugi.

Najpomembnejše –
odprtje obnovljenega
vaškega jedra

Deset dni dolgo
praznovanje

Najpomembnejša pridobitev, ki so jo letos predali namenu prav
ob občinskem prazniku, je prenovljeno vaško jedro. Naložba je
vredna več kot 300.000 EUR. Prerez traku sta na svečanem odprtju županu Silvu Slačku pomagala opraviti Mojca Zapušek iz
CPM in poslanec Marjan Bezjak. Tako kot je krajevno običajno
in se posebno še ob tako velikem cerkvenem prazniku, kot je god
svete Ane, spodobi, je blagoslov novih cestnih pridobitev opravil
škof dr. Jožef Smej ob pomoči domačega župnika Jožefa Horvata.

Tradicionalna
postavitev
klopotca
Letošnje leto je ob postavljanju
klopotca pri Sveti Ani malce zagodlo vreme; pa ni bilo nič hudega,
domačini in okoličani so bili dežja
po daljšem sušnem obdobju več
kot veseli. Tudi obiskovalci, ki jih
je bilo veliko več v šotoru kot pri
sami postavitvi, so bili enotni, da
vreme res ne more pokvariti razpoloženja.
Cerkveno-prosvetni mešani pevski zbor, prejemnik plakete za uspešno Klopotec je bil po zaslugi krajanov
večletno delo in zastopanje občine doma in v tujini (Foto: Primož Kocbek) Svete Ane in Krivega vrha, ki jih je
letos doletela čast njegove postavitve, hitro na svojem pravem
mestu. Spet bo odganjal ptiče, ki
Pod njenim vodstvom je zbor dosegel in
bi se drznili spraviti nad gospodarjev vinogradvzdržuje visoko strokovno raven, s svojimi naniški pridelek; pa še njegov zvok tako domače
zveni v ušesih v tem predjesenskem in jesenstopi pa navdušuje tako doma kot tudi v tujini.
skem času.
Bronasti grb je dobila Angela Kirbiš – Špela,
Šotor, postavljen letos na novo, nad prostori
ki ni samo vzgojiteljica v Lokavcu petintrideset
skoraj dokončane velike telovadnice, je privabil
let, ampak tudi aktivna v kraju, kulturnem druše zadnje skeptike, ki jim vreme ni bilo všeč. Sloštvu in realizaciji delovnih akcij.
vesnost ob dokončanju cestnih del v centru obSrebrni grb domačinki Nataši Dregarič, nečine je tako potekala na suhem.
kdanji učiteljici telesne vzgoje, pomeni verjetno
Stojnice domačinov pod šotorom so s svojimi
priznanje, da njeno delo ni bilo prezrto. Vsepristnimi domačimi izdelki privabljale številne
opazovalce in kupce. Predstavili so se: Danica
skozi aktivna v nekdanji KS, bivši SZDL in več
Kolarič s čaji in zelišči, družinska kmetija Pokot ustvarjalna članica Kulturnega društva Sveta
lenšak, vinogradništvo Polič, Milena in Martin
Ana se je dokazala kot igralka, režiserka, dobra
Kramberger s kmetijsko dejavnostjo, vinogradorganizatorica. Vseskozi pa ostaja tudi dobra
ništvo Moleh in Antica Pavalec s spominki.
družabnica in prijateljica.
Dejan Kramberger, v vlogi ovtarja Slovenskih
Za Zlati grb je Viktorja Trbovška predlagala
goric, je Turističnemu društvu Sveta Ana izročil
skupina občanov. Nekdanjemu ravnatelju, ki je
Ovtarjevo pohvalo za uspešno delo v preteklobil med delovno dobo vpet v politično življenje
sti. Vloga sodobnega ovtarja ni le varovanje vinogradov, polj in sadovnjakov, ampak predvsem
kraja, prevzel odgovornost za razvoj celodnevčuvanje Slovenskih goric pred onesnaženjem,
nega šolstva in pomagal mladim, življenje v tej
odpadki in nenačrtovanimi gradnjami.
mladi občini danes veliko pomeni. »Živeti pri
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Barvno paleto različnih druženj in predstavitev skozi
praznične dni pa so popestrili še: družina Kolarič
(ogled čajnice in zeliščnega
vrta), Mladinska kulturna
zadruga s projekcijo filma
Vinopirji (iz Grossmanovega
Dijaki in študenti, prejemniki občinskih priznanj in nagrad, za do- festivala v Ljutomeru), likosežen nadpovprečni uspeh (Foto: Primož Kocbek)
vna sekcija KD Sv. Ana z
otroškimi likovnimi delavnicami v bivalni enoti Zavoda
Podelitev priznanj vinogradnikom pri Sveti Ani
Hrastovec v Zg. Ščavnici, Društvo upokojendokazuje, da povprečna ocena 18,22 za letnik
cev s kolesarjenjem po poteh občine, dramska
2009 sodi v sam vrh ocenjevanih vin v Sloveniji.
sekcija KD Sv. Ana s komedijo Kako smo ljuIz rok predsednika Vinogradniškega društva
bili tovariša Tita in glasbeniki s tradicionalno
Mirka Šenvetra so priznanja prejeli: Alenka in
gasilsko vrtno veselico.
Jožef Breznik, Janez Brancelj, Adolf Brus, Alojz
Najbolj svečani, množični in končni del prazCelec, Milan Eder, Franc Grajner, Viktor Kapl,
novanja, ko se na grebenu Kremberka še pešci
Drago Kavčič, Rudi Kaučič, Jože Majcenovič,
težko srečajo, kaj šele avtomobili, pa predstaLarisa Pšeit, Janez Senekovič, Friderik Simonič,
vlja vedno 'Anina nedelja'. Takrat se trume
Andrej Slaček, Mirko Šenveter, Janez Vajhandl,
obiskovalcev od blizu in daleč srečajo na proBranko Zadravec, Irena Zgaga, Stanko Zorman,
menadi in veliko nekdanjih domačinov izbere
Damjan Župec in Marjan Polič.

Občina Sveta Ana, ki spada
med mlajše slovenske občine, je po svoji ustanovitvi
pred dvanajstimi leti začela
uveljavljati praznovanje občinskega praznika, ki so ga
poimenovali Anin teden. Takratni župan Bogomir Ruhitel je vedno s ponosom dejal,
da je tukaj doma in da z veseljem živi v kraju in med
ljudmi, ki jih ima rad. Anin
teden pa je kmalu postal
praznovanje, ki ni trajalo le
nekaj dni, ampak tudi dva
tedna ali več. Letos so se prireditve in razna tekmovanja
raztegnila na deset dni: od
16. do 26. julija.

Ribolov pri Jerebicu v Lokavcu (Foto: Viktor Kapl)

Sobota, 17. julij, je bil dan za pohod konjenikov in turnir v odbojki na mivki in malem nogometu. Društvo konjenikov Srebrni jezdec je
obhodilo poti domače občine (in sosednjih
Apač), pri odbojki (v Lokavcu) je pri moških
zmagala ekipa Lokavec I, pri ženskah Zg.
Ščavnica. V malem nogometu pod OŠ Sv. Ana
je slavila ekipa Kremberka.
18. julij je bil dan ribolova pri Jerebicu v Lokavcu. Od osmih ekip je zmagala Zg. Ščavnica
II, od štiriindvajsetih tekmovalcev posameznikov Darko Berič. Ta dan so svoja dela 4.
Anine palete (vsakoletnega večdnevnega srečanja slikarjev v tem času) postavili na ogled
likovniki, ki jih je tudi tokrat organiziral in
vodil Danijel – Danny Ferlinc.

prav ta dan za obisk rojstnega kraja. Tudi
maše so takrat posebej svečane, posebno tista
osrednja ob 11. uri. Zadnja leta je že v navadi,
da jo vodi naslovni škof dr. Jožef. Smej.
Vsi, ki se ta dan pri Sv. Ani srečajo v cerkvi ali
izven nje, si po stari navadi obljubijo, da se gotovo vidijo naslednje leto ob istem času, če ne
že prej. Dvorišča in vrtovi hiš domačinov pa
so ves popoldan polni obiskovalcev, sorodnikov in prijateljev.
Danica Zemljič

Popoldan je bilo veselo še na
Grafonževi domačiji v Zg.
Ščavnici, kjer so se sestali za
prikaz starih kmečkih opravil (predvsem košnje), ostalo
pa je bilo v skladu s staro
kmečko tradicijo, ki je veljala
zlasti nekdaj za proste praznične nedelje: obilica druženja, pesem in ples. Zvečer na
tekmi med veterani v malem
nogometu (v Lokavcu) so
Borejci premagali Sv. Ano.
Naslednje dni so se zvrstila
še naslednja tekmovanja:
športne igre mladih na
igrišču pod OŠ Sv. Ana
(zmagala ekipa Ben Šnajder,
Domen Šnajder, Jan Kramberger), turnir v šahu v
okrepčevalnici Šenk (prvi
Jožef Sedonja), streljanje z

Ob Grafonževi domačiji v Zg. Ščavnici so imeli tudi nekaj nepokošenih travnikov. Ravno takšnih, ki so jih potrebovali za prikaz starega
načina košnje z več kosci. Po delu je sledilo srečanje s pesmijo in plesom; igrali so Navihani muzikanti, plesala je domača folklorna skupina. (Foto: Viktor Kapl)
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Priložnostni pogovor z županom
Sv. Ane o novih pridobitvah
Silvo Slaček: »Zadnja štiri leta so bila v občini
obdobje intenzivnih gradenj; največ naporov in
sredstev smo vlagali v gradnjo športnih objektov, športne dvorane in samega središča Sv. Ane.
Vlagali nismo samo v središče in šolo, ampak
tudi v drugo komunalno infrastrukturo: ceste,
kanalizacijo, vodovode in podobno. Prepričan
sem, da so bili projekti pravi in da so jih z občani
veseli tudi tisti, ki prihajajo v naš kraj!«

Domačini so dan za dnem živeli z obnovitvenimi deli. Za druge je središče občine skoraj neprepoznavno …
»Z ureditvijo vaškega jedra smo začeli lani, lani
smo se tudi prijavili na razpis za obnovo vaških
jeder, samo naložbo pa smo izvajali skupaj z Direkcijo RS za ceste, kajti ta je pristopila k obnovi
regionalne ceste, ki poteka skozi središče naše
občine. Z obnovo vaškega jedra smo pridobili
lepo število parkirnih mest in pločnikov, v celoti
obnovljeno javno razsvetljavo, vodovod in
drugo urbano opremo. Menim, da smo s tem za
nekaj časa zaključili vlaganja v samem centru.
Skupaj s prispevkom, za katerega smo se zavezali v pogodbi z direkcijo za ceste, je bil vložek
občine v celotno obnovo vaškega jedra okrog
350 tisoč evrov.«

Izredno domiselno je izkoriščen hrib, na katerem stoji OŠ. Tukaj vidimo čudovito športno
igrišče, nad njim v hrib postavljeno novo športno
dvorano in nad njo parkirišče.
»Ta objekt je takšnega pomena, da se ga v tem
času verjetno niti popolnoma ne zavedamo. Izredno pomemben je za otroke in za razvoj
športa v občini. H gradnji smo pristopili pred
dvema letoma. Z začetkom novega šolskega leta
načrtujemo začetek dejavnosti v novi športni
dvorani. 1. septembra jo bomo predali šolskim
otrokom in drugim športa željnim občanom.
Gradnjo je izvajalo podjetje Konstruktor iz Maribora. Lahko izrazim samo pohvalne besede;
imeli smo srečo z izbiro izvajalca, ki je delo, ocenjujem, opravil zelo kvalitetno.
Naložba samo v športno dvorano v vseh teh
letih je znašala 3, 5 milijona evrov. Eno tretjino
znaša sofinancerski delež Ministrstva za šolstvo
in šport RS, okrog dve tretjini pa moramo zagotoviti sami. Končno poplačilo vseh del je predvideno za konec leta 2011.«
Edvard Pukšič

Nekaj poudarkov iz govora župana Silva Slačka
ob 12. občinskem prazniku Sv. Ane
l

l

l

nam je po dolgem času uspelo zgraditi tudi 6
Uspelo nam je predvsem zato, ker smo vsi vostanovanj. Uspel nam je tudi preboj v državni
ljeni funkcionarji v občini zelo hitro pozabili
proračun, iz katerega se izvaja obnova našega
na to, ali je kdo v kakšni stranki in pri kateri
centra ali glavne ceste skozi center in račustranki je kdo kandidiral ali ima kdo kakšne
namo, da nam bo kljub gospodarski krizi v
politične zamere do drugih ipd. Zanimajo nas
državi uspelo obnovo ceste v prihodnje nadaizključno rezultati našega dela, ki so vidni v
novih prepotrebnih objektih,
dolžinah cest, vodovodov itd.
Zelo sem ponosen, da smo v
tem obdobju zgradili nov
kulturni dom, nov sodoben
otroški vrtec, da bomo odprli
novo športno dvorano, da
imajo športniki in šolski
otroci nova sodobna zunanja
športna igrišča, da smo zgradili več kot 8 km vodovodnih
linij z rezervoarjem v Lokavcu, na novo zgradili cca 13
km cest, da smo zgradili 2,5
km kanalizacije ter da bomo
še letos pristopili k celoviti
ureditvi in izgradnji kanalizacije v dolžini cca 4,5 km v Lokavcu s čiščenjem preko prve
Prenovljeno vozišče ob šoli in cesta proti Cmureku z novimi pločniki
čistilne naprave. Zgradili smo
(Foto: Primož Kocbek)
tudi prve metre kolesarske
poti v smeri Ščavnice (po
Živkovem bregu), ki se bo,
ljevati. Pričakujemo tudi, da bo država v kratupam, v naslednjih letih nadaljevala. Prikem pristopila k izgradnji novega mostu čez
merno smo obnovili celotno občinsko
reko Ščavnico pri Močniku. Poleg države je
zgradbo, imamo krasno urejeno vinoteko in
občina morala v samem centru seveda finanše bi lahko našteval.
čno sodelovati z določenim deležem, iz kateZa nove graditelje in tiste, ki nameravajo živeti
rega smo obnovili pločnike, zgradili nekaj
na Sv. Ani, smo komunalno opremili stanoparkirišč, obnovili javno razsvetljavo, vodovod
vanjske cone. Ocenjujem, da je trenutno teh
in drugo. Vesel sem tudi, da smo naši osnovni
družin, ki že gradijo, med 20 in 30. V teh letih
šoli nabavili novi manjši avtobus za prevoz

Tudi kolesarji se letos niso odpovedali svojemu druženju, vožnji po
poteh občine. Vodili so jih organizatorji, Društvo upokojencev Sv.
Ana. Na posnetku: pred občinsko stavbo v pripravah na štart.
(Foto: Viktor Kapl)
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otrok, v letošnjem letu pa načrtujemo še zajetno prispevati
za nabavo novega gasilskega
vozila z vso opremo. K večini
naših investicij nam je v preteklosti uspelo pridobiti veliko
denarja iz evropskih skladov
in drugih sredstev države.
l Priznati moram, da se sam
počutim notranje zadovoljnega, predvsem zaradi uresničene dolgoletne želje marsikaterega Anovčana, to je izdaje našega zbornika. Izkazalo
se, da je bila popolnoma pravilna odločitev, ki smo jo
sprejeli že v teku dela, da z izdajo ne bomo hiteli na račun
kvalitete. Vedno bom hvaležen vsem avtorjem, ki so sodelovali pri raziskovanju naše
preteklosti na vseh opisanih
področjih.

Občina Sv. Jurij

Začetek obnove vodovoda
in vaškega jedra že letos

K

ljub dopustom poletni meseci v občini Sv. Jurij v
Slov. goricah minevajo
precej živahno. Občina je že končala s pripravo razpisne dokumentacije, s katero se bo prijavila na
razpis ministrstva za kmetijstvo, ki
bo sofinanciralo obnovo vaškega
jedra v višini 85 % celotne vrednosti projekta. Po besedah župana
občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
Petra Škrleca, se bo obnova vaškega jedra pričela že v letošnjem
letu. K celoviti podobi vaškega
jedra pa bo spadala tudi obnova
kulturnega doma, ki ga je občina
skupaj z zemljiščem že odkupila
od Župnije Sv. Jurij v Slov. goricah.
Vrednost odkupa znaša 100.000 €, Podpis pogodbe med občino Sv. Jurij v Slovenskih goricah in podjetki pa jih bo občina odplačala v jem NGP Nizke gradnje, ki bo izvajalec projekta ureditev vodovoda
roku petih let. »Plačali smo že prvi in kanalizacije Jurovski Dol
obrok v višini 20.000 €, tako da se
bo lastništvo nad kulturnim
domom lahko preneslo na občino.
voj, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednoS tem pa izpolnjujemo tudi osnovni pogoj za
stne usmeritve »Regionalni razvojni programi«
prijavo na razpis ministrstva za kmetijstvo, ki bo
v okviru Operativnega programa krepitve regiosofinanciralo že težko pričakovano obnovo kulnalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007turnega doma,« pojasnjuje župan Peter Škrlec,
2013 v obdobju 2010-2012. »Vrednost tega
ki še dodaja, da se bo obnova kulturnega doma
projekta, ki bo predvidoma končan do konca
pričela v naslednjem letu.
leta 2011, znaša približno 423.000 €. Poleg menjave vodovodnih cevi v zaselku Jurovski Dol je
Že v tem letu pa bo stekla tudi obnova vodovoda
v projekt vključena še izgradnja kanalizacije, ki
in kanalizacije v centru občine. Občina je nabo priključena na že zgrajeno čistilno napravo,«
mreč že podpisala pogodbo z izvajalcem, podpredstavlja podrobnosti o podpisani pogodbi v
jetjem NGP Nizke gradnje d.d. za projekt
mesecu juliju župan občine Sv. Jurij.
Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol,
ki bo delno financiran s strani Evropske unije,
Dejan Kramberger
in sicer iz Evropskega sklada za regionalni raz-

Občinska uprava občine Rogašovci
z županom na obisku v občini
Sv. Jurij v Slovenskih goricah

V

smo bili vsi skupaj tudi zelo navdušeni nad
začetku julija je občino Sv. Jurij v Slov.
gostoljubnostjo občine Sv. Jurij. Prav tako pa
goricah obiskala občinska uprava z obnas pozitivno presenečajo hiter razvoj in štečinskimi svetniki občine Rogašovci, na
vilni projekti, s katerimi se ukvarja tako
čelu z županom Edvardom Mihaličem. Predmlada občina«
stavnike občine Rogašovci je v Jurovskem
Dolu najbolj zanimala čistilna naprava, ki so
jo v preteklem letu s pomočjo
sredstev Evropske unije pridobili
v občini Sv. Jurij v Slov. goricah.
Občina Rogašovci, ki se v celoti
nahaja v krajinskem parku Goričko, namerava v bližnji prihodnosti pričeti z izgradnjo podobnih čistilnih naprav, tako da
je bila predstavitev Romana Juričkega iz podjetja Sezam d.o.o.,
ki je čistilno napravo tudi dobavilo, zelo dobrodošla za načrtovanje tovrstnega projekta na
Goričkem.
Prav tako je župan občine Sv.
Jurij, Peter Škrlec, ocenil tovrstno srečanje za zelo dobrodošlo, saj so člani občinskih uprav
in občinski svetniki izmenjali Po ogledu čistilne naprave se je srečanje med predstavniki občine Sv.
številne izkušnje, ki so še kako Jurij v Slovenskih goricah in občine Rogašovci nadaljevalo v sejni sobi
potrebne pri uspešnem delu.
Pozitivno pa obisk v občini Sv.
Jurij v Slovenskih goricah ocenjuje tudi
župan občine Rogašovci, Edvard Mihalič, ki
je v pogovoru za nas časopis dejal: »na občino Sv. Jurij v Slovenskih goricah smo se
obrnili po predlogu podjetja Sezam d.o.o.,
ki dobavlja tovrstne čistilne naprave, katere
načrtujemo v naseljih Sv. Jurij in Pertoča.
Poleg koristnih informacij, ki smo jih dobili
z obiskom v tem delu Slovenskih goricah, pa

Da so se predstavniki občine Rogašovci počutili v Slovenskih goricah precej domače, je najbrž pripomoglo tudi ime občine Sv. Jurij, saj
se kraj v občini Rogašovci, v katerem stoji tudi
osnovna šola, ponaša prav z imenom zavetnika, ki iz leta v leto oznanja prihod pomladi.
Dejan Kramberger
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Občina Lenart

Adaptacija OŠ Voličina z vrtcem
in dozidava vrtca Lenart
Občina Lenart namenja zajetna sredstva za
adaptacijo šolskih prostorov in prostorov za
otroke v vrtcih. V Voličini dalj časa trajajoča
naložba zajema oboje. Župan občine Lenart,
mag. Janez Kramberger:

»1. septembra lani je bil odprt prizidek vrtca s
skupno neto uporabno površino 348,9 m2. Vrtec
je z veznim hodnikom povezan z zgradbo osnovne šole. Pridobili so se naslednji prostori: vhod
z vetrolovom, garderoba, tri igralnice s sanitarijami in previjalnicami, skupna igralnica,
shramba, kabinet, prostor za strokovne delavce,
pisarna za vodjo, sanitarije, prostor za hrambo
zunanjih igral, terasa z nadstreškom pred igralnicama, stopnišče in vezni hodnik z šolo.«

Leto je naokrog. Ob lanski otvoritvi ste napovedali predajo dograjenih in obnovljenih prostorov prav tako z novim šolskim letom?!
»Dozidane in adaptirane prostore, namenjene osnovnošolskemu izobraževanju bomo
prav tako predali namenu
predvidoma z letošnjim 1.
septembrom. Uradno otvoritev načrtujemo za 24. september.«
Naložba bo zaokrožena, načrti bodo uresničeni. Za kakšne prostorske pridobitve bo
šlo in za kolikšna sredstva?
»Skupna površina adaptiranih
in novozgrajenih prostorov
znaša 922,8 m2 neto uporabnih površin, od tega: novozgrajenih v prizidku šole 562,7
m2, adaptiranih v obstoječi šoli 360,1 m2. V pritličju novega prizidka šole bo nov vhod za II. in
III. triado z garderobami in večnamenski prostor, v katerem bo tudi jedilnica v povezavi z

novo kuhinjo. V nadstropju bosta nova knjižnica in multimedijska učilnica. V starem delu
šole z adaptacijo določenih prostorov (učilnic,
upravnih prostorov, ipd.) zagotavljamo zadostno število učilnic in specializiranih učilnic.
Narejen je tudi novi vhod z garderobami na južnem delu šole za otroke I. triade, prav tako pa
se bo na zahodni del šole prizidala nova učilnica
za tehnični pouk. V novem prizidku bo izvedeno tudi novo široko enoramno centralno
stopnišče, ki bo povezovalo pritličje s prvim
nadstropjem ob obstoječem dvoramnem stopnišču. Po izvedeni celotni I. in II. fazi adaptacije
in dozidave osnovne šole z vrtcem, vključno z
opremo, bo višina investicije cca 2,100.000,00
EUR.«
Objekt pa ne bo izključno namenjen šolarjem
in otrokom v vrtcu?
»V sklopu novih prostorov šolske knjižnice bo
v popoldanskem času knjižnica ob določenih
dnevih namenjena tudi izposoji knjig odraslim
in bo torej nekakšna izpostava Knjižnice Lenart,
ki bo tudi zagotovila strokovni kader in skrbela
za popoldansko izposojo in drugo koriščenje
kapacitet šolske knjižnice. «
H koncu gre tudi dozidava vrtca v Lenartu, ki
bo bistveno povečala prostore za predšolsko varstvo in vzgojo v občinskem središču in osrednjem mestnem naselju v tem delu Slovenskih
goric.
»Z dozidavo prostorov vrtca v Lenartu bo le-ta pridobil 1.444,2 m2
neto površin, od tega v pritličju
1.132,84 m2, na terasah 144,00 m2
in v nadstropju 167,36 m2. Nova
zgradba vrtca bo z veznima hodnikoma povezana z obema obstoječima zgradbama vrtca. Zgrajen
bo tudi nov prizidek kuhinje v
skupni neto površini 85,50 m2.
Novozgrajeni vrtec bo imel tri oddelke za prvo in tri oddelke za
drugo starostno skupino otrok s
spremljevalnimi prostori. Novozgrajeni vrtec bo po sedanjih normativih omogočal obiskovanje
vrtca skupaj 108 novo sprejetim
otrokom.«

Tudi ta naložba, tako kot tista v Voličini, sega
čez dva milijona evrov?

»Vrednost investicije, brez stroškov financiranja
– kredit na 15 let, znaša 2,275.820,00 EUR. S
stroški financiranja, po sedaj znanih pogojih
kreditiranja, pa bo vrednost investicije cca
2,897.640,00 EUR. Uradno otvoritev vrtca načrtujemo za letošnji
17. September.«
J. D., E. P.

Skrb za cvetlična korita v središču mesta Lenart
Foto: E.P.
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Rekonstrukcija KD Lenart
Investitor, občina Lenart, izvaja aktivnosti
za izbiro najugodnejšega izvajalca del za rekonstrukcijo kulturnega doma Lenart.

R

ekonstrukcija kulturnega doma Lenart je
načrtovana s sredstvi Evropskega sklada
za regionalni razvoj. Finančna konstrukcija se zaključuje s predvidenim sofinanciranjem Službe Vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, odobrenim v postopku
Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve
»Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov
2007-2013 za obdobje 2010-2012, objavljenega
v Uradnem listu RS št. 7/2010.
Dokončna izbira izvajalca del bo izvedena
predvidoma do konca avgusta 2010 oz. takoj
po prejetju pozitivnega sklepa o sofinanciranju težko pričakovane investicije, s katero
naj bi začeli že v mesecu
septembru letošnjega leta in zaključili v mesecu
juliju 2011.
Projekt zajema rekonstrukcijo obstoječega objekta
kulturnega doma v Lenartu, ki bo nudil številne
razvojne možnosti in priložnosti tako na kulturnem
kot tudi na turističnem,
prostočasnem, gospodarskem in tudi drugih področjih. Z izvedbo projekta
bodo prebivalci in obiskovalci mesta in občine Lenart, izobraževalne in
kulturne institucije (vklju-

čno z društvi) in turisti pridobili temeljito prenovljen in sodobno opremljen objekt, ki bo
funkcionalen in varen za uporabo. Tako urejena
infrastruktura bo spodbuda ohranitvi in razvoju
ter tudi nastanku novih kulturno-umetniških,
izobraževalnih in turističnih društev, vključevanju (zlasti mlade) populacije v delovanje teh
društev, v kulturno življenje območja, k ustvarjalnemu delovanju in kreativnemu ustvarjanju
ter spodbuda za večnamensko uporabo prostorov s strani gospodarskih in turističnih subjektov območja. Urejena in sodobno opremljena
infrastruktura bo tudi spodbuda obiskovalcem
za večji obisk dogodkov, ki se bodo odvijali v
obnovljenih prostorih.
Projekt bo pomembno prispeval v popestritvi
kulturne in turistične ponudbe v kraju in širši
okolici in k njunemu intenzivnejšemu razvoju,
hkrati pa bo nudil nove zaposlitvene možnosti.
L. Š.

Primarna kanalizacija - uvod
v celovito ureditev Radehove

P

o večletnih prizadevanjih in zahtevah krajanov naselja Radehova, še posebej iz novega dela naselja, severno od regionalne
ceste, ki so jih naslovili na občino Lenart v zvezi
s komunalno ureditvijo novega naselja Radehova ter sanacijo regionalne ceste na odseku Lenart – Sp. Senarska in izgradnjo pločnika ob tej
cesti, je občina Lenart pristopila k celovitemu
reševanju te problematike.
V ta namen se je občina na podlagi v letu 2008
sprejete Strokovne podlage za naselje Radehova
(ureditveno območje naselja severno od regionalne ceste Lenart – Senarska) odločila za celovito ureditev naselja, to je delno rekonstrukcijo
in delno novogradnjo prometne, komunalne in
druge infrastrukture naselja v naslednjih sklopih:
- izgradnja primarne sanitarne kanalizacije za
naselje Radehova (od meje z občino Sv. Trojica do centralne čistilne naprave Lenart ob
Velki);
- ureditev pločnika oz. skupne površine za
pešce in kolesarje z javno razsvetljavo in padavinsko kanalizacijo ob regionalni cesti v
Radehovi in priključka oz. levo zavijalnega
pasu v novo naselje Radehova ter rekonstrukcija vozišča regionalne ceste. Za navedeno
ureditev je občina Lenart
oktobra 2009 z Ministrstvom za promet in Družbo
za avtoceste v Republiki
Sloveniji sklenila poseben
protokol;
- ureditev cest in komunalne
opreme v ureditvenem območju naselja Radehova severno od regionalne ceste,
nato pa še kanalizacije v
starejšem delu naselja južno
od regionalne ceste.

postajališč ter rekonstrukcijo vozišča regionalne
ceste R2-443 na odseku Senarska - Lenart je
projektna dokumentacija (PZI) že izdelana in je
poslana v dokončno recenzijo Družbi za državne ceste. Prav tako je v zaključni fazi izdelava
projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI) za
urejanje prometne, komunalne, energetske in
telekomunikacijske infrastrukture za ureditveno
območje naselja Radehova severno od regionalne ceste Lenart – Senarska. Prvo navedeno
projektno dokumentacijo izdeluje Planum
d.o.o., Maribor, drugo pa Lineal d.o.o., Maribor.
Za izgradnjo primarne sanitarne kanalizacije za
odvajanje komunalne odpadne vode naselja Radehova je na podlagi projektne dokumentacije,
ki jo je izdelal AGJ Rebernik Goran s.p., Lenart
v Slovenskih goricah, občina pridobila gradbeno
dovoljenje in izvedla tudi javni razpis za izbiro
izvajalca del. Po javnem razpisu po odprtem postopku znaša predračunska vrednost izvedbenih
del po najugodnejši ponudbi, ki jo je podala Komunala Slovenske gorice d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, skoraj 146.000,00 €. Gradnja
primarne kanalizacije bo obsegala okvirno 1044
m gravitacijskega kanala in 895 m tlačnega kanala ter črpališče Radehova z nizko napetostnim
razvodom in elektro opremo. Kanalizacija, ki bo

Za ureditev pločnika skozi naselje Radehova, levo zavijalnega pasu in avtobusnih
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potekala pretežno v cestnem svetu pa tudi po
zasebnih zemljiščih, za kar so z lastniki sklenjene ustrezne služnostne pogodbe, bo v celoti
podzemne izvedbe oz. bodo na terenu ponekod
vidni le pokrovi revizijskih in ostalih jaškov ter
pokrov za dostop do črpališča. Gravitacijski
kanal bo potekal od vzhodnega dela naselja severno od regionalne ceste in se bo zaključil z
vtokom na obstoječo centralno čistilno napravo
Lenart, tlačni kanal pa bo potekal po severnem

robu regionalne ceste od črpališča ob Velki do
gravitacijskega kanala. Začetek del je predviden
takoj po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem, predvidoma v začetku septembra 2010.
Gradnja bo financirana z zbranimi sredstvi
takse za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja
odpadne vode.
V. K.

Okolju prijazna toplotna
oskrba na biomaso v Lenartu
4,8 milijonov € vreden projekt, ki vključuje
poleg kotlovnice tudi 5 km toplovodnega
omrežja, kljub nekaterim nesoglasjem med
podizvajalci teče s polno paro. Investitor se
vključuje med podizvajalce tudi kot mediator.
Odjemalci v Lenartu bodo tako lahko od
oktobra zaupali okolju prijaznemu, varnemu,
ugodnemu in udobnemu ogrevanju.
V občini Lenart v Slovenskih goricah, kjer živi približno 8.000 ljudi, bo Eko toplota energetika d.o.o.
izvajala toplotno oskrbo na osnovi lesne biomase.
Z gradbenimi deli so začeli septembra 2009, oktobra 2010 pa bo kotlovnica oz. daljinski sistem
začel obratovati.
Gradbena dela v Lenartu se izvajajo s polno paro kljub nekaterim težavam in nesoglasjem med podizvajalci. Vgradnja kotla na biomaso v skoraj zgrajeni kotlovnici je bila zaključena že konec februarja
2010, gradnja toplovodnega omrežja in inštalacije
toplotnih prenosnih postaj pri uporabnikih pa se
izvajajo.
Z občino Lenart in izvajalci se tekoče pripravljajo
ciljne strokovne in skupne rešitve, ki se potem skupaj realizirajo. Med občino Lenart in Eko toploto
energetiko se je sklenilo dolgoročno partnerstvo, ki
se ob realizaciji in zaključevanju projekta s tesnim
in ciljnim sodelovanjem potrjuje ter hkrati zagotavlja, da se bo spoštoval zahtevni terminski plan, to
je začetek obratovanja v kurilni sezoni 2010/2011.
V kotlovnici na biomaso je Eko toplota energetika
inštalirala kotel na lesno biomaso z močjo 3,5 MW
in kotel na lahko kurilno olje z močjo 3,5 MW za
pokrivanje konic in kot rezervo. Toplovodno omreV skladu s terminskim planom in projektom bo
v kraju Lenart v sezoni 2010/2011 začel obratovati daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso. Večina gradbenih del je že izvedena:
kotlarna je zaključena in se pričakuje poskusno
obratovanje v začetku meseca septembra. Toplovodno omrežje je v obsegu ¾ zgrajeno. Res
je , da bi omrežje že moralo biti izvedeno, vendar se je zatikalo pri dovoljenjih in cestnih zaporah na glavni cesti in na regionalnih cestah.
Te dni se ponovno intenzivno izvajajo gradbena

žje bo dolgo okoli 5 km. V končni izgradnji bo v
občini Lenart 500 gospodinjstvom kakor tudi podjetjem in javnim ustanovam (šolam, občinskim objektom, zdravstenim domu, domu starostnikov
itd.) dobavljenih okoli 13. mio. kilovatnih ur toplote. Eko toplota energetika bo v projekt koriščenja obnovljive energije s pomočjo sofinanciranja
slovenskega okoljskega ministrstva investirala okoli
4,8 mio. EUR.
Projekt daljinskega ogrevanja Lenart realizira Eko
toplota energetika skupaj z občino Lenart ter regionalnimi podjetji kakor tudi z Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije.
Z Občino Lenart je bila sklenjena 30 letna koncesijska pogodba.
Javni razpis je predvidel gradnjo kotlovnice na
lesno biomaso in izgradnjo toplovodnega omrežja,
za katera so naročila prejela tudi lokalna slovenska
podjetja. Tudi lesna biomasa, ki se bo uporabljala,
prihaja iz lokalnega okolja. Eko toplota energetika
namreč sodeluje z lokalnim podjetjem, ki se povezuje s kmeti iz okolice. Drugi partner pri tem projektu je Ministrstvo za okolje in prostor R.
Slovenije, ki naložbo za koriščanje obnovljive energije sofinancira v višini 30 odstotkov.
29. maja 2010 so bili vsi prebivalci Lenarta povabljeni h kotlovnici na biomaso v Lenartu na „Dan
odprtih vrat“. Približno 130 zainteresiranih in bodočih odjemalcev je lahko dobilo občutek, kje in
kako se proizvaja okolju prijazna toplota, ki jim bo
dobavljena od jeseni 2010.
Dodatne informacije:
marjeta.pretnar@kelagwaerme.at in
www.eko-toplota.si
dela pri polaganju toplovodnega omrežja.
Hkrati so se pri uporabnikih pričeli montirati
toplotni izmenjevalci oz. podpostaje. Toplovodno omrežje bo zaključeno do 30 septembra
2010.
Predvidoma konec avgusta bomo za uporabnike in inštalaterje pripravili izobraževanje v
zvezi s povezavami med toplotnimi izmenjevalci in hišno inštalacijo, vse v duhu , da bo čim
manj problemov pri zagonu.
A. Z.

Modernizacija ceste
Sp. Porčič – Zg. Senarska
Projekt je izkazal nujnost realizacije, saj je
zaželen s socialnega in gospodarskega vidika
razvoja občine Lenart ter prispeva k ciljem
regionalne politike EU.
esta pomeni tudi neposredno prometno
rešitev za vse gospodarske subjekte, ki
delujejo oz. bodo še delovali v okviru industrijsko-poslovne cone v Lenartu, saj se na regionalno cesto priključuje neposredno pred
industrijsko cono. Z obvozno cesto bo pomembno prometno razbremenjeno središče Lenarta,
saj se bodo vsa vozila na relaciji Ptuj-Gornja
Radgona lahko v celoti izognila središču mesta.
To ne pomeni zgolj prihrankov za voznike,
ampak tudi bistveno izboljšanje življenjskih razmer prebivalcev Lenarta, njihovo večjo mobilnost, predvsem pa tudi varnost.
Z izvedbo investicije bo občina Lenart modernizirala povezovalno cesto med naseljema Sp.
Porčič in Zg. Senarska, ki
predstavlja obvozno cesto
naselja Lenart v smeri proti
Ptuju, v dolžini 2.982 m. V
okviru investicije je v izvedbi
tudi rekonstrukcija mostu
čez potok Velka in ureditev
javne razsvetljave do podjetja Saubermacher Slovenija,
ki deluje v neposredni bližini. Z ureditvijo ceste bosta
občina Lenart in občina
Sveta Trojica pomembno izboljšali svojo prometno infrastrukturo do konca
meseca septembra letošnjega
leta.
Dela izvaja podjetje Poštrak
d.o.o. iz Maribora, ki je bilo

C

izbrano na javnem razpisu. Pogodba je bila podpisana 26. maja letos, z deli so začeli v mesecu
juniju, po terminskem planu bo cesta predana v
uporabo v mesecu septembru.
Operacijo delno financira Evropska unija, in
sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij; prednostne usmeritve
Regionalni razvojni programi.« Sofinancerska
sredstva so v celoti namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Z njimi bo sofinanciran del upravičenih stroškov operacije, vendar največ v deležu
do 85%. Ostalo razliko stroškov operacije
(najmanj 15%) bo financirala občina Lenart.
L.Š.

Krožišče na regionalni cesti za
bolj tekoče odvijanje prometa
S predajo krožišča na regionalni cesti med Lenartom in
Gornjo Radgono ob Petrolovi bencinski črpalki svojemu namenu je promet
mnogo bolj tekoč. Prejšnje
križišče je povzročalo precej
zastojev in nejevolje voznikov. Ti so sedaj zadovoljnejši, v prihodnje pa bo tudi
dostop v novo poslovno-industrijsko cono Lenart
mnogo lažji in hitrejši.
E. P.

Program SIP TV se v sistemu KKS LENART nahaja na kanalu S 30 - frkvenca 375, 25 Mhz ,
v programski shemi SIOL TV na kanalu 143, T2 TV na programu 24

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
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Občina Sveta Trojica

Naselje Sveta Trojica so razširili in v njem uvedli ulični sistem

Investicije za dobro ljudi

Končno red pri hišnih
številkah in naslovih

V

pa pekli velik problem: na državni cesti od Svete
trojice preko Porčiča do Lenarta se je praktično v
dolžini vsega klanca sprožil plaz. Cesta je postala
zelo nevarna in terja hitro sanacijo. »Gre za državno cesto, na kateri nima občina nobenih pristojnosti. Trenutno je na tej cesti delna zapora, ki pa je
zelo nevarna. Država je dolžna obnoviti 380 metrov
te ceste oziroma klanca, za kar bi morala nameniti
1,5 milijona evrov. To je veliko denarja, ki ga še zlasti po rebalansu proračuna država očitno nima.
Naša občina zahteva vsaj delno sanacijo tega odseka državne ceste,« pravi odločno Darko Fras, ki
je tudi član Državnega sveta Republike Slovenije in
zato dobro pozna finančne razmere na ravni
države. »Pri rešitvi tega problema bomo vztrajali,«
pravi.
V občini izvajajo tudi redni program investicij. V
njegovem okviru bodo gradili tri cestne odseke v
Oseku in nekaj krajših odsekov v
Sveti Trojici. Trenutno so omenjeni
investicijski projekti v fazi izbire izvajalcev.
Občina je investirala tudi v izgradnjo
kanalizacijskega omrežja in čistilno
napravo v središču kraja. Vse te investicije čakajo na tehnični pregled
in prevzem. Žal pa so izvajalci dela
opravili premalo kakovostno, zato jih
morajo popraviti. Tukaj je župan
Darko Fras neizprosen: »Nekakovostno opravljenih del občina ne bo
plačevala. Vztrajali bomo, dokler ne
bo vse opravljeno tako, kot je treba.
Zato tudi plačila še nismo izvedli v
celoti. Počakali bomo, da izvajalec
svoj posel opravi kakovostno. Žal pa
to občanom povzroča tudi težave, saj
Darko Fras: Občina je odločna v zahtevi, da izvajalci vsa dela opra- se predaja celotne investicije zamika.
Vendar pa za to nosi odgovornost izvijo kakovostno
vajalec in ne občina. Po dogovorih z
njim mora vsa dela kakovostno dokončati do konca avgusta. Upam, da
Cesto skozi Spodnje Verjane je občina obnovila v
bo to veljalo in da bomo septembra začeli prikljusklopu obnove cest po tem, ko so jih poškodovali
čevati na novo omrežje individualne hiše in kolegraditelji avtoceste Maribor – Lendava. Po predpiktivna omrežja, ki so bila zgrajena že prej.«
sih so bili dolžni cesto spraviti v prvotno stanje, saj
Občina si prizadeva tudi za obnovo samostanske
so jo težki tovornjaki zelo poškodovali. Občinarji
kleti. »Izvajalca smo na podlagi javnega razpisa že
pa so se odločili, da se bodo z izvajalcem del na tem
izbrali. Gre za domačina in podjetnika Davorina in
odseku avtoceste, to je z ljubljanskim podjetjem
Rajka Kralja, vendar se je eden od prijaviteljev na
STC, dogovorili, da bi cesto skupno nekoliko bolje
razpis pritožil. Upam, da bomo stvar uspeli rešiti
rekonstruirali. Zato je občina Sveta Trojica k rekontako hitro, da bo do Martinovega klet obnovljena.
strukciji ceste primaknila okoli 100.000 evrov.
Očitno so se občinski možje dobro pogajali z STCRazširitev mej naselja Sveta Trojica sicer ne sodi
jem in sklenili za tukajšnje ljudi dober dogovor, saj
med investicije, vendar je župan vesel, da so se najso sedaj krajani dobili zelo kakovostno cesto, ki jim
prej krajani in nato še občinski svetniki odločili za
bo zagotovo služila še veliko časa. Po prejšnji asfaltakšno rešitev. Tako bodo poštarji in drugi obiskotni cesti so se vozili devetnajst let. Na novo rekonvalci lažje našli naslovnika. Z ureditvijo tega vprastruirana cesta jim bo zagotovo služila veliko dalj.
šanja postaja Sveta Trojica večji kraj oziroma
urejeno malo mestece. Tudi takšne stvari sodijo k
Za rekonstrukcijo Slovenske ceste pa bo morala obpospeševanju razvoja.
čina zagotoviti sredstva sama oziroma s pomočjo
sredstev, pridobljenih na razpisih. Trenutno je re»Skladno s spremembami meja, smo spremenili
konstrukcija v fazi izbire izvajalca. »Občina se bo s
tudi statut,« pravi Fras. Število svetnikov so povetem projektom prijavila na razpis ministrstva za
čali iz 8 na 11. Ker novi statut že velja, bodo na
kmetijstvo v okviru projekta 'tri, dva tri za razvoj
bližnjih lokalnih volitvah občani v Zgornjem Porpodeželja'. Upam, da bomo na razpisu uspeli, saj
čiču volili dva svetnika, v Oseku dva (enega več
smo se zanj dobro pripravili,« pravi Fras. Za dokot doslej), v Gočovi enega, v Zgornji Senarski
končanje rekonstrukcije te ceste potrebujejo z mienega (po novem bodo imeli svojega), v Spodnji
nistrstva še 200.000 evrov, seveda pa bo svoje
Senarski in Spodnjih Verjanah enega, v Zgornjih
primaknila tudi občina iz proračunskih sredstev.
Verjanah enega (sedaj bodo imeli svojega) in v
»Občina bo v kratkem pristopila tudi k sanaciji treh
Sveti Trojici tri. »Prepričan sem, da bodo tako inplazov na lokalnih občinskih cestah, ki občanom
teresi vseh prebivalcev občine prišli še bolj do izgrenijo življenje,« pravi župan občine Sveta Trojica.
raza kot doslej,« poudarja Fras.
Dva sta v Oseku – eden v Bukovju in drugi na loTomaž Kšela
kalni cesti proti Negovi. Tretji je v Gočovi na lokalni cesti proti Zavrhu.
Njihova sanacija bo stala okoli
200.000 evrov. To je za tako
majhno občino, kot je Sveta
Trojica, zelo velik denar. Tudi
tega je občina uspela zagotoviti.
»Imeli smo srečo, da smo pripravili tako kakovostne in s
strokovnimi podlagami pripravljene vloge, da smo s svojim
projektom sanacije uspeli na
ministrstvu za okolje in prostor,
kjer je bila huda konkurenca. S
tega ministrstva bomo za sanacijo omenjenih plazov prejeli
okoli 150.000 evrov, preostanek
pa bomo pokrili iz našega občinskega proračuna,« poudarja
Fras.
Župana Svete Trojice skupaj z Potrebno je bilo popravilo morda prehitro opravljenega dela (foto T.K.)
vsemi prebivalci kraja in občine
občini Sveta Trojica so bili v zadnjem času
investicijsko nadvse aktivni. Z novimi investicijami so dvignili kakovost življenja v
občini, zlasti na komunalnem področju.
»Pred dnevi smo predali namenu na novo asfaltirano cesto Spodnje Verjane – Sveta Trojica, ki poteka od križišča z regionalno cesto Senarska –
Cerkvenjak do odcepa za čistilno napravo v Verjanah. Gre za 2200 metrov ceste, ki se nato nadaljuje
s Slovensko cesto v Sveti Trojici. Obnova te ceste,
ki je dolga okoli 850 metrov, že poteka, veliko del
pa nas še čaka,« pravi župan občine Sveta Trojica
Darko Fras.
Po Frasovih besedah bodo Slovensko cesto temeljito rekonstruirali oziroma na novo zgradili. Kanalizacijo pod zemljo so že uredili, čaka pa jih še
izgradnja meteorne kanalizacije, izgradnja pločnikov in obnova javne razsvetljave.
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zgornji del naselja, drugi del pa je bil definiran kot
lani občinskega sveta občine Sveta Trorazpršena poselitev. Problema ni bilo mogoče enojica so na začetku julija sprejeli odlok o
stavno rešiti, saj v enem naselju po zakonu ni mospremembi območja naselij Sveta Trojica,
goče imeti dveh sistemov – uličnega in vaškega.
Zgornja Senarska in Zgornji Porčič ter o uvedbi
Za nameček si v urbanem delu Zgornje Senarske
uličnega sistema v naselju Sveta trojica. S spreštevilke niso sledile po vrstnem redu, zato so rajetjem odloka so razširili naselje Sveta Trojica
zlične uradne osebe težko našle naslovnika, da o
na del naselja Zgornja Senarska in na del naselja
njihovih znancih in prijateljih niti ne govorimo.
Zgornji Porčič. Hkrati pa je odlok dopolnil ulični sistem v naselju Sveta Trojica ter določil potek in imena
novih ulic. V skladu z omenjenim odlokom pa bodo tudi
v naselju Zgornja Senarska
stavbe preštevilčili.
Pred sprejemom odloka je k
spremembi meje naselij izdala
pozitivno mnenje Geodetska
uprava Republike Slovenije.
Hkrati je potrdila, da v naselju
Sveta Trojica ni ulic s predlaganimi imeni. Vladna komisija za
standardizacijo zemljepisnih
imen pa je izdala mnenje o
ustreznosti imen ulic.
O spremembi območja naselja
Sveta Trojica in uvedbi uličnega
sistema je v občini potekala široka in demokratična razprava,
ki je slonela na strokovnih podlagah. Slednje je pripravila Tanja Koban: Zaradi uvedbe uličnega sistema bodo morali nekateri
agencija za prostorski inženi- občani zamenjati osebne dokumente. Stroške v zvezi s tem jim bo poring SITUS, njen nosilec pa je vrnila občina, ki jih bo tudi pisno informirala o vsem potrebnem. Obbil univerzitetni diplomirani čina bo krila tudi stroške spremenjenih hišnih tablic.
inženir arhitekture Rasto Kirn.
Na osnovi strokovnih podlag je
občinski svet pripravil svoj
Dosedanje stanje pa je bilo problematično tudi z
vidika lokalne samouprave, saj bi v Zgornji Senarski lahko prevladali interesi prebivalstva iz urbanega dela naselja, čeprav je južni del naselja
razpršeno poseljen in dejansko predstavlja vaško
skupnost. Problem, ki ga ljudje doslej še niso tako
čutili, bi se lahko zaostril po izgradnji naselja Trojica-jug, ko se bo v Sveto Trojico priselilo veliko
novih prebivalcev, ki bodo dali naselju še bolj
urban pečat. Ker običajno prijaha pri izgradnji
večjih urbanih stanovanjskih kompleksov do različnih zapletov in težav, bi se kaj hitro lahko dogodilo, da bi tudi v Zgornji Senarski povsem
prevladali interesi urbanega dela in bi se vaška
skupnost znašla v nezavidljivem položaju. Zato je
občina pravzaprav morala ta problem urediti pred
začetkom gradnje Trojice-jug in seveda tudi novega turističnega in rekreativnega kompleksa ob
jezeru.
V razširjenem naselju Sveta Trojica, ki sedaj zajema celoten sedanji in bodoči urbani del občine,
so svetniki z odlokom na novo določili in poimenovali naslednje ulice: obstoječa Mariborska se
podaljša, Pot v Dobravo, Stara Pot, Ulica Rajka
Slapernika, Ribiška pot, Cesta na gmajno, Sodarska pot, Nova ulica, Prisojna ulica, Cvetlična ulica,
Studenčna ulica, Ulica Leona Štuklja, Sončna
ulica, Kratka ulica, Nad jezerom, Vaška ulica, Gradiška ulica, Ptujska cesta in obstoječa Cesta Maksa
Največ novih ulic je ravno na območju, kjer bo
Kavčiča, ki je kategorizirana občinska cesta do
zraslo naselje Trojica-jug. Uvedba uličnega simeje naselja na severu.
stema bo olajšala razvoj urbanega dela občine in
Sedaj, ko odlok že velja, morajo Geodetska uprava
razpršeno poseljene vaške skupnosti razbremein pristojni upravni organi po uradni dolžnosti
nila problemov, ki so značilni za strnjena nasenajpozneje v tridesetih dneh evidentirati sprelja.
membe podatkov ter določiti in vnesti novo določene hišne številke v naselju Sveta Trojica in
Zgornja Senarska v evidenco hišnih številk.
predlog in ga dal v najširšo obravnavo, zlasti med
Občina bo po besedah svetovalke za splošne in
zainteresirane občane. O predlogu so najprej razpravne zadeve na občini sveta Trojica Tanje Koban
pravljali na zboru občanov, nato pa je občina izvsem občanom, ki imajo stalno prebivališče na
vedla še anketo med vsemi tistimi, ki jih odlok
tem območju, krila tudi stroške za izdajo novih
zadeva. Po tem, ko so ugotovili, kakšna je večinska
osebnih dokumentov (osebne izkaznice, potnega
volja občanov, so občinski svetniki na izredni seji
lista, vozniškega dovoljenja in prometnega dovoobčinskega sveta 1. julija letos odlok sprejeli.
ljenja). Gospodarskim družbam in samostojnim
Na prvi pogled se zdi, da je sprejem odloka o sprepodjetnikom pa bo pokrila stroške za spremembo
membi območja naselja in uvedbi uličnega sistema
poslovnih dokumentov in izdelavo največ treh
preprosta stvar. Iz strokovnih podlag pa izhaja, da
novih štampiljk.
je pri sprejemanju takšnega odloka treba upošteKot nam je povedala Kobanova, bo občina vse obvati številne pravne podlage od zakona o evidenčane, ki bodo morali zaradi uvedbe uličnega sitiranju nepremičnin, zakona o lokalni samoupravi,
stema menjati osebne dokumente, natančno
zakona o določanju območij ter imenovanju in
informirala o tem, kaj morajo urediti in kje lahko
označevanju naselij, ulic in stavb, pravilnika o vseto storijo. Prav tako jih bo informirala, kakšno
bini in načinu vodenja registra prostorskih enot in
vlogo naj pripravijo za povračilo stroškov ter kaj
občinske prostorske dokumentacije do geodetskih
ji morajo priložiti. Tako občani zaradi uvedbe ulipodatkov in podatkov o popisu prebivalcev ter še
čnega sistema ne bodo imeli kakšnih posebnih sitnekaterih dokumentov. Gre torej za strokovno in
nosti, vsi mogoči obiskovalci pa jih bodo poslej
organizacijsko dokaj zahteven projekt, ki ga ni
mnogo lažje našli, saj bodo naslovi vseh v občini
lahko izpeljati. Dejansko je občina odlok pripraurejeni. Sprememba ustvarja tudi možnosti za hivila na osnovi ugotovitev in usmeritev iz strokovtrejši in neoviran razvoj tako urbanega dela občine
nih podlag. Doslej je bil osnovni problem v tem,
kot posameznih vasi.
da je bil najbolj urbani del občine lociran v dveh
Tomaž Kšela
naseljih – v Sveti Trojici in delu Zgornje Senarske.
V Sveti Trojici so imeli že doslej urejen ulični sistem, medtem ko je v naselju Zgornja Senarska
ostala vaška numeracija, saj je bil urban samo
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IZ NAČRTOV V RESNIČNOST
Rekonstruirali so cesto Spodnje Verjane – Sveta Trojica

Občina Cerkvenjak

2200 metrov sodobne ceste

Za manj onesnaženo okolje

V

Spodnjih Verjanah je bila na začetku
avgusta slovesnost, na kateri so predali namenu rekonstruirano cesto
Spodnje Verjane (od križišča z regionalno
cesto Senarska - Cerkvenjak) do Svete Trojice
(do odcepa za čistilno napravo v Verjanah).
Gre za 2200 metrov zares vzorno urejene in
lepo asfaltirane ceste, ki bo zagotovo dolgo
služila tako krajanom Verjan kot tudi prebivalcem okoliških naselij in občin, ki si bodo
po njej skrajšali pot do Svete Trojice. Ta cesta
se namreč nadaljuje v Slovensko ulico v Sveti
Trojici, ki jo ravnokar obnavljajo. Res pa je,
da bodo sedaj imeli v Verjanah verjetno precej več prometa, kot so ga imeli doslej.
Na slovesnosti ob otvoritvi rekonstruirane
ceste je uvodoma spregovoril župan občine

Rekonstruirana cesta je zares lepo urejena in kakovostno zgrajena

Trak sta prerezala župan občine Sveta Trojica
Darko Fras (desno) in predstavnik SCT Dario
Dominko

Sveta Trojica Darko Fras. Povedal je, da je
bilo cesto dolžno rekonstruirati podjetje SCT,
saj so jo ob izgradnji avtoceste poškodovali.
Občina Sveta Trojica pa je k temu še nekaj
primaknila, zato je rekonstruirana cesta skozi
srednji del Verjan sedaj zares kakovostna.
Fras se je zahvalil graditeljem za dobro opra-

vljeno delo in sodelovanje z domačini, prebivalcem Verjan pa za potrpežljivost in razumevanje v času izgradnje oziroma temeljite
rekonstrukcije ceste.
Vodja cestnega odseka pri SCT Dario Dominko je prav tako dejal, da je cesta kakovostno zgrajena. Vodstvu občine in krajanom se
je zahvalil za sodelovanje, svojim delavcem
pa je čestital za dobro opravljeno delo.
Nato je rekonstruirano cesto blagoslovil pater
Matej Papež. Vsem, ki jo bodo kakorkoli
uporabljali, je zaželel varno vožnjo.
Po tem je na harmoniko zaigral mladi harmonikar Klemen Anžel, mažoretka Barbara
Anžel pa je zaplesala in predstavila svoj atraktiven program.
Najbolj slovesen trenutek je bila predaja rekonstruirane ceste namenu. Nanj so domačini dolgo čakali, saj je bila cesta že dolgo
precej dotrajana, ker so jo prvič asfaltirali
pred devetnajstimi leti. Še pred tem pa je bila
skozi gozd včasih težko prevozna.
Trak sta prerezala župan Darko Fras in predstavnik SCT Dario Dominko.
Po otvoritvi rekonstruirane ceste je bilo družabno srečanje, na katerem so domačini pogostili graditelje ceste in goste, sami pa so se
veselili nove pridobitve v kraju še dolgo v
noč.
Tomaž Kšela

60 let Konjeniškega kluba
Slovenske gorice

A

vgustovski konjeniški praznik na lenarški Poleni ob 60-letnici KK Slovenske gorice je privabil več kot 2000
glavo množico ljubiteljev konjeniškega športa
- Jože Hercog častni član KK Slovenske gorice
Lenart.
Ob 60-letnici Konjeniškega kluba Slovenske gorice je bil na praznik Marijinega vnebovzetja (v
Slovenskih goricah mu pravimo velika maša) na
lenarškem hipodromu Polena 15. letošnji tekmovalni dan za kasače. V sodelovanju z Zvezo društev kasaške centrale Slovenije so ga zgledno

pripravili domači organizatorji, ki jim niti obilno
deževje ni moglo do živega. Izjemno so se potrudili in precej razmočeno stezo usposobili za
osem dirk na 1600-metrski tekmovalni progi z
najdaljšo in zahtevno ciljno ravnino. Lenart je
znova doživel pravi konjeniški praznik, saj je več
kot 2000 navdušenih ljubiteljev konj spremljalo
pet zanimivih kasaških dirk, napeto revijalno
dirko kas pod sedlom, atraktivno ravno galopsko
dirko in ekshibicijski nastop lenarških kasaških
veteranov. Za nameček se je v središču Slovenskih goric z izjemnim programom predstavila
še jahalna šola kobilarne Lipica. Med uglednimi
gosti sta bila tudi direktor kobilarne Lipica Tomi
Rumpf in predsednik ZDKC Slovenije Ciril
Smrkolj, številni župani in drugi predstavniki
javnega, gospodarskega, političnega in kulturnega življenja. Organizatorji so se izjemno potrudili in pripravili vse potrebno za prijetno počutje
gledalcev. Tudi zaradi tega je hipodrom Polena
poleg Ljutomera najbolj obiskan hipodrom v
Sloveniji.

Lesterju VN Lenarta, Saint Germainu pa
Pirherjev memorial

Lenarška konjeniška legenda Ladislav Omerzu z
Lilly Marlen
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V prvi dirki je zmagala Dobra Kobra na vajetih
Žarka Debelaka iz domačega kluba s kilometrskim
časom 1:28,7 pred Anubisem Marka Jureša iz Ljutomera in Dacijo Boštjana Plečka iz Lenarta. V
drugi dirki, memorialu Ivana Pirherja, je slavil
Saint Germain na vajetih prekaljenega dolenjskega

V občini Cerkvenjak bodo
letos in naslednje leto dogradili čistilno napravo in zgradili kanalizacijski kanal. Kot
sta na novinarski konferenci
povedala župan Cerkvenjaka
Jože Kraner in direktor občinske uprave Vito Kraner,
operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Operacijo izvajajo v
okviru operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni
razvojni programi.
Direktor Komunale Slovenske gorice Marjan Bračko in župan občine
Občina je evropska sredstva Cerkvenjak Jože Kraner podpisujeta izvajalsko pogodbo
za ta nujno potreben projekt
pridobila na tako imenovanem petem javnem razpisu.
pulacijskih enot v omenjenih naseljih. Zato
Po besedah Vita Kranerja je cilj investicije dobodo morali zgraditi 2200 metrov kanalizacijgraditev obstoječe čistilne naprave in povečanje
skega sistema in povečati kapacitete čistilne nanjenih kapacitet za čiščenje ter izgradnja kanaprave za 1085 populacijskih enot. Na ta način
lizacijskega kanala za dele naselij Cerkvenjak,
bodo močno zmanjšali onesnaževanje okolja in
Stanetinci in Andrenci v občini Cerkvenjak.
vodotokov, hkrati pa bodo rešili problem odvaS pomočjo investicije bodo vzpostavili odvajajanja padavinskih vod iz javnih in zasebnih ponje in čiščenje odpadne vode za okoli 1240 površin. Vse to bo izboljšalo
življenjski in bivalni standard
prebivalcev v omenjenih naseljih. To pa bo ustvarilo nove
možnosti za gospodarski,
družbeni in socialni razvoj
naselij in občine v celoti.
Vrednost celotne investicije je
skoraj 989 tisoč evrov. Od teh
sredstev bo občina iz evropska
blagajne prejela nekaj več kot
462 tisoč evrov. Dela že izvaja
Komunala Slovenske gorice iz
Lenarta, odgovorni projektant
pa je Alensander Merc iz biroja AGJ v Lenartu. Vodja
projekta je mag. Vito Kraner,
mag. jav.upr., odgovorni nadzornik pa Ivan Ipša.
Delavci Komunale Slovenske gorice iz Lenarta so že začeli z deli pri
Tomaž Kšela
dograditvi čistilne naprave

voznika Voja Maletiča iz
Šentjerneja s kilometrskim časom 1:20,8 pred
Falconom MP Milana
Prašnikarja iz Ljubljane in
Franjo NMK na vajetih
Lutomerčana Janka Sagaja. Osrednjo, tretjo
mednarodno dirko za veliko nagrado (VN) občine
Lenart ob 60-letnici KK
Slovenske gorice, je dobil
Lester na vajetih Jožeta Sagaja ml. iz domačega
kluba z najboljšim časom
dneva 1:18,5. To je bil njegov zadnji nastop pred
domačim občinstvom, saj
se zaradi starosti poslavlja Lenarški veterani s klubskim vodstvom na prazničnih dirkah na Poleni
iz slovenskih hipodromov.
Lenarčanom je prikasal
veterani po ponovljenem štartu slavil Rado Glonešteto zmag doma in v tujini in jih tudi letos utrgovac s Pontiacom pred Andrejem Vastlom z
dil na visokem četrtem mestu v klubski konkuLexom Luthorjem in Ladislavom Omerzujem z
renci. Drugi je bil Apofis na vajetih Marka Jureša
Lilly Marlen. S to dirko se je klubsko vodstvo na
iz Ljutomera in tretji Jon GL na vajetih Tomaža
čelu s predsednikom mag. Janezom KrambergerZakrajška iz Komende. V četrti dirki je slavil
jem na zelo lep in dostojen način simbolično odFrnikula AS na vajetih Ljutomerčana Simona
dolžilo vsem generacijam lenarških tekmovalcev.
Slaviča s kilometrskim časom 1:20,0 pred MarLadislav Omerzu je kljub letom hrabro sedel za
kizem Peškim na vajetih Damjana Pucelja iz LjuLilly Marlen in dosegel tretje mesto, sicer pa je
bljane in Mata Hari Peško na vajetih
bil med tistimi vozniki, ki so se pomerili na prvih
Ljubljančana Janeza Dolinška. Peto dirko je dobil
lenarških kasaških dirkah 13. avgusta leta 1950.
Private Cadillac na vajetih ljutomerskega voznika
Takrat je tekmoval tudi Jože Hercog, legendarni
Janka Sagaja s kilometrskim časom 1:24,3 pred
voznik s 100 zmagami, ki so mu ob 60-letnem
Analizo na vajetih Andreja Košaka iz Šentjerneja
jubileju podelili listino o častnem članstvu. Res
in domačo kobilo Donato DŽ na vajetih Žarka
lepa gesta in pozornost do ljudi, brez katerih ne
Debelaka iz lenarškega KK Slovenske gorice. V
bi bilo razvoja tega športa, s katerim se je Lenart
šesti revijalni dirki kas pod sedlom je slavil Peter
trajno vpisal na slovenski zemljevid konjeniških
Zadel iz Šentjerneja s Coffee Gill, v sedmi ravni
športnih centrov.
galopski dirki je zmagal Janez Zajc s kobilo Najo,
v zadnji, osmi kasaški dirki, pa je med lenarškimi
Dr. Marjan Toš
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TRIBUNA MNENJ

KS Lenart in Voličina brez
statusa pravnih oseb
Sklep lenarškega občinskega sveta o statutarnih spremembah, ki posledično pomeni,
da Krajevni skupnosti Lenart in Voličina ne
bosta imeli več statusa pravne osebe, sproža
različna mnenja. V uredništvu smo zbrali
mnenja iz obeh krajevnih skupnosti oziroma
političnih strank, predlagatelja sprememb in
pravnega strokovnjaka:
LDS Lenart, Janez Erjavec: Stališče v zvezi s
spremembo statuta občine Lenart:
24. junija je na 27. seji občinski svet občine Lenart, ki šteje 15 svetnic in svetnikov, z 10 glasovi
izglasoval spremembo statuta občine in s tem
poteptal vse norme demokracije in zakonov o
lokalni samoupravi v Sloveniji.
V Sloveniji imamo zakon o lokalni samoupravi,
v občini pa statut občine. Oba dokumenta sta
rezultat demokratičnih odločitev v parlamentu
ali občinskem svetu. Oba dokumenta določata
način in postopke spreminjanja ožjih delov občine, kot so krajevne skupnosti, in njihovih pristojnosti ter statusov. Zakonodaja omogoča več
možnosti, tudi ukinitev KS ali njihove statusne
spremembe, samo postopki morajo biti pravilno
in predvsem demokratično izpeljani. Če bi o
predlagani spremembi bili izpeljani demokratični postopki, kot jih predvideva zakonodaja,
torej zbori občanov, posvetovalni referendum
ali vsaj razprave in odločanje v svetih KS, in če
bi ti pokazali, da je taka sprememba potrebna in
koristna za nadaljnji razvoj občine in demokratičnost odločanja na ravni občine, bi to spremembo vsekakor podprli.
V OO LDS Lenart smo verjeli, da župan pozna
zakonodajo in demokratične norme, saj je več
kot desetletje sedel v Hiši demokracije, kot rečemo državnemu zboru. Toda očitno smo se
ušteli, saj je v občini demokratično samo tisto,
kar si zamisli župan, in očitno mu ni težko sprejeti kakršnekoli odločitve, saj vedno najde dovolj somišljenikov.
Da je za župana moteče vse tisto, kar ni absolutno pod njegovim nadzorom, je dokazal že s
prvim predlogom na prejšnji seji, ko je želel ukiniti KS in ustanoviti vaške odbore in mestne četrti. Nasprotovanja temu predlogu v krajevnih
skupnostih in tudi strankah so ga privedle do
drugačne oblike ukinitve.
V novem statutu je predlagal razširitev števila
svetnikov, ob tem pa ukinitev statusa pravne
osebe, kar pomeni tudi odvzem premoženja
krajevnim skupnostim.
Tak predlog je lahko izdelal samo župan, ki nikoli
ni delal v krajevni skupnosti, podprli pa so ga lahko
tudi samo svetniki, ki ne poznajo dela krajevnih
skupnosti. O tem, ali so bili postopki pravilno izpeljani, naj se ukvarja ministrstvo za lokalno samoupravo. Če župan ne zna izkoristiti programa
dela KS ter nabora idej in pobud, mu nobena sprememba statuta ali statusa ne bo koristila.
Pri tej odločitvi ne gre za nasprotovanje zaradi
političnih razlik, saj smo tudi pri ostalih odločitvah v občinskem svetu in svetih KS ravnali po
načelih stroke in trajnostnega razvoja. Smatramo, da občina Lenart ne potrebuje krajevnih
skupnosti, če te nimajo tudi določenih pristojnosti in statusa pravne osebe.
KS Lenart in KS Voličina tvorita dva teritorialno
določena ožja dela občine, ki imata svoje organe
odločanja, svoje statute in svojo celostno podobo. Župan in preko župana občinski svet bi
lahko posegal v spremembo krajevnih skupnosti
le v primeru, da te ne delujejo ali da delujejo nezakonito. Naloga župana bi bila, da spoštuje organiziranost in delovanje krajevnih skupnosti,
kot spoštuje tudi vse ostale pravne subjekte v
ožjih delih občine, kot so kulturna društva, gasilska, lovska, turistična, športna in podobno, ki
so prav tako pravne osebe, saj bi brez statusa
pravne osebe lahko bili le debatni klubi. Demokracijo razumemo kot način delovanja, kjer se
iz različnih pogledov in stališč najdejo najboljše
rešitve ne glede na to, katera politična stranka
jih predlaga.
Veliko dobrih projektov je bilo uresničenih v
tem mandatu, veliko pa tudi slabih. Med slabimi je prav gotovo tudi sprememba statuta občine, zato ji tudi nasprotujemo.
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Mnenje v zvezi s spremembo statuta občine Lenart je podal tudi svetnik KS Voličina in član
občinskega sveta občine Lenart dr. Miralem
Hadžiselimović:
Zgodba v zvezi s spremembo statuta občine Lenart se je pričela že na 26. redni seji, kjer je bil
sprožen postopek za preoblikovanje ožjih delov
občine in s tem njenega statuta. Ali je temu
predlogu botrovala želja, da bi si pred letošnjimi
lokalnimi volitvami nekatere stranke zagotovile
čim večje število izvoljenih sedežev, ne vem. Zdi
pa se mi, da se je sprememb statuta župan občine Lenart mag. Janez Kramberger lotil precej
zaletavo. Na omenjeni, 26. redni seji, je namreč
bil z nejasnimi argumenti o naprednejšem razvoju ožjih delov občine Lenart podan predlog
sklepa o pričetku postopka za preoblikovanje
ožjih delov občine. Zanimivo je to, da so nekateri svetniki ta sklep podprli, ne da bi natančno
vedeli, za kakšno preoblikovanje pravzaprav gre.
V obrazložitvi tega sklepa je namreč bilo zapisano le, da se ukinjata obe krajevni skupnosti
znotraj občine Lenart ter da bodo ustanovljene
mestne četrti in vaške skupnosti. Zraven tega je
bil zapisan še postopek, kako naj bi preoblikovanje ožjih delov občine potekalo, in sicer najprej obravnava na obeh svetih krajevnih
skupnosti, nato obravnava na zborih krajanov
in nazadnje obravnava v občinskem svetu.
Kar precej časa je župan potreboval, da je svetom krajevnih skupnosti vendarle posredoval
predlog sprememb statuta. S predlogom je postalo jasno, da se ukinjata obe krajevni skupnosti, Lenart in Voličina, ter namesto njiju
ustanavlja dve mestni četrti in šest vaških skupnosti. Vse do tega trenutka se o spremembah ni
posvetoval niti s sveti krajevnih skupnosti niti s
katero izmed političnih strank. Za tem so dejansko sledile razprave na obeh svetih krajevnih
skupnosti, kjer je bil županov predlog obravnavan kot slab in kot tak tudi zavrnjen. Potrebno
je poudariti, da je župan nato sklical sestanek s
predstavniki političnih strank in z njimi razpravljal o preoblikovanju ožjih delov občine Lenart.
Na tem sestanku pa ni bil usklajen noben celovit
predlog oziroma podana končna rešitev spremembe statuta. Nadalje je župan na običajni koordinaciji predstavnikov svetniških skupin pred
27. sejo občinskega sveta omenil, da bo na dnevnem redu tudi točka o spremembi statuta. Čez
nekaj dni smo občinski svetniki z gradivom za
sejo dobili nov predlog statuta, iz katerega je bilo
razvidno, da se Krajevni skupnosti Lenart in Voličina ohranita, žal pa se ukinja njun status pravne osebe. Ukinitev statusa pravne osebe sam
osebno vidim kot korak naprej v totalitarni
način vladanja v občini. Izguba statusa pravne
osebe namreč pomeni, da sta krajevni skupnosti
ostali brez premoženja in v pravno-formalnem
pogledu postane predsednik krajevne skupnosti
dejansko le vodja določenega »debatnega
krožka«, ki nima pravnih možnosti za uresničevanje svojega programa. Po predstavljenem
smatram, da smo bližje temu, da ima župan
možnost voditi občino na samosvoj način brez
upoštevanja mnenja krajevnih skupnosti. Dejansko mu nasproti ostane le še občinski svet, ki
pa v našem primeru tako ali drugače v tem
mandatu večinsko podpira župana tako pri njegovih dobrih projektih in, žal, tudi pri slabih.
Slednje namreč potrjuje dejstvo, da so svetniki
občinskega sveta občine Lenart na 26. redni seji
izglasovali sklep o pričetku ukinjanja krajevnih
skupnostih ter ustanavljanja mestnih četrti in
vaških skupnosti. Isti svetniki so zatem na naslednji seji podprli predlog statuta, v katerem se
ohranita krajevni skupnosti, a žal brez statusa
pravne osebe. Ko takole opazujem potek dogodkov, mislim, da je županov predlog in kasneje
sprememba statuta pred letošnjimi lokalnimi
volitvami nepotreben in zgrešen politični manever. Po mojem mnenju bi se v dani situaciji in
zadolženosti občine Lenart morali svetniki na
eni strani ukvarjati s finančno stabilizacijo občinskega proračuna in na drugi strani sodelovati
pri pripravi projektov, ki bi zagotavljali resničen
trajnostni razvoj naše občine. Žal pa pravega
razvoja ni, oziroma če pogledamo, kako se razvijajo sosednje manjše občine, lahko ugotovimo,
da občina Lenart razvojno stagnira.

Franc Krivec, vodja svetniške skupine SDS
Svetniška skupina SDS je podprla županov
predlog, da se krajevne skupnosti ukinejo kot
pravne osebe. Naša razmišljanja so bila celo tako
daleč, da bi se krajevni skupnosti povsem ukinili
in namesto njih uvedle četrtne in mestne skupnosti. S tem bi zares soodločanje približali vsem
krajanom, tudi v tistih zaselkih, za katere velikokrat ne slišimo. Razlogov za to je več, saj
imamo v svetniški skupini SDS ljudi, ki zelo
dobro poznajo delovanje KS in imajo lastne izkušnje z dosedanjo organiziranostjo.
Tudi zakonodaja govori, da je občina tisti nivo
lokalne samouprave, v katerem se zadovoljujejo
vse človekove pravice lokalnega pomena, ali pa
drugače, vse pravice, izhajajoče iz komunalnega,
prostorskega, kulturnega idr. življenja, naj bi
ljudje uresničevali v občini kot osnovni obliki
lokalne samouprave. Tudi financiranje za potrebe KS poteka preko občinskega sveta, saj se
za vse projekte po širših razpravah sprejme za
to potrebni proračun.
Naš zakon o lokalni samoupravi opredeljuje občino kot temeljno obliko lokalne samouprave.
Zakon sicer dopušča ožje dele občine kot obliko
samouprave znotraj občine, kakor jo oblikuje
občinski svet, vendar smo bili kasneje v našem
primeru glede na velikost občine enotnega
mnenja, da krajevne skupnosti pač zaenkrat
ostanejo, vendar nikakor ne kot pravne osebe,
saj je s tem imela občina samo delo, krajani pa
nikakršne koristi. V računovodstvu so se vodili
trije računovodski izkazi in trije zaključni računi ter številne druge računovodske naloge,
krajevne skupnosti pa so bile brez kakršnekoli
odgovornosti za svoje poslovanje, saj je po veljavni pravni ureditvi župan odgovoren tudi za
njihovo zakonito delo in poslovanje. S tem se
ukinja del administrativnega dela, ki ga je v Sloveniji tako in tako mnogo preveč.
Tudi naše sosednje občine nimajo ustanovljenih
krajevnih skupnosti, pa jim lokalna samouprava
dobro deluje. V našem primeru je velikokrat šlo
zgolj za večkratno odločanje in podvajanje dela.
Tudi z delom v samih krajevnih skupnostih
nismo bili najbolj zadovoljni, saj so prevladali
ozki interesi posameznikov ali tudi političnih
skupin, ki so podajali predloge, ki jih občina ne
more in ne sme izvajati, saj moramo v občinskem svetu zasledovati interese občine kot celote
v vsesplošno javno korist.
Torej v tem primeru gre izključno za strokovno
in logično odločitev svetniške skupine SDS in
tudi vseh ostalih svetnikov občinskega sveta, ki
so glasovali ZA spremembe statuta. Iz svojih
dolgoletnih izkušenj lahko poudarim, da se moramo na lokalnem nivoju odločati v korist občanov, ne glede na svojo strankarsko pripadnost
in ne v korist posameznih političnih interesov.
Toda za spremembe so potrebne smele odločitve. Nekateri se pač za njih težje odločajo.

subjektivitete pa v ničemer ne omejuje delovanja ožjih delov občine. Vsa sredstva za delovanje in za posamezne projekte se tako ali tako
zagotavljajo v občinskem proračunu, ne glede
na pravno subjektiviteto ožjih delov občine.
Predlog, ki sem ga podal, sem želel najprej
uskladiti v obeh svetih KS, nato na zborih občanov in končno usklajen predlog podati v sprejem občinskemu svetu. Na žalost so vodstva
obeh KS, ki so pod vodstvom svetnikov iz LDS,
ta moj predlog razumela čisto osebno, morda
tudi kot nezaupnico. Kljub večkratnim poskusom po vsebinski razpravi nisem od njih dobil
nobenega predloga. Predsednik KS Lenart in
predsednica KS Voličina sta družno ugotovila
le, da krajevni skupnosti delata dobro, da so naredili veliko in da ni primeren čas za spremembe.
Glede na nastalo situacijo sem sklical sestanek
predsednikov strank in predstavnikov svetniških skupin, ki so zastopane v občinskem svetu.
Le-ta je namreč tisti organ, ki sprejema statut,
ki je temeljni akt vsake občine. Na tem sestanku
sem ugotovil, da se njihova stališča glede organiziranosti ožjih delov občine preveč razlikujejo
med seboj (eni ne bi ničesar spreminjali, drugi
bi vse ukinili, tretji bi ukinili samo pravno subjektiviteto), zato uveljavitev mestnih četrti in
vaških skupnosti verjetno ne bo imela zadostne
podpore. Upošteval sem njihove argumente in
pripravil kompromisni predlog tako, da sicer
ostaneta obe KS, vendar pa sem predlagal povečanje števila članov v obeh svetih KS, ki naj
imata poslej več in bolj jasne pristojnosti, prav
tako pa sem iz gospodarnih razlogov predlagal
tudi ukinitev pravne subjektivitete. Ta predlog
je na seji občinskega sveta občine Lenart dobil
zadostno, to je dvotretjinsko podporo, zanj pa
po veljavni zakonodaji niso potrebni nobeni posebni postopki, kot želijo sedaj prikazati nekateri in zadevo politizirati.
Na žalost pri tej odločitvi, ki je po mnenju večine (dveh tretjin vseh svetnikov) vsebinsko in
organizacijsko boljša od prejšnje, niso sodelovali
svetniki iz svetniške skupine LDS. Dvorana občinskega sveta je in mora biti tisti prostor, v katerem se iščejo najboljše rešitve za občane - to
je naloga članov občinskega sveta, za katero so
bili izvoljeni. V demokratičnih ureditvah se
odločitve sprejemajo z glasovanjem »za« ali
»proti«, ne pa z izogibanjem odločanju in s tem
sprejemanju odgovornosti za svoje odločitve;
rezultate pa je potrebno spoštovati, ne glede na
to, ali so nam všeč ali ne.
Rezultati vsake spremembe so odvisni od ljudi.
Prepričan sem, da bodo to spremembo ljudje razumeli kot pozitiven korak v razvoju lokalne samouprave v naši občini in s svojim sodelovanjem
v predstavniških organih prispevali k razvoju občine. Dobrim predlogom sem vedno z veseljem
prisluhnil in jim bom tudi v bodoče.

Župan občine Lenart, mag. Janez Kramberger:

Milan Železnik, univ. dipl. prav., Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor:

Vesel sem, da lahko ponovno pojasnim svojo
odločitev oz. predlog spremembe statuta naše
občine. V funkciji župana moram vsak dan
sprejemati odločitve - verjemite, da je to odgovorno delo. Vse odločitve, tudi tiste, ki jih predlagam občinskemu svetu, dobro premislim in se
posvetujem s sodelavci v občinski upravi ali s
strokovnjaki izven naše občine.
To sem storil tudi ob zadnji spremembi statuta.
Zakon o lokalni samoupravi določa več možnosti organiziranja ožjih delov občine. Ocenil sem,
da dosedanja organiziranost ožjih delov občine
ne odraža več pričakovanj in potreb ljudi v naši
občini. Krajevne skupnosti že kar nekaj let ne izvajajo investicij, celotna organizacija javnega naročanja in izvajanja investicij gre preko občine
oziroma občinske uprave. Pojavlja se vprašanje
smiselnosti in racionalnosti treh pravnih oseb v
občini, če gredo vsa naročila in plačila le preko
ene pravne osebe, to je občine.
Zelo jasno lahko ugotovimo, da vsi predeli občine nimajo enakih problemov. Za nekatera področja je največji problem cestna infrastruktura,
za druge oskrba s pitno vodo, za tretje kanalizacijski sistemi, problemi s hrupom z avtoceste
in tako dalje. V KS Voličina so zelo jasno izraženi trije centri, če se tako izrazim, vsak s svojo
specifiko - Voličina, Selce in Zavrh. Tudi v KS
Lenart so problemi v mestu povsem drugačni,
kot so v naseljih v okolici Lenarta. Ni bilo težko
oceniti, da bi bila organiziranost ožjih delov občine v obliki mestnih četrti in vaških skupnosti
veliko bolj primerna, bolj učinkovita, ljudje bi
jo zagotovo bolje sprejeli. Sprememba pravne

Zakon o lokalni samoupravi( ZLS) določa več
možnosti glede ustanovitve ožjih delov občine.
Te zakon poimenuje kot vaške, četrtne ali krajevne skupnosti. Ime in območje ožjega dela občine se določi s statutom občine. Pobudo za
ustanovitev ožjih delov občine ali za spremembo njihovih območij lahko da zbor krajanov ali s statutom določeno število prebivalcev
dela občine. Občinski svet mora pobudo obvezno obravnavati.
Pred ustanovitvijo ožjih delov občine ali pred
spremembo njihovih območij mora občinski
svet na zborih krajanov ali na referendumu ugotoviti interes prebivalcev posameznih območij v
občini, kjer naj bi bili ustanovljeni ožji deli občine. Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in
območje ožjega dela občine. Le v primeru, da
občina želi ustanoviti novi ožji del občine, spremeniti njegovo območje ali ime ožjega dela, je
po zakonu določeno, da je potrebno izvesti
predhodni postopek , kot ga določa zakon. Občinski svet ne more sprejeti statuta občine glede
navedenih sprememb, če ta predhodni postopek
ni bil izveden.
Glede pravnega statusa ožjega dela občine,
glede nalog, ki jih izvaja ožji del občine, in drugih vprašanj, ki jih prav tako ureja statut občine, pa predhodni postopek ni potreben.
Statut občine tako določi, ali je ožji del občine
oseba javnega prava (pravna oseba) ali ne. Ne
glede na to, ali ima ožji del status osebe javnega
prava ali ne, lahko ima izvoljen svet ožjega dela
in lahko opravlja vse naloge, ki mu jih določa
statut občine. Zakon namreč primeroma
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določa, katere naloge lahko opravlja ožji del občine, in sicer naloge, ki se nanašajo na:
– lokalne javne službe (kot na primer: urejanje
in vzdrževanje pokopališč),
– vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih
površin (javnih poti, zelenic, igrišč in podobno),
– upravljanje s premoženjem, namenjenem za
potrebe krajevnega prebivalstva (upravljanje
in vzdrževanje vaških dvoran, kulturnih
domov),
– pospeševanje kulturne in drugih društvenih
dejavnosti (organiziranje kulturnih, športnih,
zabavnih, turističnih in drugih prireditev).
Naloge, ki jih opravljajo ožji deli občine, se določijo v statutu ali posebnem odloku občine, v
proračunu občine pa se zagotavljajo sredstva za
njihovo izvajanje.
Te naloge lahko ožji del občine opravlja ne glede
na to, ali ima status osebe javnega prava ali ne.
Temu vprašanju, ki je tehnične narave, se daje v
praksi prevelik poudarek in ni povezano z vsebino delovanja ožjega dela občine. Praksa je namreč pokazala, da lahko dobro delujejo ožji deli
občine tudi, če nimajo statusa osebe javnega
prava. Gledano iz vsebinskega smisla ni bistvene
razlike glede delovanja ožjih delov občine, če

imajo ti status pravne osebe ali ne, bolj pomembno je, katere pristojnosti statut občine in odlok
določata tem ožjim delom občine in s kašnimi
sredstvi lahko razpolagajo. Ni bistveno vprašanje, ali so ta sredstva še na posebnem računu ožjega dela ali ne. Vsa sredstva je namreč potrebno
zagotavljati v proračunu občine in jih uporabljati za namene, določene s proračunom. Ožji
deli občine niso lastniki premoženja, ampak
lahko imajo premoženje, ki je občinsko, le v
upravljanju. Tudi, če imajo ožji deli občine status pravne osebe, niso lastniki premoženja,
ampak samo upravljavci.
Pravni posli, ki jih sklene ožji del občine brez
predhodnega soglasja župana, so nični, vendar
pa lahko predpis občine, ki je potreben za izvršitev občinskega proračuna, določi, kateri pravni
posli in v kateri višini so ti posli, ki jih sklene
ožji del občine, veljavni brez predhodnega soglasja župana. To določilo glede sklepanja pravnih poslov velja tako v primeru, da je ožji del
občine pravna oseba ali ne. Torej tudi s stališča
sklepanja pravnih poslov ni vsebinske razlike
med tem, ali je ožji del občine pravna oseba ali
ne.
Mnenja zbrala: D.K. in E.P.

15 let Govedorejskega društva Sl. g. Lenart

Ob rob Govedorejski
razstavi pri Lenartu
Med tokratno in prejšnjo govedorejsko razstavo v Slovenskih goricah je preteklo dobrih
30 let. Prejšnja je bila namreč ob »kmečkem
prazniku«, 9. septembra 1979, pri Sv.Trojici
v Slov. goricah, takratnem Gradišču. V tem
času se je veliko spremenilo, tudi na področju govedoreje. Mnogi rejci so zgradili
nove sodobne hleve, povečali svoje črede,
mnogi rejo govedi opustili, se preusmerili v
druge panoge ter se na različne načine prilagajali splošnim družbenim ter kmetijskoekonomskim pogojem. Če je pred 30-imi leti
reja 5-ih do 10-ih krav molznic prinašala soliden dohodek, s katerim je kmetija živela,
to danes ne pomeni več niti životarjenja.
Velik napredek je bil storjen pri selekciji živali, predvsem pri reji krav molznic, tako da
je danes genetski potencial živali vsaj dvakrat višji kot v času zadnje govedorejske razstave na našem območju.

V

ečletna želja mnogih članov društva,
strokovnih služb, ne nazadnje tudi lokalnih skupnosti, predvsem občine Lenart, ter velika moralna ter materialna podpora
vseh naštetih sta botrovali odločitvi, da ob jubileju, 15-letnici Govedorejskega društva Slovenske gorice Lenart, ponovno pripravimo
razstavo plemenskih telic, krav molznic, krav

dojilij, plemenskega bika ter bikov pitancev.
Razstava je številnim obiskovalcem, predvsem
pa strokovni javnosti, šolski mladini in uglednim gostom, ponudila ogled najboljših živali

posameznih kategorij, rejcem pa dala priznanje
za dobro rejsko delo, ki v sodobnih ostrih tržnih
razmerah zahteva veliko strokovnega znanja,
potrpežljivosti ter odrekanja. Navzoče so pozdravili predsednik govedorejskega društva Alberto Kocbek, v imenu soorganizatorja KGZ
Ptuj Peter Pribožič ter lenarški župan mag.
Janez Kramberger. Razstavo je odprl predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Ciril Smrkolj.
Govedorejsko društvo Slovenske gorice Lenart
je poleg mariborskega po številu članov najštevilčnejše govedorejsko društvo v Podravju. Število rej v kontroli prireje zavzema v zadnjih
desetih letih 13 do 14 % rej v celotnem Podravju. V letošnjem letu se je povprečno število
krav v kontroli povzpelo na 17 krav v čredi, kar
je nad slovenskim povprečjem. Število prvih
osemenitev zavzema 14 – 15 % osemenitev v
Podravju in se ne zmanjšuje, kar govori v prid
temu, da ima govedoreja trdno zasidrane temelje v Slovenskih goricah. Govedoreja je pomembna kmetijska dejavnost, saj so prav
govedorejske kmetije v zadnjih letih naredile
največji napredek. Izkušnje kažejo, da kjer gredo
z nekega področja krave, se tudi kmetijstvu nasploh slabo piše. Še posebej velja to za področja
s težjimi pogoji pridelave, kot so Slovenske gorice.
V zaostrenem ekonomskem
položaju, ki ga danes povzroča zniževanje cen rezultatov kmetovega dela, je
intenzivnost proizvodnje zelo
pomembna za napredek in
obstoj kmetij. V govedoreji
lahko rejci naredijo še velik
napredek. Za to nam ni potrebno oziranje za genetskim
materialom v tujini. Tudi v
domači genetiki so še precejšnje rezerve. To nam kažejo
posamezne reje, ki z domačo
selekcijo dosegajo proizvodne
rezultate, daleč nad povprečjem države. S skupnim delom
rejcev in strokovnih služb bo
mogoče aktivirati skrite rezerve in tako omogočiti slovenskim rejcem napredek in uspeh v prihodnje.

Rezultati prireje mleka na območju GD Slovenske gorice Lenart
Leto
2005
2006
2007
2008
2009

Št. laktacij
2.016
2.212
2.226
2.245
2.241

Kg mleka
5.036
5.050
5.268
5.323
5.304

Kg mlečne masti
208
209
215
215
213
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% mlečne masti
4,13
4,13
4,07
4,04
4,02

Kg beljak.
163
161
168
171
174

% beljak.
3,23
3,20
3,19
3,21
3,27

REZULTATI OCENJEVANJA
NA RAZSTAVI, LENART,
30.5.2010
(ime živali, rejec)
Starejše krave lisaste pasme:
1. JELKA; Silvija Breznik, Žice 5,
2234 Benedikt
2. ŠPELA; Ludvik Šilec, Sp.
Senarska 8, 2235 Sv. Trojica v
Slovenskih goricah
3. BEBA; Stanislav Caf,
Rogoznica 42, 2232 Voličina
Mlajše krave lisaste pasme:
1. BISTRA; Štefanija Anžel, Zg.
Verjane 26, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah
2. DRAVA; Alberto Kocbek, Zg. Voličina 28,
2232 Voličina
3. BORA; Milan Krajnc, Straže 22, 2232 Voličina

Šampionka razstave
(po izboru strokovnih komisij):
MORA;
Alberto Kocbek, Zg. Voličina 28,
2232 Voličina

Plemenske telice lisaste pasme:
1. MALKA; Štefanija Korošec,
Zg. Voličina 6, 2232 Voličina
2. VIZA; Janez Rajšp, Drvanja 6,
2234 Benedikt
3. BREDA; Franc Kovačec,
Čagona 93, 2236 Cerkvenjak
Krave črno-bele pasme:
1. MORA; Alberto Kocbek,
Zg. Voličina 28, 2232 Voličina
2. ELIS; Vladimir Kegl, Žice 4,
2230 Lenart v Slov. goricah
3. ŠARGA; Milan Bela,
Zg. Senarska 34,
2235 Sv. Trojica v Slov. goricah
Prvesnice črno-bele pasme:
1. MURA; Konrad Divjak, Zg. Žerjavci 35,
2230 Lenart v Slov. Goricah
2. TONKA; Vladimir Kegl, Žice 4,
2230 Lenart v Slov. goricah
3. ČITA; Milan Bela, Zg. Senarska 34,
2235 Sv. Trojica v Slov. goricah

Miss razstave
(po izboru publike):
BERTA;
Franc Kovačec, Čagona 93, 2236 Cerkvenjak
Franci Ornik,
Daniel Skaza,
KGZS, Zavod Ptuj

Ovtarjev poziv: Strpnost v
času zorenja pridelkov
Bližajoča se jesen počasi že trka na vrata, s
tem pa vse bolj prehajamo v čas, ko je na vrsti
spravilo pridelkov. Kmetje se med letom trudijo in pripravljajo na to opravilo. Žal se pogosto zaradi naravnih nevšečnosti pripeti, da
so kmetje prikrajšani za spravilo pridelka. V
tistih letih, ko pa je narava naklonjena kmetijskim pridelkom, se lahko kmetje nadejajo
obilne letine. Takrat pa nastopi nova težava,
saj pridelki tik pred spravilom zadišijo tudi
drugim. V preteklosti je takšne in drugačne
ptice ter druge divje živali iz vinogradov, sadovnjakov ter polj preganjal Ovtar, danes pa
se vinogradniki lotevajo varstva oziroma zaščite svojega pridelka na različne načine, ki
nam jih je v pogovoru predstavil Radovan
Šuman, predsednik društva vinogradnikov:
»Klopotec je sicer lepa etnološka zanimivost,
vendar ga v brezvetrju ptice le občudujejo.
Težava pa nastopi takrat, ko nastopi veter, saj
klopotčeva pesem moti marsikaterega občana.
Bolj učinkovit način plašenje ptic pa predstavlja naprava – top (plašilec divjadi), ki ga z
pridom uporabljajo vse panoge v kmetijstvu.
V sadjarstvu pred spomladanskim objedanjem drevja srnjadi, preko leta vrtnin na poljih. Najučinkovitejši je v vinogradih in
sadovnjakih, kjer varuje pridelke pred pticami, predstavlja način obvarovanja pridelka,« pravi Radovan Šuman, ki v
nadaljevanju razloži še: »Zanimivo je dejstvo,
da imajo ptice oz. narava za onesnaženje njihovega okolja veliko večji občutek kot človek,
kar posledično pomeni, da se veliko raje hra-

nijo na površinah, kjer se je uporabljalo manj
škodljivih sredstev za okolje. Kmetje, ki se
ukvarjajo z dejavnostjo, ki jim zagotavlja
edini vir preživetja, ali dodatnim virom, ki
jim omogoča boljšo kvaliteto življenja, vsekakor ne razmetavajo z fitofarmacevtskimi
sredstvi kot ljudje z pomanjkljivim odnosom
do narave.«
Na pridelovalce namreč pogosto letijo očitki,
da v tem letnem času zvočno onesnažujejo
okolje. Na ta očitek pa nam predsednik društva vinogradnikov Lenart odgovarja: »Vinogradniki se dobro zavedamo, kakšen vpliv na
okolje imajo ptice, saj brez njih ni mogoče sonaravno ali ekološko kmetijstvo. Prav zaradi
tega, ko se odločamo za sredstva, s katerimi
bi jih odvrnili od pridelka, je plašilec divjadi
popolnoma ekološko nesporen. Konkretno za
ptice, ki se splašijo,zaradi poka, večinoma gre
za ptice pevke, ki se iz leta v leto selijo, je to
koristna izkušnja, ki jim pride še kako prav,
ko se selijo preko dežel, kjer niso zaščitene.«
Želja vseh, tako vinogradnikov kot sadjarjev
in drugih kmetovalcev, je seveda spraviti čim
več pridelka na varno, saj jim prav to omogoča, da bodo lahko v prihodnje skrbeli za
slovenskogoriško krajino in s tem poskrbeli
za zdravo in kvalitetno sobivanje vseh živih
bitij. Slovenske gorice si namreč težko predstavljamo brez »goric«, sadovnjakov in pisanih polj, mar ne? Prav zaradi tega vas Ovtar
poziva oz. vljudno naproša, da si v tem času
vsi tisti, ki vas je pokanje v preteklosti motilo,
tokrat na rahlo zatisnete ušesa ter uživate v
lepi jeseni in se pridružite kakšni trgatvi.
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48. AGRA in 17. INPAK
Naravno - naravnost na mizo
48. mednarodni kmetijsko-živilski sejem
AGRA in 17. mednarodni sejem embalaže,
tehnike pakiranja in logistike INPAK
48. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA
bo v Gornji Radgoni, na stičišču štirih držav, za
en dan krajši, potekal od sobote, 21. ,do četrtka,
26. avgusta 2010. S 1.690 razstavljavci iz 25-ih
držav in s pričakovanimi več kot 130.000 obiskovalci bo največji sejem kmetijstva in prehrane v tem delu Evrope. Njegovo mednarodno
veljavo potrjujejo tudi številne tuje delegacije,
predstavniki veleposlaništev in ministri tujih
držav, ki so že potrdili svojo udeležbo na otvoritveni slovesnosti.
Sejem AGRA bo celovito predstavil hrano ter
vse, kar potrebujemo za njeno pridelavo in predelavo. Še posebej bo izpostavil vrhunsko tehnologijo ter kmetijsko mehanizacijo, opremo in
sredstva. Poudaril bo ekološko kmetijstvo ekološka in bio - živila, regionalna živila, regionalne
zaščitene izdelke ter izdelke, nagrajene na mednarodnih ocenjevanjih kakovosti pod njegovim
okriljem. Mednarodno ga bodo krepile skupinske predstavitve tujih držav in regij, njegovo

strokovno veljavo pa bodo podčrtale najpomembnejše institucije s področja kmetijstva in
gospodarstva. Pomembno vlogo na sejmu bodo
odigrali tudi mladi, saj se bodo na njem predstavili Konzorcij biotehniških šol Slovenije, slovenske fakultete s področja kmetijstva in
živilstva in Zveza podeželske mladine Slovenije.
Novost letošnjih razstav živali in vzorčnih nasadov rastlinske proizvodnje bo predstavitev slovenskih avtohtonih pasem in vrst. Sejem bodo
oživile tematske tržnice olj, medu, kmečka in
eko tržnica. Strokovno in politično javnost bo
nagovarjal z aktualnimi posveti. Najširši krog
obiskovalcev bo privabljal s pestrim poslovnim,
stanovskim in družabnim dogajanjem.
Sejem AGRA bo v letu 2010 dopolnjeval 17.
mednarodni sejem embalaže, tehnike pakiranja
in logistike INPAK. Na istočasnih sejmih
INPAK in AGRA bodo lahko obiskovalci - strokovnjaki in poslovneži v najkrajšem času in na
enem mestu našli celovite rešitve na poti od pridelave do trga in končnih potrošnikov. Ob skrbi
sejma AGRA za ohranjanje narave in zdravja
ljudi bo tudi INPAK namenil temeljni poudarek
trajnostnim vidikom embalaže ter aktivni – pametni embalaži.

36. odprto državno ocenjevanje Vino Slovenija G. Radgona
Na ocenjevanju je sodelovalo 223 vinarjev iz
šestih držav (Slovenije, Hrvaške, Črne gore,
Avstrije, Madžarske in Slovaške), ki so tekmovali z 679 vzorci svojih najkakovostnejših
vin. Potekalo je od 19. do 21. julija v prostorih Pomurskega sejma v Gornji Radgoni.
redsednik ocenjevanja, dr. Mojmir Wondra, predstojnik katedre za vinarstvo na
Biotehniški fakulteti v Ljubljani: »Na eni
strani gre za ocenjevanje, ki je prilagojeno vsej
specifiki vin, ki jih premore Slovenija. Medtem,
ko lahko na ocenjevanjih v tujini uspejo le trendovska vina, je ocenjevanje Vino Slovenija Gornja Radgona prilagojeno tudi vinom z oznako
PTP (cviček, teran, Belokranjec, Bizeljčan rdeči
in beli, metliška črnina). Ta vina komisije sen-
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zorično ocenjujejo glede na značilnost in geoklimatske lastnosti posamezne pokrajine. Vino
Slovenija Gornja Radgona pa je po drugi strani
strokovno vinsko ocenjevanje, pri katerem tudi
vina z mednarodnim okusom in trendovska
vina dosežejo svojo izraznost in mednarodno
priznanje kakovosti. To dokazuje tudi rastoče
število vzorcev vin, ki se udeležujejo ocenjevanja iz tujine. Letnik 2009 je na ocenjevanju pokazal vse svoje prednosti. Izkazal se je kot letnik
z izraženo aromatiko, sortno značilnostjo in ne
previsokimi vsebnostmi kislin.«
Vinar leta bo razglašen na podelitvi priznanj,
ki bo na dan vinogradnikov in vinarjev, 24. avgusta.

Ocenjevanje medu z mednarodno udeležbo 2010
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. avgusta, je v Gornji Radgoni pod
okriljem sejma AGRA potekalo ocenjevanje medu z mednarodno udeležbo. Svoje izdelke je v ocenjevanje strokovni
komisiji zaupalo 37 čebelarjev z 64 vzorci iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije.

Medu bo na sejmu AGRA še posebej posvečen
dan čebelarjev, nedelja, 22. avgusta 2010, ko bo
potekala celodnevna Tržnica medu in medenih
izdelkov in okrogla miza o pomenu trženja geografskih označb in apiterapiji, uporabi čebeljih
pridelkov za boljše počutje.
Uredništvo

Izobraževalni center
Slovenske gorice vas vabi!
V novem šolskem letu vas vabimo:
• k vpisu v tečaje tujega jezika (nemščina in
angleščina);
• v različne oblike računalniškega izobraževanja;
• vse tiste, ki bi želeli dopolniti znanje iz turizma in podjetništva, v programa Turizem na
kmetiji in ABC podjetništva;
• starejše odrasle pa k vpisu v Univerzo za tretje življenjsko obdobje.

Več informacij dobite:
• na spletni strani http://rasg.si/izobrazevanje/
• po telefonu 02/ 720 78 88,
• ali osebno v informacijski pisarni na Nikovi
9 - 1. nadstropje (uradne ure so med 9.00 in
12.00 uro, v sredo med 9.00 in 15.00 uro).
Alenka Špes

Kvalitetni nastopi kulturnih skupin
Uvrstitev kulturnih skupin na regijski nivo
revije uvrstijo na regijsko revijo, ki pokriva področje Območnih izpostav Javnega
sklada Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti Lenarta,
Ptuja, Ormoža in Slovenske
Bistrice.
V kulturni sezoni 2009/2010
so strokovni spremljevalci
revij uvrstili na regijski nivo
naslednje skupine:
Gasilsko ljudske pevke PGD
Osek, ki jih vodi Hilda Kukovec, mladinska folklorna
skupina osnovne šole Jožeta
Hudalesa Jurovski Dol, ki jo
vodi Barbara Waldhutter,
Lutkovno gledališče Pika LeGasilsko ljudske pevke PGD Osek (Foto: Bojan Mihalič)
nart, ki ga vodi Kristina
Travnekar, lutkovna skupina
Kobaceki osnovne šole Lenart, ki jo vodi Marjetka ŠeKulturne skupine, ki delujejo na območju Upranekar, plesni krožek osnovne šole Lenart, ki
vne enote Lenart, se lahko vsako leto prijavijo
ga vodi Emica Jelatancev, plesni par Barbara
na razpis za sodelovanje na območnih oz. medin Leon, folklorna skupina Kulturnega druobčinskih revijah, ki jih skupaj s soorganizatorji
štva Trojica Sveta Trojica, ki jo vodi Milica
prireja Javni sklad Republike Slovenije za kulKlampfer, gledališka skupina osnovne šole
turne dejavnosti Območna izpostava Lenart.
Sveta Trojica, ki jo vodi Verica Vračko.
Nastopijo lahko na revijah oz. prireditvah, ki
Dramska skupina Kulturnega društva Sveta
pokrivajo različna kulturna področja: ljudsko
Ana, ki jo vodi Marija Šauperl, se je uvrstila v
petje, folkloro, likovno, literarno, plesno, gledaspremljevalni program Linhartovega medobliško (lutkarsko) in glasbeno (zborovsko petje,
močnega srečanja.
instrumentalno) področje.
Zaradi kvalitetnega nastopa na območni reviji
Breda Rakuša Slavinec
se lahko na predlog strokovnega spremljevalca

Kako smo preganjali dolgčas
Med 12. in 16. julijem smo pri Razvojni agenciji
Slovenske gorice pripravili teden aktivnosti za
osnovnošolce, s katerimi smo preganjali počitniški dolgčas. Čas nam je mineval ob igranju
iger z žogo, ko pa nam je bilo prevroče, smo se
umaknili v učilnico in igrali družabne igre.
Vsak dan se nam je pridružila še profesorica
Anka, ki nas je skozi igro učila angleščine in
nemščine. Naučili smo se nekaj novih besed,
brali smo zgodbice in poslušali angleške pesmice. Pri ustvarjanju smo se pridružili tudi
otrokom na delavnici, ki je potekala pod okriljem Društva prijateljev mladine Slovenske gorice. Tu so nas naučili, kako polepšati škatle, saj
je znano, da se igračke v lepe škatle lepše pospravljajo. Sami pa smo iz škatel in papirja izdelovali sanjsko hišo.
V Knjižnici Lenart so nam dali na razpolago njihov multimedijski kotiček, kjer smo si ogledali
film Harry Potter in dvorana skrivnosti. Povrh
vsega smo si izposodili še nekaj knjig.
Ob koncu našega druženja smo obiskali kmetijo
Rebernik, kjer so nas prijazno sprejeli in nam
pokazali njihove živali in kmetijske stroje. O njihovi ponudbi, da nas vzamejo na delovno
prakso, pa bomo še razmislili.
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Poletje v Lenartu je tudi v avgustu
že postreglo z vrsto prireditev

Teden nam je ob prijetnem druženju še prehitro
minil. Če ste ga zamudili, se nam lahko ponovno pridružite med 23. in 27. avgustom. Takrat
je namreč razpisan naslednji termin za delavnico »Preganjamo dolgčas«. Prijave zbiramo do
23. avgusta 2010.
N. A.

V petek, 6. avgusta, je KUD France Prešeren
iz Ljubljane na letnem odru uprizoril komedijo
Štefka in Poldka 2. Simpatični upokojenki ostajata radovedni in polni življenja. Čeprav se svet
nenehno spreminja, njun vsakdanjik ostaja enak.
Čas si krajšata s pogovori o aktualnih temah in
čudesih, ki sta jih prebrali v dnevnem časopisju.
Njuni življenji tokrat razburkajo gospodarska
kriza, Marko Vozelj in nezaželeni hladilnik. Vsekakor priložnost, da se z likoma še enkrat spustimo v divji krog smeha, zabave in simpatičnih
problemov, ki jih na koncu vedno reši zdrava
pamet in štamperl domačega šnopsa.
V nedeljo, 8. avgusta, zvečer je na Trgu osvoboditve v Lenartu v organizaciji KD Delavec
Potekala prireditev Agata vabi.

Od ponedeljka, 9. avgusta, do petka, 13. avgusta, je na Trgu osvoboditve v Lenartu v organizaciji KD Delavec potekal cikel Društva se
predstavljajo.
V sredo, 11. avgusta so bile na Trgu osvoboditve v Lenartu v organizaciji KD Delavec Otroške delavnice
V soboto, 14. avgusta, je bilo na RŠC Polena
Srečanje upokojencev, igral je ansambel Ajda.
Potekala je Agatina noč z ansamblom Lojzeta
Slaka.
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OVTARJEVE NOVICE

IZ KULTURE

Nadaljevanje LENarta - poletja v Lenartu
Petek, 20. avgust, ob 17. uri, letni oder, MINEŠTRALALA, predstava za otroke, gledališče
KU-KUC
Pika Poka je zelo nesrečna. Vse ji gre narobe.
Prepričana je, da ima smolo zato, ker ima 5 pik.
Vse srečne Pike imajo namreč štiri ali pa šest
pik, samo pet ne! Maestro Mineštrone, ki ga
lahko vidijo samo tisti, ki so srečni, ima recept
za mineštro dobre volje, a kaj, ko ga Pika ne
more videti. Skrivnostni kuhar za pomoč zaprosi otroke in nato ob odlični glasbi skupaj
kuhajo naprej, dokler jim ne zmanjka glavne
sestavine …
ob 21. uri, Dom kulture Lenart, MOJCA KOSI
IN CHRISTIAN STEINER, koncert
Energična jazz pianistka Mojca Kosi in Christian Steiner, kontrabas, tradicionalnemu jazzu
in sodobnim skladbam vtisneta poseben pečat.
Individualne aranžmaje odlikuje ritmična raznolikost in spontana kreativnost.

Nedelja, 22. avgust, ob 21. uri, letni oder, TA
KRATKE, komedija
Zamisel in igra: Alenka Marinič, Maja Dekleva
Lapajne, Tomaž Lapajne Dekleva
Produkcija: Kolektiv Narobov in KUD France
Prešeren
Kolektiv Narobov s Ta kratkimi posega v klasike svetovne impro scene – kratke izzive, igre
in odprte prizore, ki se združijo v živ varietejski

dogodek. Občinstvo ima prav po srednjeveško
pravico glasu, medtem ko se improvizatorji na
najbolj razgaljen način preizkušajo v raznih
odrskih veščinah. Da, tokrat lahko v enem večeru kričite »buu!« in »bravo!«, nam poveste
kakšno osebno zgodbo, zahtevate Laibache in
Telebajske, se nas dotikate na odru ali pa celo
ugasnete luč v dvorani! Samo da je »žur«.
www.narobov.org.

Torek, 24. avgust, ob 18. uri, Center Slovenskih goric, STRAHEC, predstava za otroke,
Mestno gledališče Ptuj
Ona se boji le mačka. Ker ji bo oskubil vse
perje in jo pohrustal. In maček? Tudi ta korenjak se Strahca niti malo ne boji. Saj ve, da je
Strah znotraj votel, okrog in okrog ga pa nič ni.
On se boji kužka. Ker bi ga ta pogrizel. In kuža?
Tudi ta se čisto nič ne trese, ko spozna slavnega
Strahca. Kaj pa otroci? Se ga bodo vsaj oni
usmilili ter malo zakričali, ko jih bo skušal prestrašiti? Ali pa se bodo le smejali? In kaj bo
Strahec potem sploh počel, če se ga nihče ne bo
več bal? Kdo ga bo zaposlil? Kam bo odšel?
Vse to in še več se bo mladim gledalcem razkrilo v igrani predstavi Strahec.
www.mgp.si

Nedelja, 29. avgust, ob 20. uri, Trg osvoboditve, Lenart, TWIRLING, PLESNI IN MAŽORETNI KLUB LENART

»Lenart za jutri« za boljši jutri

L

zbora, dr. Borut Juvanec, redni profesor na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, mag.
Slavko Lapajne iz Zavoda za zdravstveno varstvo
Maribor – Inštituta za varstvo okolja, mag. Mojca
Letnik, direktorica podjetja
Saubermacher, PE Lenart,
Breda Rakuša Slavinec iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, dr.
Marko Renčelj s Fakultete za
gradbeništvo Univerze v Mariboru, mag. Milan Repič, direktor podjetja ŽIPO Lenart,
Vida Šavli, predsednica Društva za razvoj podeželja LAS
Ovtar Slovenskih goric, dr.
Tomaž Tollazzi, redni profesor
na Fakulteti za gradbeništvo
Univerze v Mariboru , dr. Marjan Toš, višji kustos Pokrajinskega muzeja Maribor in vodja
Poleg avtorjev so se predstavitve knjige udeležili številni domačini in Kulturnega centra Sinagoga
Maribor, dr. Domen Zupančič
drugi gostje
s Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani,.
tako širši javnosti kot tudi stroki, predvsem tiUgledni avtorji, ki so se odpovedali vsem honostemu delu, ki kroji prihodnost osrčja Slovenskih
rarjem, so s svojimi vizijami o razvoju Lenarta z
goric. Knjiga, obogatena s slikovnim gradivom,
zaledjem dali vsem tistim, ki bodo odločali o usodi
obsega dobrih 100 strani in je plod dela ter razmitega območja v prihodnje, zelo dobro iztočnico.
šljanj 13 strokovnjakov z različnih področij.
Prav zaradi tega bi bilo zaželeno, da bi knjigo »Lenart za jutri« prelistali vsi tisti, ki v rokah držijo
Eden od pobudnikov za nastanek knjige, Janez Erškarje in platno in na ta način krojijo ali pa bodo
javec, predsednik KS Lenart in občinski svetnik, je
krojili prihodnost našega mesta.
ob rojstvu nove knjige v enem izmed odstavkov
zapisal: »Ta knjiga je nastajala na osnovi bogatih
Dejan Kramberger
izkušenj in znanja avtorjev, ki
neodvisno in nepristransko gledajo na probleme, možnosti in
priložnosti tega prostora. Avtorji
poznajo problematiko Lenarta
in Slovenskih goric, saj so istočasno bili ali so še nosilci različnih
projektov na področju zgodovine, arhitekture, prometa, celostnega razvoja kmetijstva in
ekologije.«
In kdo so strokovnjaki, ki so
poleg inženirja gradbeništva,
direktorja družbe Pomurski
sejem d.d., Janeza Erjavca,
predstavili svoje vizije o razvoju
Lenarta v prihodnosti? Martin
Bezgovšek, lenarški župnik in »Lenart za jutri« je plod večletnega dela številnih uglednih strokovdekan, Dr. Pavel Gantar, sedanjakov z različnih področij
nji predsednik državnega
enart je bogatejši za knjigo z naslovom Lenart za jutri, ki je bila številnemu občinstvu
predstavljena v začetku poletja v prostorih
Centra slovenskih goric. Nova knjiga je namenjena
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LAFF - LenArt Film Fest
Laff oziroma LenArt Filmski Festival se je
letos predstavil prvič. Odvijal se je v prostorih Centra Slovenskih goric (CSG) v Lenartu. Organizacijo festivala je prevzelo
društvo »Mladi do kraja«, Lenart (DMK).
Odvijal se je v okviru poletnega festivala LenArt Festa, zaradi tega moramo kot soorganizatorja navesti občino Lenart, ki je bila pri
izpeljavi festivala v veliko oporo.

Z

amisel o nastanku festivala se je porodila
pri izpeljavi filmskega večera, ki je bil izpeljan v okviru DMK. Gosta večera sta
bila režiser Rudi Uran in producent glasbe Andrej Veble. Na pobudo omenjenih gostov, župana občine Lenart Janeza Krambergerja in
članov društva se je razvila ideja o nadaljevanju
in razširitvi filmskega projekta.
Tako je nastal projekt Laff, ki je pod okriljem
DMK, režiserja Rudija Urana in občine Lenart
letos prvič odprl svoja vrata v svet tematskega
kratkega filma. Namen festivala sta bila predstavitev in ogled kratkih filmov, ki so vezani na določeno tematiko.
Možnost sodelovanja so imeli domači in tuji avtorji, katerih filmi ustrezajo izbrani tematiki.
Skozi različne filmske forme (dokumentarni,
dokumentarno-igrani, igrani film, animacijo,
glasbeni dokumentarni film) avtorji izpričujejo
svoj tako subjektivni kot objektivni pogled na
zastavljeno temo.
Gledalci pa so dobili možnost ogleda filmov, ki
jih ni mogoče videti v kinematografih, se spoznati z režiserji, igralci in ključnimi osebami filmov ter ob poglobljeni debati po filmih
izmenjati mnenja, kritike in pohvale.

Festival je neprofitne narave in temelji zgolj na
podpori donatorjev, občine Lenart in prostovoljnega prispevka. Prav iz tega razloga je tudi
sodelovanje na festivalu volonterske narave.
Letošnji Laff je potekal od 23. do 25. Julija. Središčna tema je bila namenjena približevanju in
razumevanju časa in prostora na območju bivše
skupne države – Jugoslavije, po krvavi vojni v
90-ih letih prejšnjega stoletja.
Festival je zajel ogled 3 filmov, pogovor z gosti
večera (avtor filma, kritik, novinar,itd.), pogostitev in druženje ob glasbi ter ogled razstave fotografij.
V petek je bila v veliki dvorana CSG tvoritev
razstave fotografij Rudija Urana - Preživeli/Survivors. Večerna projekcija je prinesla ogled izbranih filmov režiserja Rudija Urana in drugih
gostov: Vlada, Tam kjer sem in A.I.M. Med posameznimi filmi in po končani projekciji je bil
čas za okrepčilo in pogovor z gosti. Sledila sta
druženje in zabava ob tematsko primerni glasbi
in prigrizku (baklava, kavica in rakija) v bližnjem klubu Askari. V soboto je bila v CSG še na
ogled Uranova razstava fotografij Preživeli/Survivors, v nedeljo pa sta na istem prizorišču potekala zbiranje prostovoljnih prispevkov za
razstavljene fotografije in zaključek festivala.
Želimo, da bi se festival nadaljeval v prihodnjih
letih in postal tradicija kraja. Cilj je, da se razširi
na večdnevno dogajanje, da prisostvuje čim
večje število avtorjev in da s tem v naše malo
mesto pripeljemo kanček filmske kulture.
Predsednica DMK Lenart
Martina Damiš

4. Anina paleta
Sveta Ana v Slovenskih goricah že štiri leta
živi za slikarje in z njimi. Z velikim veseljem
so za njen občinski praznik nekaj dni njeni
gostje.
red štirimi leti je domači slikar Danny, ki
je bil s svojimi slikami in delom bolj znan
drugje kot v samem domačem kraju (tipično za Slovence), le uspel pripeljati skupino znanih in manj
znanih slovenskih slikarjev na 1.
Anino paleto. Z novim županom
Silvom Slačkom in z njegovim razumevanjem za to zvrst umetnosti
se je vse odvijalo z lahkoto. Občina Sveta Ana je ob pomoči organizatorja vsa leta edini in glavni
sponzor te kolonije.
Letošnja 4. Anina paleta, ki je
tako kot župan izpolnila svoj štiriletni mandat, je potekala pod geslom »v nov štiriletni mandat
skupaj s starim županom«.
Že otvoritev kolonije je bila zelo
sproščena in ustvarjalna in tako je
bilo do konca. V soboto ob 17. uri
so bili slikarji gostje domače lovske družine, kjer so se družili z občani in bili deležni lovskega golaža ter kupice (in več) piva.
Slikarji so ponosni, da so ob 19. uri gostovali v
občini Benedikt pri tamkajšnjem županu Milanu Gumzarju ter si ogledali razstavo slik, ki jo
je organiziralo društvo krvodajalcev Benedik
pod vodstvom Mirka Šijanca.
Anina paleta se je uradno začela 10. julija ob 9.
uri in se končala v nedeljo, 11. julija, ob 17. uri,
vendar s tem še ni bila končana. Slikarji so dela,
ki so jih nato dokončali doma, prinesli nazaj na
Ano v nedeljo, 18. julija, in ob 12. uri se je slavnostno začela razstava, ki jo je uradno odprl
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župan Silvo Slaček. Na koloniji je sodelovalo 36
slikarjev iz skoraj vseh slovenskih pokrajin.
Vsak slikar je oddal dve deli, eno po razstavi
ostane v lasti občine, ki precej slik potem tudi
daruje v dobrodelne namene. Zaradi velikega
števila udeležencev kolonije in na njej nastalih
slik je razstava na dveh lokacijah. Podarjene

slike slikarjev so razstavljene v občinski avli,
slike, ki ostanejo v lasti slikarjev, pa so razstavljene v Gostišču Eder. Ogled razstavljenih del
je možen do 5. septembra, ko bo otvoritev nove
razstave.
Lepa hvala vsem udeležencem Anine palete za
udeležbo, druženje z občani in dela, ki so nastala
v naši prelepi občini. Z vašimi podarjenimi slikami ostane v našem kraju del vas in ponosni
smo na to. Še posebej hvala županu za podporo
in razumevanje v želji, da bomo še sodelovali.
Danny

Na Sv. Ani v začetku septembra
nova likovna razstava
V nedeljo, 5. septembra, ob 12. uri bo v galeriji v avli občine Sveta Ana v Slovenskih goricah otvoritev nove likovne razstave. Svoje slike bo razstavljal Igor Dolenc.
D. F.
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»Gosposka kmetija« v Cerkvenjaku
Kmetija, ki je ne vidimo vsak dan

Pod skrbnim vodstvom Natalije Žunič Živko in
režiserja Milana Černela se je v Cerkvenjaku začelo nekaj dogajati. Oblikovala se je dramska
skupina Kulturnega društva Cerkvenjak, ki je
pridno vadila veselo burko, zapisano v treh de-

janjih, z naslovom »Gosposka
kmetija«, ki jo je napisal Štefan Jerko, za nas pa oblikoval
Milan Černel.
Z njo smo se prvič predstavili
27. junija v Kulturnem domu
Cerkvenjak. Veseli smo bili
polne dvorane ljudi, ki so nasmejanih ust zapuščali našo
premierno predstavo. Ker je
dvorana pokala po šivih, smo
predstavo ponovili še 1. julija.
Tako smo zadovoljili tudi
tiste, ki so na našem premiernem nastopu ostali zunaj dvorane.
Verjamem, da bomo s svojimi
nastopi nasmejali tudi okoliške ljudi, kajti s
predstavo bomo gostovali tudi v sosednjih občinah.

Prenova znamenite cerkve

C

erkev Svetih treh kraljev v Benediktu, ki
so jo začeli graditi na podlagi listine, ki
jo je julija 1521 leta izdal salzburški nadškof Matej Lang (večino del so opravili v 3. četrtini 16. stoletja), so letos poleti ponovno
nekoliko prenovili. Med drugim so to podružnično cerkev župnije v Benediktu, ki je največja

Marjana Zorko

Slovenskogoriški klopotec narodnozabavne glasbe Cerkvenjak 2010
Ponovno se bliža jesenski čas, ko zaslišimo tudi
prve klopotce. Bliža pa se tudi dan, ko klopotci
zapojejo malo drugače. Kulturno društvo Cerkvenjak ponovno aktivno pripravlja velik projekt »Slovenskogoriški klopotec narodnozabavne glasbe-Cerkvenjak 2010«. Pod vodstvom Danijela Zorka se že skrbno zbirajo prijave ansamblov.

Elektrika v cerkvi Sv. treh kraljev v Sl. g.

Ludvik Šijanec: V naši cerkvi doslej ni bilo elektrike. Poslej bomo
imeli trifazni tok, tako da bo mogoče kdaj v bodočnosti nanj priklopiti tudi peči in druge naprave.

Prireditev se bo odvijala v petek, 10. septembra
2010, ob 19.30 uri v dvorani Kulturnega doma
Cerkvenjak.
Marjana Zorko

Kmetijsko-živilski sejem bo
nagovarjal tudi ljubitelje umetnosti
V dvorani 4 Pomurskega sejma bo na ogled razstava 17. mednarodne slikarske kolonije Vinogradi obeh bregov Mure. To tradicionalno
slikarsko kolonijo, ki poteka izmenično na avstrijski in slovenski strani, je letos gostila Slovenija, organizator pa je bil Pomurski sejem.
Sponzorstvo kolonije in gostiteljstvo je prevzel
Hotel Radin Radenci. Svoja dela so letos prispevali slikarji: Lojze Adamlje, Konrad Krajnc,
Adolf Pen, Vlado Sagadin In Lojze Veberič iz
Slovenije ter Alois Bresnik, Helga Maria Cziglar,
Christa Nickl-Wlodkowski, Edith Maria Keckeis In Franz Tropper iz Avstrije.
Na sejmu sodeluje s svojo skulpturo konja iz trte
kreatorka obleke Vinske kraljice Slovenije 2010,
Tamara Vogrin. Na umetniškem področju je dejavna že od leta 1994, njen ustvarjalni repertoar
pa obsega na stotine umetniških del, predstavljenih na številnih samostojnih in skupinskih
razstavah.

Spremljevalni program sejma pa ne bo le slikarsko in kiparsko, pač pa tudi filmsko obarvan. Na
dan ekološkega kmetijstva, v sredo, 25. avgusta,
ga bo ob 16.00 uri podčrtala premierna projekcija kritičnega dokumentarnega filma Hrana,
d.d. (Food, Inc.), režiserja Roberta Kennerja iz
ZDA .
Tradicionalno umetniško obarvana bosta še tekmovanje v plesanju polke in revija narodnih
noš.
Umetnost industrijskega oblikovanja bosta
predstavili razstavi izdelkov, ki so sodelovali na
natečaju 33. slovenski oskar za embalažo in Najboljše iz BIO 21, ki predstavlja poleg kratkega
pregleda slovenskega oblikovanja nagrajence 21.
bienala industrijskega oblikovanja in izbor slovenskih del iz BIO 21 jeseni 2008.

Razvijanje občutka za umetnost
V okviru benediškega občinskega praznika je potekala tudi
posebna delavnica, namenjena
najmlajšim. Minila je v iskrivem in ustvarjalnem vzdušju in
navdušenju udeležencev kot
tudi voditeljev.

Na lutkovni delavnici so se
otroci naučili izdelovati lutke
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gotska zgradba v Slovenskih goricah, tokrat tudi
elektrificirali.
»Prenova se je začela letos 19. junija,« pravi ključar in sosed veličastne gotske cerkve Ludvik Šijanec, ki izhaja iz velike Šijančeve družine, saj
ima še štiri brate in sestro. »Najprej so prizadevni delavci odstranili omete, da se zidovi čim
bolj posušijo, nato pa so po
cerkvi napeljali elektriko. V
naši cerkvi bomo imeli poslej
trifazni tok, tako da bodo
lahko kdaj kasneje priključili
nanj tudi peči in druge naprave.«
Ko smo obiskali cerkev, od
katere ni čudovit razgled
samo na Benedikt, temveč se
vidi tudi daleč naokoli po
Slovenskih goricah, tja do Pohorja, je bila obnova v polnem teku. Delavci Elinga iz
Apač so polagali in spajali
kable, kar v tako zahtevnem
Delavci Elinga iz Apač so potre- objektu zagotovo ni enostabovali veliko znanja, spretnosti vno delo. »Dela lepo tečejo,«
in prizadevnosti, da so elektrifi- nam je povedal Ludvik Šijacirali tako veličasten in zgodo- nec. »Veste, dejansko pa se je
vinsko pomemben objekt
obnova začela že leta 1980, ko
je spomeniško varstvo iz Maribora začelo iskati in odkrivati freske iz starih časov. Od
takrat je cerkev doživela več
delnih obnov. Tako velikega in
dragocenega objekta se ne da
v celoti prenoviti čez noč.«
Načrt obnove je predvidel
konec del in čiščenja do 14.
avgusta zvečer, do Rimske
procesije, mašo in blagoslovitev pa 15. avgusta ob 10 uri.
Kaj več o prenovi cerkve pa
bomo za eno naslednjih številk Ovtarjevih novic povprašali župnika župnije Benedikt
Marjana Rolo.
T. K.

Vse oltarje in druge čudovite dragocenosti, ki jih v tej znameniti cerkvi ni malo, so pred obnovo in elektrifikacijo cerkve skrbno in temeljito zaščitili

Bisernoporočenca Caf

S

tanislav Caf se je rodil
13. februarja 1925 v Zavrhu kot drugi otrok
Franca in Justine. Otroštvo je
preživljal z bratoma Feliksom
in Milanom ter sestro Marijo.
Osnovno šolo je obiskoval v
Voličini. Med vojno je bil
močno ranjen. Delal je sezonsko v Avstriji in pri zidarjih.
Marija Caf, rojena Dvoršak,
se je rodila 13. julija 1924 v
Selcah. Otroštvo je preživljala z očetom Ludvikom,
mamo Heleno, bratoma Feliksom in Francem ter sestro
Alojzijo. Osnovno šolo je obiFoto Tone
skovala v Voličini, po šoli pa
pomagala staršem na kmetiji. Bisernoporočenca na obredu; z njima župan občine Lenart mag.
Marija in Stanislav sta se spo- Janez Kramberger in tajnica občinske uprave Metka Vurcer
znala v Voličini pri cerkvi.
Njuni življenjski poti sta skleKer je bilo posestvo premajhno, sta morala
nila 18. junija 1950 v Voličini, ko sta se civilno
težko delati pri kmetih, da sta preživela in šolala
poročila. 2. julija 1950 je sledila cerkvena posvoje otroke ter obnavljala svojo hišo. Toda, ker
roka v Voličini. Po poroki sta nekaj časa živela
sta zrasla v skromnih razmerah in vajena vsega
pri ženinih starših, nato sta si kupila manjše pohudega, sta življenje jemala kot realnost in
sestvo na Stražeh 8, kjer živita še danes. Rodilo
hkrati odgovorno tako zase kot za otroke.
se jima je sedem otrok: Branko, dvojčici Cilika
Njuno življenje je polepšalo dvanajst vnukov in
in Lizika, Marica, Franc, Stanko in Marjetka.
petnajst pravnukov.
Dve hčerki sta umrli še majhni, ostali so pa poArhiv občine lenart
ročeni v bližnji okolici.
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Čebelar Jože Hauzer neguje tradicijo čebelarstva v Slovenskih goricah

Čebelarski muzej v domači hiši

M

nogi, ne samo v Sloveniji temveč tudi
drugod po Evropi in svetu, vedo, kakšno vlogo je imel pri razvoju čebelarstva
v naših krajih in srednji Evropi Ivan Jurančič iz
Cerkvenjaka. Tega pa se še posebej dobro zaveda
čebelar Jože Hauzer iz Cogetincev, ki si skupaj z
ženo Majdo, ki mu trdno stoji ob strani, prizadeva
urediti v Cerkvenjaku, ki je bil včasih center čebelarstva v Slovenskih goricah in širše, čebelarski
muzej. Zanj je zbral že toliko eksponatov, da bi
lahko muzej takoj odprli, če bi bil za to na razpolago dovolj velik prostor v središču Cerkvenjaka
ali pa če bi zbiratelju kdorkoli doniral ali vsaj prispeval sredstva za postavitev ognjevarnega objekta. Zbirka panjev in drugih čebelarskih priprav,
ki jih je z lastnimi sredstvi in z odrekanjem svoje
družine (za marsikateri eksponat je bilo potrebno
veliko odšteti) zbral Hauzer, je zares čudovita. V
njej je tudi zelo veliko predmetov in priprav, ki jih
je bodisi uporabljal ali izdelal Ivan Jurančič sam.
Organizirana čebelarska dejavnost, ki jo je Ivan
Jurančič v Cerkvenjaku v svojem času razvil do
vrhunca, je za nekaj časa nekoliko zastala v razvoju. Med tistimi, ki so jo ponovno obudili, je bil
Jože Hauzer, ki je bil pobudnik za ustanovitev Čebelarskega društva Ivana Jurančiča v Cerkvenjaku.
Člani tega društva so ga izvolili tudi za svojega
prvega predsednika.
»Za čebelarstvo sta me navdušila moj dedek in
mama, ki mi je pomagala, da sem ulovil svoj prvi

Kdo bi mu bil po njegovem mnenju dolžan pomagati? »Težko rečem, ker se na te stvari ne spoznam. Sam sem gradbeni delavec in čebelar.
Morda ministrstvo za kmetijstvo, morda občina,
morda kdo drug. Naj to izzveni kot poziv vsem,
ki imajo pravilen odnos do naše kulturne in etnografske dediščine, da nekaj ukrenejo, da moja
zbirka ne bi doživela žalostnega konca. Povem pa
vam, da jo bom dal komerkoli, če se v kratkem ne
bo našel nekdo, ki bi mi jo pomagal ohranjati in
razstavljati. Zlasti med mladimi je veliko zanimanje za oglede,« pravi Hauzer. »Zelo pa cenim zgodovinarja Marjana Žmavca in njegovega brata
Mirka ter njihovo celotno družino, saj imajo vseskozi pravilen odnos do naše dediščine in etnografskega bogastva.«
Seveda Hauzer ni samo zbiratelj opreme in pripomočkov za čebelarstvo, temveč predvsem vnet čebelar. Ima 40 panjev v zelo različnih izvedbah, od
zelo starodavnih do bolj sodobnih. Iz njih pridobi
letno okoli 500 litrov medu. Tudi okolica njegove
hiše spominja na čebelarski muzej, saj ima razstavljenih veliko panjev, v katerih še domujejo čebele.
Nekateri panji imajo na vrhu stekleno ploščo, kar
obiskovalcu omogoča vpogled v skrivnostno življenje čebel.
Hauzer se s čebelarstvom že vrsto let ukvarja bolj
poglobljeno. Pred časom je zbral in uredil tudi
zbrana dela Ivana Jurančiča od leta 1898 do leta
1936. Poleg tega pa skupaj z ženo obdelujeta tudi

Čebelarji v Sv. Juriju razvili prapor
V nedeljo, 27. junija, so na prireditvi na trgu v Jurovskem Dolu jurovski čebelarji v skladu s tradicijo s pomočjo botrov, darovalcev trakov, zlatih in srebrnih žebljičkov in drugih donatorjev
razvili svoj prapor. Dogajanje so
popestrili Jurovski oktet, folklorna skupina Jurovčan, mažoretna skupina, harmonikar Tilen
in mladi čebelarji.

I

z zapisov je moč razbrati, da je
Čebelarsko društvo Sv. Jurij
štelo na začetku leta 1956 15 rednih članov, da so bili v odboru predsednik, tajnik, blagajnik, gospodar,
poverjenik za čebelje bolezni, za čebeljo pašo,
dva preglednika računov in še dva odbornika. 6
. januarja 1956 je bil prvi občni zbor, predvidoma ustanovni. Leta 1966 je bilo že 22 članov
in čebelarski okoliš je imel 6 katastrskih občin
ali krajev: Partinje, Varda, Jurovski Dol, Malna,
Gasteraj in Žitence. Izvolili so tudi kurirja Jožeta
Štandekerja, vodili pa so evidenco članov in
nečlanov in seznam naročnikov Slovenskega čebelarja. Iz zapisov lahko tudi ugotovimo, da so
posamezniki čebelarili že veliko pred ustanovitvijo društva, npr . Alojz Knuplež od leta 1946,

Franc Zarnec od leta 1946, Franc Šnofl od leta
1932, Jože Škrlec čebelari od leta 1950, Franc
Zarnec st. od leta 1924, Franc Lešnik od leta
1936, Franc Tršavec od leta 1935, Franc Zarnec
ml. od leta 1946; spisek še je daljši!
Danes ČD šteje 18 starejših članov in 13 mladih
čebelarjev iz osnovne šole Jožeta Hudalesa, kjer
zagnano delajo s pomočjo mentorice Majde Kolarič. Društvo zdaj vodi Slavko Senekovič.
Po zapisu
Aleksandre Purgaj na spletni strani
občine Sv. Jurij

Z Goričkega v Piran

G
Ko človek gleda, kako se Hauzer giblje med čebelami, se vpraša, ali čebele čutijo, kdo jih ima rad

roj. Še danes se dobro spomnim, da je bil na
nekem trsu v našem vinogradu. Mama je na vrh
trsa poveznila tako imenovano krpačo, nato pa
sem sam začel po njenih navodilih čebele dimiti,
da so se spravile v njo. To so lepi spomini,« pravi
Hauzer.
Na zadnje čase pa nima lepih spominov, saj je izgubil dva sinova oziroma naslednika, čemur so
botrovale tragične nesreče. Zato on sam in njegova žena ne moreta zadržati solz, ko govorita o
preteklosti in bodočnosti svoje čudovito urejene
kmetije. »Naslednikov nimava več,« pravita otožno.
Kljub temu pa Jože Hauzer ni izgubil veselja do
čebelarstva, morda tudi zaradi tega ne, ker ga je
pri tej njegovi dejavnosti zelo podpiral sin Peter,
ki se je pred kratkim tragično ponesrečil. »Sin je
imel z zbirko, ki sem jo ustvaril, velike načrte, ker
jo je znal ceniti. Žal ga danes ni več. V zbirki je
138 originalnih eksponatov. Med njimi je tudi veliko Jurančičevih stvari. Poleg tega sem zbral tudi
5 velikih čebelnjakov. Med njimi so tudi takšni, ki
so stari 120 in več let. Naša družina je v preddverju hiše uredila muzej, žal pa sedaj z ženo ne
moreva sama zgraditi novega, da bi vanj ognjevarno namestil vse eksponate. Nič več in nič manj
si ne želim, kot da bi mi pristojni za ohranjanje
kulturne in naravne dediščine pomagali pri postavitvi objekta, kjer bi lahko vse etnografsko bogastvo, ki sem ga s trudom zbral, varno spravil, da
bi ga lahko proučevali še naslednji rodovi. Zgodovina ni moja last, zgodovina je od nas vseh.
Moramo se zavedati svojih korenin in biti ponosni
na to, kar so ustvarili naši predniki.«
Pokojni Hauzerjev sin Peter je bil član čebelarskega društva v Markovcih, ki je takoj pripravljeno prevzeti omenjeno zbirko in zanjo
zagotoviti primerne prostore, da bodo na ogled
obiskovalcem. »Trga se mi srce, saj te zbirke, ki izhaja iz Cerkvenjaka in govori o naši tradiciji in koreninah, ne bi rad odnesel iz našega kraja. Če ne
bo šlo drugače, pa bom to prisiljen storiti, saj bo
drugače vse propadlo. Eksponati ne bi propadli
meni, temveč zgodovini, našemu kraju in vsem
Slovencem,« pravi zaskrbljeno Hauzer.
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Jože Hauzer je v domači hiši že uredil mini čebelarski muzej, ki pa žal ni varen pred ognjem, kar
ga skrbi

lede na to, da je letošnja sezona zelo
uspešna za lenarške kolesarje, se s prijateljem Robijem Dajčmanom odpravim
tudi sam kolesarskemu podvigu naproti. Po
notah našega znanega glasbenika, Vlada Kreslina, sva se odločila v enem dnevu prekolesariti
pot z Goričkega v Piran ter tako podoživeti del
tistega, kar doživljajo kolesarji, ki se s tem vse
bolj popularnim športom ukvarjajo vsakodnevno. Sobota, 17. julija 2010, je bila ravno pravšnja za kolesarjenje, saj se je živo srebro na
termometrih povzpelo vse do 36°C. S kolesarjenjem sva izpred OŠ Svetega Jurija v Rogašovcih na Goričkem pričela točno ob polnoči ter se

kmetijo, ki jo zlahka imenujemo ekološka. Na njej
pridelujeta in na starodaven način žanjeta pšenico
tako, da lahko nato s slamo krijejo strehe čebelnjakov in starih cimprač. Pridelujeta tudi ajdo, ki
jo v Slovenskih goricah človek že težko najde.
Obenem pa pridelujeta tudi nekatere druge poljščine, ki podpirajo čebelarstvo. Vse pri hiši je podrejeno gojenju čebel in razvoju čebelarstva.
Hauzer je v čebele tako zaljubljen, da jim nič ne
odvzema, zato jim tudi dodajati ni treba nič. Tako
je njegov med od cvetličnega in akacijevega do
kostanjevega vrhunski, brez vseh dodatkov.
Jože Hauzer je s svojim prizadevnim delom in
skrbnim odnosom do čebelarstva veliko ustvaril.

Ljubljana naju kljub dopoldanski uri pričaka že
precej razbeljena, od samega betona in asfalta,
seveda, ni drugega pričakovati. Par kilometrov
po cesti, rezervirani za motorna vozila, je stalo
sicer nekaj hupanj ogorčenih voznikov, nama
pa prineslo ob pomoči Ljubljančanov, da sva
mesto proti pričakovanjem kar hitro zapustila
in se usmerila proti Vrhniki. Pred mestom, kjer
se je rodil naš najbolj cenjeni pisatelj Ivan Cankar, nas s kavo, sokom in čokolado preseneti
gospa, ki je živela v bližnji hiši. Dokaz, da znamo
biti Slovenci precej prijazni in dobrosrčni. Ob
tem se kot na dlani porodi že izrabljena fraza oz.
misel, da ni potrebno veliko, da nekoga razveseliš, velikokrat je dovolj že nasmeh …
Da je Slovenija resnično razgibana, se je v nadaljevanju poti še kako pokazalo. Pot od Vrhnike
proti Logatcu, Postojni in težko pričakovanemu
Črnemu Kalu je namreč sila zanimiva. Zaradi
čedalje bolj razgretega asfalta in zraka je bila
vedno bolj na udaru psiha, tako da so pavze postajale vse bolj pogoste.
V Kopru sva oba razmišljala, kako bi se slišalo z
Goričkega v Koper, v Izoli z Goričkega v Izolo,
pa tudi ni šlo, tako da ni preostalo nič drugega
kot z zadnjimi zavrtljaji in zadnjimi atomi
močmi in delčki motivacije v tiste zadnje tri
vzpone pred Piranom, kamor sva prispela točno
ob osmi uri zvečer.

Začetek pred OŠ Sveti Jurij na Goričkem je bil še
nasmejan in vsaj na videz brezskrben

Pri Hauzerjevih zaradi skrbi za ohranjanje čebelarske tradicije (pokrivanja čebelnjakov) pšenico
žanjejo in mlatijo na starodaven način

Velika škoda bi bila, če bi njegova zbirka, za katero
se je morala njegova družina marsičemu odreči,
propadla. Zato lahko samo upamo, da bodo to
čim prej spoznali tudi tisti, ki morajo srbeti za
ohranjanje naše kulturne in etnografske dediščine.
Tomaž Kšela

skupaj s spremljevalnim vozilom odpravila iz te
čudovite gričevnate pokrajine proti slovenski
obali.
Pot do domačega Lenarta je kljub izgubi števca
po približno treh kilometrih, ki je tako ostal
nekje na Goričkem, minila zelo hitro. Po krajšem klepetu s prijateljema se nočna vožnja iz
osrčja domačih Slovenskih goric nadaljuje proti
Ptuju in čez Ptujsko goro ter Poljčane proti
Celju, kjer so noč že preganjali prvi sončni žarki.
Tik pred Žalcem še nekaj smole z Robijevim kolesom , saj mu na prednjem kolesu poči »špica«,
tako da preostanek poti njegovo prednje kolo
teče precej po svoje.
Ura je kazala nekaj minut čez osmo, ko sva prikolesarila na Trojane, skorajda točno na pol poti
z Goričkega v Piran. Po približno uri lagodne
pavze so najina telesa že začela kazati prve znake
neodobravanja nad najinim početjem, kljub
vsemu je nadaljevanje poti proti naši prestolnici,
Ljubljani, minilo v visokem tempu, k čemur je
še največ pripomogla ugodna trasa.

Kriza tik pred obalo
Veselje ob prihodu v Piran po 340 km, noči brez
spanja in 20-tih urah potovanja, od tega na kolesih približno 14 ur, preostalo nekje v senci, 11
litrih raznih energetskih napitkov in vode, treh
sendvičih in po par energijskih čokoladic, je bilo
seveda precejšnje. Velika zasluga za izpolnjen
načrt seveda pripada najinemu spremstvu, Andreju in Tadeju, brez katerih Pirana s kolesom v
tem dnevu zagotovo ne bi ugledala. Več na:
www.volicina-sport.si
Dejan Kramberger
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Klopotec na Gočovskem vrhu
Zanimiva turistična in etnografska prireditev Društva
vinogradnikov Sveta Trojica

D

ruštvo vinogradnikov
Sveta Trojica je konec
julija izvedlo svojo
sedaj že tradicionalno prireditev: postavitev klopotca. Letos
so ga postavili na Gočovskem
vrhu v vinogradu Henrika in
Julijane Fekonja.
Preden so klopotec namestili
na drog je zbranim o pomenu
postavljanja klopotcev nekoč
in danes spregovoril predsednik Društva vinogradnikov
Sveta Trojica Peter Leopold.
Opozoril je, da je postavljanje
klopotcev danes namenjeno
oživljanju starih običajev in
ohranjanju naše bogate etnografske dediščine, hkrati pa Na postavitvi klopotca se je zbralo veliko članov vinogradniškega drulahko takšne prireditve, kot je štva iz Svete Trojice in drugih obiskovalcev
bila na Gočovskem vrhu, veliko prispevajo k hitrejšemu
zaigrala tudi harmonikar Karel Druzovič in klarazvoju turizma v osrednjih Slovenskih goricah.
rinetist Anton iz Jarenine.
Številnim obiskovalcem, ki jih je zanimiva turi»Tokrat smo klopotec postavili s pomočjo dvistična prireditev privabila na Gočovski vrh, sta
gala, saj je bil pretežak za ročno
namestitev. Prehrano in pijačo so
brezplačno podarili naši člani in
simpatizerji društva,« pravi Leopold. »Prireditve se je udeležilo
približno 60 članov društva in domačinov z Gočovskega vrha ter
precej naključnih gostov, ki so slišali vabilo po radiu. Našemu vabilu se je prijazno odzval tudi
župan občine Sveta Trojica Darko
Fras in se kar nekaj časa zadržal v
naši veseli družbi. Vsi prisotni so
bili nad prireditvijo navdušeni, saj
je še pozno v noč po Gočovi odmevalo ubrano petje. Na koncu pa
smo si rekli: Vidimo se naslednje
leto na podobni prireditvi.«

Klopotec je bil tako velik in težek, da ga sicer močni vinogradniki na
drog niso mogli namestiti ročno, pač pa so si morali pomagati z dvigalom

T. Kšela
Foto: Peter Leopold

Najboljšo kislo juho znajo
pripraviti v Sv. Juriju v Sl. goricah

Č

Društva kmečkih žena Jakob pod vodstvom Jožice Šerbinek, so vsem tekmovalnim skupinam
pripravile prostor, kotličke, delovne površine in
seveda eno najpomembnejših sestavin kisle juhe
– meso. Vse začimbe in ostale nepogrešljive dodatke, ki so bili zapisani na skritih receptih posameznih skupin, so ekipe prinesle zraven.
Ocenjevalna komisija je poleg okusa ocenjevala
še aranžma pripravljene juhe v glinenem krožniku, čistočo, urejenost in obleko sodelujočih
ekip. Po mnenju komisije je najboljša juha z najbolj celoviti pripravo, aranžmajem
in podobo ekipe uspela prav članicam Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slovenskih goricah,
ki so tako že na svojem prvem tekmovanju osvojile prvo mesto in
tako osvojile t.i. »zlato jakobško
kühlo.« Zmagovalno ekipo so sestavljale Olga Grabušnik kot glavna kuharica, Miranda Komperšak, Nada Kurnik in Katarina Šenveter. Pomembno vlogo pri zmagi
je imela tudi obleka ekipe, ki je
bila oblikovana v okviru Projekta
LAS Ovtar v sodelovanju z Marijo
Šauperl in Sonjo Platais. Da pa je
bil odločilnega pomena tudi okus
kisle juhe, dovolj zgovorno pove
podatek, da je bil 20-litrski kotliNajboljšo kislo juho so pripravile Katarina Šenveter, Miranda Kom- ček, v katerem so nad odprtim
ognjem jurovske gospodinje priperšak, Olga Grabušnik in Nada Kurnik
pravile juho, v hipu razprodan
lanice Društva kmečkih gospodinj Sv.
Jurij v Slovenskih goricah, ki so v mesecu juniju praznovale 30-letnico obstoja in aktivnega delovanja društva, so se sredi
vročih julijskih dni prvič udeležile državnega
tekmovanja v kuhanju kisle juhe. Na tekmovanje, ki je bilo letos organizirano šele drugič in je
potekalo v sosednjem Jakobskem Dolu, je sodelovalo 14 ekip. Po 4 članice iz vsakega društva
so kislo juho pripravljale na odprtem ognju v
dvajsetlitrskih kotličkih. Organizatorke, članice
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med obiskovalce te zanimive prireditve. In če
vas slučajno zanima, kaj vse spada v okusno
kislo juho, nam je gospa Olga Grabušnik zaupala sledeče sestavine: meso svinjske plečke, ki
mora biti v približno enakem razmerju s svinjskimi nogicami, krompir, korenček, čebula, majaron, lovor, sol in poper. »Seveda pa je pravo
razmerje med posameznimi sestavinami tista
tiha skrivnost vsakega kuharja, ki naredi okusno
kislo juho še bolj okusno,« nam skrivnostno in
v smehu na vprašanje o receptu za kislo juho

odgovori glavna kuharica zmagovalne ekipe.
Ob koncu pogovora pa nam gospa Olga zaupa
še: »zmage na tovrstnem tekmovanju smo seveda zelo vesele, saj nam daje novih motivov za
delo v naprej, tako v društvu že razmišljamo, da
bi podobno tekmovanje v kuhanju kakšne
druge vrste juhe že v prihodnjem letu organizirale v domačem Jurovskem Dolu.
Dejan Kramberger

Turistično društvo »Dediščina« Jurovski
Dol pripravilo tradicionalno 20. žetev

Ž

etev pšenice je potekala v soboto, 31. julija, ob 18. uri. Žanjci so pod vodstvom
Naceka in Zefike poželi pšenico in postavili statve, pripravili so tudi orodje: »drejš
mašin«, bint, redose, cepce in ostalo orodje;
zvečer so tudi zapeli ob harmoniki in malo »južinali«.

Mlatitev je bila v nedeljo, 1. avgusta, ob 15. uri;
spremljala sta jo podelitev priznanj in zabavni
program, med drugim tudi mlatitev s cepci. Sodelovale so kmečke žene s svojimi dobrotami,
Jaka Šraufciger s svojim humorjem, srečelov in
še kaj …
Več o etnoloških poudarkih in sodelujočih v
prihodnji številki.

Opomin in spomin na prvo svetovno vojno 1914–1918

Potrčeva kapelica
V prejšnji številki Ovtarjevnih novic smo spremljali Franca Potrča v ruskem ujetništvu, delal je
kot avtomehanik, nato ga je v mestu Zenkov vzela
k sebi vplivna družina za šoferja in mehanika.
Tam je preživel dve leti. Imel je svojo sobo s telefonom in električno razsvetljavo.
Občasno se je po telefonu zabaval z osemnajstimi mladimi dekleti iz šiviljske delavnice, ki
so ga oboževale in vabile na obiske. Po večerji
so se večkrat sestali v turški pekarni, kjer so se
tako glasno zabavali, da so Afanasija bolela
ušesa. Kupovale so mu razno pecivo.
Zanimalo pa ga ni samo življenje gospode,
ampak je spoznal tudi življenje siromakov in
kmetov po vaseh. Pomagal je naganjati in loviti
volkove. Bil je na ruski poroki, ki pa mu ni bila
všeč. Ruski narod je navezan na tamburice, kitare in petje. Ljudje so bili zelo dobri, prijazni in
pošteni. Afanasij je bil priljubljen tudi pri ruskih pravoslavnih duhovnikih. Večkrat ga je povabil njihov »batjuška«, ki se je rad z njim
pogovarjal po nemško.
Po dveh letih pa je Franc začel razmišljati o
begu. 5.10.1917 je moral voziti do Kijeva blizu
fronte, kjer bi skupaj z gospodarjem prevzela
odvzeto živino in jo poslala na fronto. Franc bi
moral kupiti sod bencina in dve pnevmatiki. V
bližini Kijeva se mu je pokvaril nov avto Benz.
Takoj je obvestil gospodarja. Bil pa je zelo razočaran, saj je mislil pobegniti skupaj z avtom. Ko
je popravil avto, je v Kijevu zapeljal čez most.
Ustavila sta ga ruska vojaka Čerkeza in ga odpeljala do gospoda. Pojasnil jim je, da je na poskusni vožnji zašel in ni mogel obrniti v ozki
ulici. Gospod se je razjezil in nagnal vojaka.
Franc je opravil nakupe in se slabe volje vrnil
domov. Po dolgi vožnji je pospravil avto in odšel
na večerjo, privihrala je gospodarica in mu
rekla, da lahko gre, ker ima drugega šoferja.
Takoj je pobral svoje stvari in prenočil pri svojem prijatelju Antonu Onošaku , ki je delal na
pošti. Sedmega oktobra pa so ga ujeli pred Kijevom. Naslednji dan se je Franc že vozil z vlakom proti Moskvi, nato v Azijo v Taškent. Delo
šoferja je dobil pri pokrajinski upravi. Spal je v
topli sobi blizu garaž, drva je kradel in kuhal si
je sam. Takoj se je seznanil z ujetimi Avstrijci.
Skupaj z njimi je že 24. oktobra napravil veliko
kupčijo. Ujeti Avstrijci so kradli pšenico iz velikih skladišč, Franc pa je 40 vreč odpeljal in prodal ruskim Judom. Pol denarja je zadržal za
sebe, ostalo je dal Avstrijcem. V prostem času,
ko je imel največje domotožje, se je tolažil tako,
da je naštudiral pesmico iz svoje domovine:
» Hribi moje domovine,
preden pride smrt po me,
me je gnalo iz doline,
da vas vidim enkrat še.

Mi nikogar ni naproti,
ne pozna nobeden me,
le vi, hribi, tuji siroti
tak prijazno kimate.

Da te vidim, griček zali,
kjer se cerkvica blešči,
v katero tekel deček mali
sem pretekle srečne dni.

Vi me spomnite mladosti,
kak sem nekdaj srečen bil,
kakor prosta srna v hosti,
zdrav, nedolžen in vesel. «

Spektakularen beg iz Taškenta do Zavrha
Na začetku novembra 1917 je Franc ponovno
začel sam bežati iz Azije, ki pa je sploh ni po-

Nadaljevanje in konec
znal. Zaupal je v svoje znanje, iznajdljivost, izkušnje, junaštvo in pogum ter imel je veliko
sreče. 5. novembra zjutraj je videl neznano naselje s tovarniškim dimnikom. V trgovini si je
kupil manjšo vrečo in hrano ter takoj pobrisal v
strašen azijski pragozd, po katerem pa ni upal
hoditi zaradi nevarnih živali. V senci je počakal
večer. V daljavi je slišal vlak in se odpravil do
neznane železniške postaje. Po dobrih dveh
urah čakanja je pripeljal vlak z ranjenci s fronte.
Od vojakov je odkupil rusko vojaško uniformo
skupaj s čajnikom. Takoj se je v temi preoblekel.
Počutil se je varnega, ker je bil kot ruski vojak.
Peš je odšel do naslednje železniške postaje.
Hitro se je tam ustavil vojaški transport z vojaki
za vojno v Evropski Rusiji. Vojaki so izstopali in
hodili s svojimi čajniki po vrelo vodo h kotlu.
Tudi sam je vzel vodo in odšel na vlak, zleknil
se je v vagonu na visoke prečke, da je lahko spal.
Nihče ga ni nič vprašal in tako se je peljal. Mislil
si je, le kaj bi naredili ruski vojaki z njim, če bi
vedeli, kdo je ? Po devetih dneh je izstopil v Kijevu, kjer so ga aretirali. Naslednji dan so ga še
skupaj s štirimi ujetniki ( stotnik Vodopivec iz
87. Pehotnega polka ( K. u. k. Infanterieregiment Freiherr von Succovaty Nr. 87), Alojz Vutler, doma iz Gradca iz Dragonskega polka št. 5,
Ivan Vuk iz Bjelovara in Andrej Mesaroš iz Osijeka) ponovno peljali v zapor v Moskvo. Takoj
so se sporazumeli, da bodo poskusili pobegniti.
Spremljal jih je dobro oborožen in izvežban
ruski vojak, ki je že prvo noč zaspal. Drugi večer
pa so beg srečno izvedli. Ko se je vlak ustavil in
preden je izpeljal, so takoj skočili v noč. Stražar
je smrčal v močnem spanju. Odšli so v čisto
drugo smer proti Minsku, kjer so dva dni čakali,
podnevi skriti, in so si pripravljali načrt, kako
bodo prišli do fronte. Obupali niso, ker jih je tolažil stotnik, da bodo zagotovo mrtvi, če jih ponovno ujamejo. Imel pa je dober načrt bega. Vsi
so bili verni in so se podali v božjo voljo in v
upanje v Marijo. Po dveh dneh čakanja so se
odpeljali v živinskem vagonu v Minsk. Vožnja
je trajala dva dni in pol. V Minsku so nakupili
dosti hrane, čaj, sladkor in tobak. Plačal je
Franc, ki je imel največ denarja in najlažje zasluženega s prodajo pšenice. Z istim vagonom
so nadaljevali vožnjo do zadnje postaje Molodeczno. Vlak naprej ni več vozil zaradi bližine
fronte. Pot so skoraj štiri dni nadaljevali peš. Začelo je močno snežiti in zapadlo je več kot pol
metra snega. 18. decembra 1917 so šli čez rusko
fronto z božjo pomočjo. Podali so si roke v slovo
za smrt ali življenje. Prišli so med ruske postojanke in niso mogli naprej. Ves dan so ostali v
luknji, kjer ni bilo snega, ponoči okoli enajste
ure so se splazili skozi rusko žično ograjo in bili
so v mlakah od granat, polnih vode. Naenkrat
je zaropotala strojnica in slišali so kričanje. To
sta bila verjetno Hrvata, ki mogoče nista po trebuhu plezala skozi ruske žične ovire. Ostali trije
so se plazili iz jame v jamo in so ponovno prišli
do žične ovire. Stotnik je glasno vprašal po nemško, čigave so ovire ? Nazaj jih je vprašal nemški vojak, od kod prihajajo in kdo so ? Hitro so
odgovorili in prepovedal jim je dotikanja žic,
ker je bila v njih elektrika. Rekel je, da jim bo
ukazal, kdaj in kje lahko gredo naprej. Tiste
dolge pol ure čakanja jih je rešilo, vojak jim je
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končno pokazal premik v desno, kjer je bil predor med žicami za vstop v nemške postojanke.
Napada z ruske strani ni bilo, samo rakete so
osvetljevale okolico. Bili so rešeni triletnega ujetništva ob tri četrt na dvanajsto ponoči,
19.12.1917, pri mestu Smorgonie na Poljskem.
Nemci iz Lira Regimenta 28 so jih sprejeli zelo
strogo, z bajoneti na puškah, ker so bili v ruskih
vojaških oblekah. Ponovno jih je rešil njihov
stotnik s svojimi pojasnili, da so z njimi začeli
ravnati prijazno. Najprej so jih fotografirali, nato
so dobili toplo hrano in odšli so se kopat. Dali
so jim nove nemške uniforme, stare so dezinficirali in so jih dobili za spomin. Čez dva dni so

se z vlakom odpeljali skozi Varšavo do Dunaja
in Gradca v Maribor. Franc Potrč je izstopil iz
vlaka ob dveh popoldne 31.12.1917. Odšel je
takoj domov na Zavrh k staršem, ki jih ni videl
sedem let. Bil je rešen ruskega ujetništva, velikih
nevarnosti in strašnih doživljajev daleč v tujini.
Pred leti so neznanci poškodovali Potrčevo kapelico in povzročili škodo. Če bi vedeli, da je postavljena v spomin na žrtve in strahote iz prve
svetovne vojne, verjetno ne bi objestno uničevali
pomembnega spomenika ljudskega verovanja.
Mihela Ferlinc

V Slovenskih goricah je mnogo kapelic, znamenj in drugih spomenikov. Vsak spomenik ima svojo
zgodbo. Zgodbe in spomini so nesnovna dediščina in pomembna identiteta vsakega naroda.
To je bilo zapisano v uvodu zgodbe Franca Potrča. Podobne zgodbe, zaradi katerih gradijo kapelice,
pa se še dogajajo:

Nova kapelica na Drvanji
pri Benediktu

Z

adnjo julijsko soboto je na Drvanji, pri
hišni številki 2b, domači župnik Marjan
Rola blagoslovili novo kapelico, ki jo je
nedaleč od svoje hiše postavila družina Sraka.
Svečanosti se je udeležilo okrog 300 obiskoval-

cev, tudi župan in poslanec Milan
Gumzar. Vzdušje je popestril Pihalni
orkester MOL iz Lenarta.
Kapelico so na osnovi zaobljube postavili v zahvalo Bogu in Božji materi
za ozdravljenje njihovega 5- letnega
vnuka Deana. Ko je bil star komaj 14
mesecev, je zbolel za boleznijo, za katero niso našli ne vzroka ne zdravila.
Ugotovili so lahko le, da mu je bolezen vzela vid in verjetno tudi sluh.
Družina se je zaobljubila: če se mu
povrne vsaj eno, vid ali sluh, bodo v
zahvalo na tem mestu Mariji Brezmadežni postavili kapelico. Naslednje preiskave so ugotovile, da je res
oslepel, a da je z njegovim sluhom vse v redu.
Družina je zgradila kapelico in Slovenske gorice
so bogatejše za še eno življenjsko zgodbo, ki bo
šla v zgodovino.
E. P.

Tradicionalno srečanje
upokojencev na Poleni
V organizaciji Zveze društev upokojencev Slovenskih goric je v soboto, 14. avgusta, ob hipodromu Polena potekalo tradicionalno 14.
srečanje upokojencev iz občin osrednjih Slovenskih goric. Redno druženje upokojencev je
bilo sicer uokvirjeno z Agatino nočjo, ta pa s
tradicionalnim LENartom – poletjem v Lenartu, a je zadržalo vse značilnosti druženja
upokojencev in pogovorov o položaju in problemih upokojenih, ki pa so ta čas sestavni del

še kako žgočih tem dnevne politike. Srečanja
so se udeležili številni lokalni politiki na čelu z
župani, upokojenci pa so zelo dobro sprejeli
nagovor predsednika DeSUS-a Karla Erjavca.
Ta je govoril o pokojninski reformi in potrdil
prizadevanja stranke v vladni koaliciji za ohranitev pokojnin v sedanjem obsegu.
E. P.

Lenarški veterani na Triglavu

N

a Pokljuki je bila zaključna slovesnost
ob 25-letnici spominskih pohodov na
Triglav. Po slovenski osamosvojitvi se
teh pohodov množično udeležujejo tudi vete-

rani slovenske osamosvojitvene vojne. Člani lenarškega Območnega združenja VVS so tako
rekoč redni gostje spominskih pohodov in druženj na Pokljuki. Na najvišji slovenski vrh se jih
je povzpelo več deset in so
tako pomembno sooblikovali
izročilo te domoljubne manifestacije.
Tudi letošnjo ekipo, ki je
odšla na vrh Triglava, je vodil
Marjan Rebernik s sodelavci.
Zaključnega srečanja vseh
generacij slovenskih veteranov po pohodu na Pokljuki,
kjer je spregovorila obrambna ministrica Ljubica Jelušič, pa se je udeležilo tudi
vodstvo lenarškega Območnega združenja VVS.
M.T.
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Obiskali smo Komarnik

J

V mesecu juniju je Rotary klub Lenart v sodelovanju z Interact klubom Maribor organiziral
strokovno vodeni ogled jezera. Pri vodenju so
sodelovali priznani strokovnjaki: z Biotehniške
fakultete v Ljubljani: prof. dr.
Alenka Gaberščik in prof. dr.
Mateja Germ, z Zavoda za
gozdove Slovenije, Lenart:
Hedvika Jenčič, uni. dipl.inž.
gozd.,predstavnika DOPPSa
Maribor: Alen Ploj in Tilen
Basle, predstavnik PZS: Darko
Lorenčič in predstavnik Lovske družine Lenart: Viktor
Škof.
Vsem mentorjem, ki so aktivno sodelovali na strokovnem
ogledu, se v imenu kluba zahvaljujem, še posebej direktorju zavoda Hrastovec,
gospodu mag., uni. dipl.org.
Foto Mateja Blažič
Josipu Lukaču in njegovim sodelavcem za prisrčen sprejem
Pogled na Komarnik
mladih, Gabrijeli Lorenčič,
učenki OŠ Lenart za izvedbo
kulturnega programa, GoV jezeru so ugodne razmere za rast in razvoj
razdu Frasu, kuharju, za pomoč pri izvedbi pikvodnih rastlin, kar se odraža v veliki vrstni penika na Poleni. Hvala Mateji Blažič in Davorinu
strosti. Od 19 vrst jih je 11 na Rdečem seznamu
Konradu za čudovite fotografije, ki so nastajale
praprotnic in semenk Slovenije omenjenih kot
na dan izvedbe projekta.
ranljive ali prizadete vrste (Horvat 2006, MagiVsem prijateljem Rotary kluba hvala za pomoč
strsko delo), kot so npr. beli lokvanj, vodni orepri izvedbi našega skupnega projekta.
šek, ščitolistna moezero Komarnik je akumulacijsko jezero, ki
je nastalo ob melioraciji doline reke Pesnice
in je bilo namenjeno zadrževanju visokih
voda, danes pa je tudi gojitveni ribnik.

čvirka in številne
druge danes ogrožene rastline.
Bogata je združba
kačjih pastirjev, veliko vrst vodnih in
močvirskih hroščev,
dvoživk, ptic, med
katerimi so mnoge
ogrožene vrste. Pojavlja se tudi vidra. V
jezeru so številne avtohtone ribe, medicinske pijavke, raki,
školjke ipd.
Zaradi bogate flore
in favne je Komarnik
uvrščen med naravne
vrednote državnega
Foto Davorin Konrad
pomena, hkrati pa
predstavlja naravno
učilnico za izku- Mentorji in dijaki na vodenem ogledu jezera Komarnik, junij 2010
stveno, vseživljenjsko
učenje številnih biologov, ljubiteljev narave, kakor tudi za učence na vseh stopnjah
Za Rotary klub Lenart, mag. Brigita Horvat,
izobraževanja.
prof. biologije

Poslej pet Klapovühov?

S

njega!!! »On je moj glavni loto dobitek! On je
impatični mladeniči, ki že »okušajo« prve
pravi Klapovüh, rada ga imam in ga ne dam! «
sekunde odraslosti (polnoletnost, vozniški
je dejala Maja ter se mehko stisnila k njemu!
izpit, ljubezen), in mladenka, ki postaja
Ker imajo svojo Majo pač vsi radi, jim ni preprava mlada dama, stopajo po stopnicah
uspeha. Čeprav je tudi res, da si
jih s trdim delom, vajo ter močno
voljo, da nekaj dosežejo, klešejo
ter oblikujejo sami. Kljub temu so
razposajeni, vedno pripravljeni na
smeh ter mladostniško druženje,
obenem pa skrbno pazijo na svojo
Klapovühico Majo, da jim je kdo
ne spelje. Čeprav jo imata brata
Jernej in Tadej zmeraj v vidnem
polju, pa to ni nikakor pomagalo,
da si ne bi njuna mala Maja v Zg.
Kungoti, na prireditvi Praznik
cvetje-pecivo, našla simpatijo.
Od nje se ni hotela več ločiti, čeprav je bila na prireditvi tudi
mama Vesna s svojo druščino, ki
Kdor še ne ve, klapovüh v domačem narečju pomeni zajec. Pa naj še
vneto mesi ter peče »Benediški
kdo reče, da si niso izbrali pravega imena!
klecnprot«.
In ko so takole občudovali to dišečo skorjico ter vonjali sadje v
ostalo ničesar drugega, kot da se strinjajo z njo
njej, je Klapovühica Maja »zbrisala« kdo ve
ter sprejmejo dolgouhega, mehkega in plišastega
kam! Ko se je vrnila, so mama Vesna ter mladi
zajca, ki ga je Maja zadela na srečelovu, kot noKlapovühi zazijali, saj se je stiskala k lepotcu z
vega člana Klapovühov.
velikimi očmi ter hkrati oznanila, da je to njihov
Ksenija Trs
novi član, ker se ona pač ne misli več ločiti od
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2. Slovenska futsal liga odslej
enotna
Dober mesec pred pričetkom nove sezone v
malem nogometu oz. futsalu smo pri vseh štirih
malonogometnih klubih, ki so v pretekli sezoni
nastopali v 2. slovenski državni ligi, preverili,
kako potekajo priprave na novo sezono, kakšne
so morebitne spremembe v igralskem kadru ter
kakšno je njihovo mnenje o letošnji novosti združeni 2. državni ligi.
Cerkvenjak brez 2. SFL
Stališče malonogometnih klubov o združitvi
vzhoda z zahodom je dokaj neonotno. Medtem
ko so predvsem klubi na zahodu države to novico sprejeli z odprtimi rokami, so nekoliko bolj
zadržani na vzhodu, kjer se klubi najbolj bojijo
povečanih stroškov tekmovanja. Prav slednje je
poleg pomanjkanja telovadnice v domačem
kraju tudi razlog, da se je tekmovanju v 2. SFL
odpovedal eden stabilnejših klubov v zadnjih
letih v tem tekmovanju, KMN Gostišče pri Antonu iz Cerkvenjaka, ki se tako seli v 3. SFL.
Kljub vsemu pa nameravajo v klubu še naprej
veliko dela posvečati delu z mlajšimi kategorijami.
V Benediktu navdušeni nad enotno ligo, v Voličini zaradi stroškov nekoliko manj
Bojan Stergar, KMN Slovenske gorice:
»Moje osebno stališče je, da bo z združenostjo
lige le-ta vsekakor pridobila na kvaliteti in večji
medijski prepoznavnosti. Po drugi strani pa mislim, da je združitev lige v nepravem trenutku,
saj vsi klubi ali pa vsaj velika večina čutimo posledice finančne krize in se spogledujemo s težavami, kako zagotoviti osnovna finančna
sredstva za nastopanje. Posluh sponzorjev in lokalnih skupnosti je namreč veliko manjši, kot pa
je vložek, ki je potreben za nastopanje na takem
nivoju državnega tekmovanja. Klub na skupnem
sestanku predstavnikov lige, ki je potekal na sedežu NZS v Ljubljani, tako prav zaradi finančnih zahtev, ki jih nalaga enotno tekmovanja,
takega sistema, za razliko od ostali prisotnih, ni
potrdil.«
Andrej Šijanec, KMN Benedikt:
»Glede na različno število ekip v obeh dosedanjih drugih ligah smo v Benediktu za pravičnejšo in tudi kakovostnejšo enotno 2. SFL.
Upamo, da bo tudi napredovanje v 1. ligo manj
obremenjujoče kot v prejšnjem sistemu. Naj napreduje, tisti, ki si skozi celotno sezono to zasluži.«
Delo z mladimi prioriteta tako v Benediktu kot
tudi v Voličini
Bojan Stergar, KMN Slovenske gorice:
»Kljub enotni ligi je naš klub nekako okvirno
sprejel odločitev o nastopanju v enotni 2. SFL,
vendar pod določenimi pogoji, ki se bodo morali v prihodnosti še podrobneje razjasniti. V
kolikor se povsem odločimo za nastopanje,
potem tudi želimo v omenjenem tekmovanju
doseči vidno uvrstitev, torej vsaj v prvo polovico
lestvice. Ob nastopanju v 2. SFL pa je seveda prioriteta v prihajajoči sezoni tudi nadaljevanje obsežnega dela z mlajšimi kategorijami in
predvsem našim mlajšim selekcijam (od 6 do 18
let) omogočiti kvalitetno treniranje in nastopanje v najvišjih državnih tekmovanjih.«
Andrej Šijanec, KMN Benedikt:
»Cilji kluba so vsekakor nadaljevanje uspešnega
dela z mladimi, ki se je obneslo že v prejšnjih

ŠPORT
Imena novih igralcev znana do konca meseca
Precej bolj skrivnostna sta bila predsednika
obeh klubov v zvezi z novimi okrepitvami, prestopni rok namreč še ni končan, tako da bodo
seznami igralcev dokončno znani do konca avgusta.
O Zavrhu več v prihodnji številki
Žal do sklepa redakcije nismo dobili izjave
KMN Zavrh, tako da bomo njihov klub in mnenje o združeni ligi ter priprave na novo sezono
podrobneje predstavili v naslednji številki časopisa.
Začetek nove sezone v medobčinski ligi Lenart
5. septembra se po poletnem premoru začenja
nova sezona v medobčinski ligi Lenart. DMN
Lenart vabi pred pričetkom prvenstva vse
vodje ekip na uvodni sestanek, ki bo 30. avgusta ob 19. uri v gostilni »29«

2 naslova državnih prvakov odšla
v Lenart
Zadnja junijska nedelja je na Ptuju minila v znamenju državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu, na katerem so se med seboj pomerili
trenutno najboljši slovenski kolesarji v posameznih kategorijah. Poleg številnih dobrih uvrstitev se lahko lenarški kolesarji pohvalijo s kar
dvema naslovoma državnih prvakov.
Svoje prve dirkaške izkušnje je med najmlajšimi,
v kategoriji Dečki C, pridobival Cene Cebe, ki
je osvojil 29. mesto, kar je glede na to, da je bila
to zanj prva dirka in še to dirka za državno
prvenstvo, zelo vzpodbuden rezultat. »Cene nas
je posebej navdušil s svojo borbenostjo in neustrašnostjo, ki jo je pokazal že na svojem prvem
državnem prvenstvu,« razlaga Jože Senekovič,
ki je še dodal, da je Cene član prve generacije
mladih kolesarjev, ki so jih v klubu pridobili z
organizacijo šolskega prvenstva.
Naslov državne prvakinje je v konkurenci
mlajših mladink osvojila 16 letna Tea Brumen,
ki po besedah trenerjev kaže velik potencial za
prihodnja leta. Simon Komperšak je kljub dobremu dirkanju med mlajšimi mladinci moral
zaradi tehnične okvare kolesa odstopiti. Z odličnimi rezultati so postregla tudi dekleta v najvišjem rangu tekmovanja, saj sta članici KK
TBP Lenart Mojca Gonc in Andreja Holsedl
zasedli 11. in 12. mesto. 11. uvrščena Mojca
Gonc je po tekmi povedala: »Na samem startu
sem bila precej živčna, saj je bila zame to prva
večja tekma. Po prvem krogu so se oblikovale skupine, sama sem se v drugem krogu pridružila skupini s sotekmovalko Andrejo. Skupaj smo ostali
do cilja. Pri spustih sem nekoliko izgubila, kar pa
sem kasneje na vzponih nadoknadila.« Med starejšimi mladinci so za lenarški kolesarski klub
nastopili Andrej Rajšp, Marko Pavlič, Staš
Mencigar in Dani Pšajd. Po besedah njihovega
trenerja Jožeta Senekoviča je bila dirka izjemno
dinamična, zaznamovala pa sta jo dva pobega,
sprva treh kolesarjev in nato vnovičnega pobega
šestih kolesarjev, v katerih je bil obakrat udeležen Andrej Rajšp. Mladi lenarški kolesar je nato
v sklepnem delu dirke z odločno in taktično
vožnjo obračunal s tekmeci in v ciljnem šprintu
osvojil močno želen in zaslužen naslov državnega prvaka pred kolesarjema Save Kranj in
Radenske KD Življenje.
Kljub utrujenosti je novopečeni državni prvak
z nasmehom na obrazu ob koncu dirke dejal:
»Dirka je bila zelo naporna, saj sem bežal od
štarta do cilja. Pri tem gre velika zahvala ekipi,
ki je nadzirala dirko v ozadju, trenerjema, ki sta
poskrbela za dobro pripravljenost, ter navijačem,
ki so mi vlivali moči na klancu, kjer je bilo najtežje.« Klubski uspeh je s 17. mestom dopolnil
Marko Pavlič, ki pa bo glede na dejstvo, da je
prvo leto med starejšimi mladinci, v prihodnji

sezoni zagotovo eden najresnejših kandidatov,
da na prvem mestu zamenja klubskega prijatelja.

Maša Leš iz Lenarta
5. na 44. otroški olimpijadi v Bahrainu
Manama, prestolnica Bahraina v Perzijskem zalivu, je letos gostila 44. otroške olimpijske igre,
na katerih so se v raznih športnih disciplinah
pomerili otroci iz 60 držav. Slovenske barve je v
tej otoški državici v Perzijskem zalivu v plavanju
branila tudi Slovenskogoričanka Maša Leš, ki je
v disciplini 100 m – hrbtno osvojila odlično 5.
mesto. 14 letna plavalka iz Lenarta je po vrnitvi
v Slovenijo dobro plavalno formo potrdila na
mednarodni tekmi za Veronikin pokal v Kamniku, kjer je kljub dejstvu, da sama nastopa še
med kadetinjami, v članski konkurenci v
hrbtnem plavanju osvojila bronasto medaljo.
Maša Leš kljub sončarici do brona na državnem prvenstvu v plavanju
Ravne na Koroškem so letos gostile državno
prvenstvo v plavanju, katerega so se poleg najboljših slovenskih plavalcev skupno udeležili
plavalci iz 10 držav. Z Mašo Leš je imel svoje zastopstvo v kategoriji kadetinj tudi Lenart. Že na
prejšnjih plavalnih mitingih je Maša nizala
dobre rezultate. Dobro pripravljenost pa je potrdila tudi na državnem prvenstvu, kjer je kljub
sončarici, ki jo je staknila med tekmovanjem,
priplavala do 3. mesta na 100 m hrbtno. Poleg
bronaste medalje je Maša vrhunsko plavanje
prikazala tudi v drugih disciplinah, tako je na
1500 m v prostem slogu le za las zgrešila stop-

letih. Kar se pa tiče članske ekipe, pa upamo, da
se bomo lahko borili z najboljšimi, se pravi za
sam vrh 2. lige!«
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Andrej Rajšp ob prihodu v cilj

Občinski svetniki premagali veterane Selc, Vinogradništvo Šuman slavilo med veterani,
članski turnir pripadel KMN Slovenske gorice
Po uradni slovesnosti so se v ekshibicijski tekmi
pomerili svetniki občine Lenart z veterani iz
Selc. Sledil je veteranski turnir v malem nogometu, kjer so naslov najboljše ekipe suvereno
dobili nogometni virtuozi ekipe Vinogradništva Šuman, za katere so nastopili Milan Polanec, Fredi, Žiga in Blaž Živko, Srečko Osojnik,
Aleš Dimnik, Peter Potočnik, Sašo Franič, Luka
Loždorfer, Peter Bratoš in Zvonko Kramberger.
Prekaljeni nogometaši Vinogradništva Šuman
so v finalu, ki je spominjal na stare dobre nogometne derbije med Voličino in Selcami, ugnali
ekipo Mizarstva Širovnik na čelu z Danilom
Pukšičem in Marjanom Škripcem. Tretje mesto
so dosegli veterani KMN Zavrh.
V članski konkurenci, kjer je nastopilo 11 ekip,
ki so se med seboj pomerile v nočnem turnirju,
je zmagala ekipa KMN Slovenske gorice - F.A.
MAIK iz Voličine, ki je imela v svojih vrstah
tudi najboljšega igralca turnirja, za katerega je
bil proglašen Miha Čuček. Drugo mesto na nočnem turnirju je osvojila ekipa Antipropaganda
pred ŠD Selce na tretjem in Torpedom na četrtem mestu.
Otvoritvene slovesnosti in prireditev ob njej se
je skupno udeležilo blizu 500 ljudi.

Maša Leš (desno) tretja na državnem prvenstvu
v plavanju
ničke in osvojila 4. mesto, na 200 m – hrbtno je
bila 5., 7. na 50 m – hrbtno, 8. na 50 m – delfin
in 13. na 400 m mešano. Z uvrstitvijo v zaključne boje je Maša dokazala, da je vsestranska plavalka in da nas bo v prihodnje še večkrat
razveseljevala z dobrimi rezultati.

Nogometno igrišče v Selcah –
naložba za sedanje in bodoče
nogometne rodove
Čeprav sta od otvoritve novega nogometnega
igrišča v Selcah minila že dva meseca, tokrat objavljamo nekoliko obširnejšo poročilo z uradne
slovesnosti, ki jo je obiskalo blizu 500 ljudi, ki
so si poleg nogometnih dvobojev ogledali še
točke, ki so jih pripravili Kulturno turistično
društvo Selce, vokalna skupina Loreley in otroci
OŠ Voličina iz enote vrtec Selce.

Razsvetljava ob igrišču omogoča tudi večerno
vadbo

Moštvo KMN Benedikt, ki je v pretekli sezoni
branilo barve kluba v 2. SFL - vzhod

nogometašev in drugih ljubiteljev športa so se
novega igrišča razveselili tudi najmlajši, ki novo
pridobitev že s pridom izkoriščajo pod budnimi
očesi svojih vaditeljev.
Investicija v izgradnjo nogometnega igrišča, ki
jo je v celoti pokrila občina Lenart, je znašala
približno 140.000 € in je zajemala odkup zemljišča, gradbena dela, umetno travo, razsvetljavo
ob igrišču, asfaltiranje platoja in ograjo.

Novo nogometno igrišče na umetni travi ob
vrtcu v Selcah je nedvomno velika pridobitev za
razvoj nogometa in športa nasploh v celotni krajevni skupnosti. Nov športni objekt ponuja igranje malega nogometa kar na dveh nogometnih
igriščih v velikosti 20 x 40 metrov ali pa igranje
t.i. »srednjega« nogometa na petmetrske gole na
površini 40 x 48 metrov. Poleg že prekaljenih

Vinogradništvo Šuman - zmagovalci veteranskega turnirja v Selcah

20. in 21. avgust v Voličini v
znamenju športa
Predzadnji avgustovski vikend je v Voličini že
nekaj let rezerviran za šport. Športno društvo
Voličina, ki v letu 2010 slavi častitljivo 80-letnico
obstoja, letos organizira že 11. športni dan.
»V letošnjem letu smo se odločili tekmovanja v
različnih športih enakomerneje razporediti na
petek in soboto, saj je bila organizacija športne
prireditve zaradi povečevanja športnih disciplin
iz leta v leto zahtevnejša,« razlaga predsednica
ŠD Voličina Cvetka Bezjak. »V petkovem delu
športnega dne, ki se bo za članske kategorije pričel ob 18. uri, za mladinske pa dve uri prej,
bomo že dobili zmagovalce v sedmih različnih
disciplinah oz. starostnih kategorijah. Sobotni
del športnega dne, ki bo dal zmagovalce v 11 različnih disciplinah oz. starostnih kategorijah, pa
se pričenja ob 16. uri. Nova disciplina na letošnjem športnem dnevu je streljanje z zračno
puško, ki bo zagotovo še razširilo krog športnikov, ki se iz leta v leto radi vračajo v Voličino.
Več možnosti pa bo letos tudi za mladino, saj je
predvidenih več različnih starostnih kategorij v
malem nogometu in teku na 60 m. Prijave za
tekmovanja se bodo zbirale pol ure pred pričetkom tekmovanj«, predstavlja podrobnosti v
zvezi s prireditvijo predsednica ŠD Voličina ter
dodaja, da je za vse sodelujoče ekipe že po tradiciji poskrbljeno z brezplačno malico in osvežilno pijačo.
Tekmovanja, ki se bodo odvila sklopu 11. športnega dne v Voličini:
Petek: balinanje za ženske, turnir v malem nogometu za veterane in mladinske selekcije
U-12 in U-15, nogometni turnir na mivki, košarka – trojke, tenis – dvojice za ženske.
Sobota: turnir v malem nogometu za 34. Pokal
slovenskih goric, turnir v malem nogometu za
selekciji U-8 in U-10, balinanje za moške, odbojka na mivki – mešane ekipe, tenis – dvojice
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IZ KULTURE
za moške, streljanje z zračno puško (ekipno, ena
ženska + dva moška ali obratno), tek na 60 m za
ženske in moške – različne starostne kategorije.
Več informacij dobite na www.volicina-sport.si

Natečaj: Fotografija meseca

Na jubilejni 20. blatoborbi v
Selcah zmagale prav vse ekipe
Sredina julija v Selcah je že dvajseto leto zapored
pripadla »blatoborbi«, ki je tudi letos privabila
številno občinstvo iz bližnje in daljnje okolice.
»Letošnjo 20. prireditev se je nekako simbolično
in bolj po naključju v blatu pomerilo in hkrati
hladilo 20 tekmovalcev in tekmovalk, ki so prihajali iz petih do sedmih ekip,« v šali pripoveduje Fredi Ornik, idejni vodja in glavni
organizator te zabavne in odmevne prireditve v
Selcah. V blatu so se pomerile naslednje ekipe:
Bar recesija 1 in 2 (polovico teh dveh ekip so sestavljale ženske), Kapelski Tarzani, Volički Virtuozi, Suho grlo Duplek. Poleg omenjenih ekip
sta pogum zbrali še po dve »polovični« ekipi in
sicer Pepika in Pepo ter Vito in Korl, slednja dva
v vlogi humoristov in voditeljev prireditve. Po
ocenah glavnega organizatorja Fredija Ornika
se je čez dan na prireditvi, ki se je še pozno v

Blatno kopel so si privoščile tudi predstavnice
nežnejšega spola

V sodelovanju s fotografom Bojanom Mihaličem
objavljamo rubriko »Fotografija meseca«.
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 ka-

teri so trije uveljavljeni slovenski fotografi,
krajinski slikar in predstavnik podjetja Nikon
Slovenija, ki podarja nagrado za zmagovalno fotografijo: kompaktni digitalni fotoaparat
Avtor tokratne fotografije: Peter Leopold
Naslov fotografije: »Domači hlebčki«
Lokacija: Zg. Senarska

noč nadaljevala z veselico, zbralo okrog 1000
obiskovalcev. Organizatorji, ki izrekajo tako tekmovalcem kot tudi vsem obiskovalcem veliko
zahvalo, so z mislimi že usmerjeni k naslednjemu letu, ko ponovno obljubljajo nepozabno
zabavo v tem delu Slovenskih goric.
Dejan Kramberger

Pravila natečaja Fotografija meseca:
- fotografija mora biti posneta v letu 2010, oz. ne
sme biti starejša od enega leta,
- tematsko dajemo prednost fotografijam, ki promovirajo lepoto Slovenskih goric,
- digitalna fotografija mora biti v jpeg formatu velikosti vsaj 3Mb,

- fotografija mora biti opremljena z imenom in naslovom avtorja, navedbo kraja, in naslovom fotografije,
- na natečaju lahko sodelujejo samo amaterski
fotografi.

Sodelovanje na mednarodnem srečanju o
interpretaciji dediščine in kulturni identiteti
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

LAS Ovtar

Uspešno zaključen projekt iz Letnega izvedbenega načrta – LIN
»LAS Ovtar Slovenskih goric« za leto 2009
Glasbeno turistično društvo Klapovüh Benedikt:

Izdelava elaborata za ustanovitev blagovne znamke
»Benediški klecnprot«

G

re za projekt
ohranjanja različnih starih
sadnih sort, ki dajejo
Slovenskim goricam
značilen izgled krajine, prenos izdelave
sadnega kruha preko
ustnega izročila in
samo predstavitev Benediškega klecnprota
kot osnove za oblikovanje
blagovne
znamke.
Benediški sadni kruh
je slovel daleč naokrog, saj so ga po naročilu za mestne ljudi
pekle tukajšnje gospodinje. Zanj je značilno,

P

rvi dan srečanja, 12. julija, so bili na delovnih obiskih v desetih različnih slovenskih regijah strokovnjaki mreže Interpret
Europe. Slovenske gorice in območje LAS Ovtar
Slovenskih goric sta obiskala Maija Malnaca iz
Latvije (Natural History Museum of Latvia) in
Darko Babić iz Hrvaške (Univerza v Zagrebu).
V časovno omejenem obisku smo strokovnjakom skušali pokazati kar največ lepot osrednjih
Slovenskih goric, poudarek pa je bil na interpretaciji kulinarike in vina.
Goste smo sprejeli v Sveti Trojici, kjer so si ogledali znamenito romarsko cerkev s samostanom.
Domači vinogradniki so pripravili degustacijo
domačih pijač in vin, kmečke ženske pa okusno
slovenskogoriško južino. Pot smo nadaljevali
proti Cerkvenjaku, kjer smo pokazali Johanezovo trto in delček Klopotčeve učne in sprehajalne poti. Na Izletniški kmetiji Breznik nam je
gospodinja postregla s tradicionalnimi jedmi,
gospodar pa je s ponosom predstavil vinsko klet
in ponudil dobro vinsko kapljico. Po kosilu so
si strokovnjaki ogledali še Arheološki park v

Članice GTD Klapovüh
da je v njem veliko doma posušenega sadja iz
benediških sadovnjakov, orehov in rozin. Kruh
je pečen v krušni peči in vsebuje kar štiri petine
sadja in le petino testa.
Prva javna degustacija in predstavitev blagovne
znamke je potekala na Pred-velikonočnem
sejmu v Lenartu. Odziv na kruh je bil odličen,
saj je s svojim okusom kar pritegoval obiskovalce. Društvo aktivno nadaljuje s promocijo
blagovne znamke in sadni kruh predstavlja po
različnih krajih v Sloveniji.
Hlebček sadnega kruha v lični pleteni košarici
je odličen in uporaben spominek, ki ga turisti
lahko odnesejo domov.

Obisk strokovnjakov pri Breznikovih (Foto: Janja
Viher)

Brengovi in doživeli lep pogled na Slovenske gorice z Maistrovega stolpa na Zavrhu.

Predstavitev delovne skupine v Cerkljah na Gorenjskem (Foto: Tanja Gobec)

Naslednji dan se je skupina LAS Ovtar udeležila
mednarodnega posveta v Cerkljah na Gorenjskem. Tam so delovne skupine predstavile poročila z obiskov posameznih slovenskih regij,
strokovnjaki pa so dali pobude za oblikovanje
izhodišč za regijske interpretacijske načrte. Naša
gosta sta bila navdušena nad našimi kraji, spoznala sta, da je idej in načrtov veliko, potrebni
so le dobro sodelovanje med občinami in finančne vzpodbude. V nadaljevanju so tuji strokovnjaki predstavili tudi izkušnje iz različnih
evropskih držav in regij.
Ne nazadnje se želimo vsakomur posebej zahvaliti za sodelovanje pri predstavitvi koščka
»naših« Slovenskih goric.
Milena Grabušnik

Vabilo na sejem AGRA
Sadni kruh kot turistični spominek

Ovtar vabi:
Društvo vinogradnikov Lenart in občina Lenart vabita na »Dan trgatve v Slovenskih goricah«, ki
bo v soboto, 25. septembra, ob 10. uri. Vrhunec prireditve bo 1. trgatev potomke stare trte pri Maistrovem stolpu s kulturnim programom in družabnim srečanjem.
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Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric« se bo letos kar dvakrat predstavilo na
sejmu AGRA v Gornja Radgoni. Prva predstavitev bo v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soboto, 21. avgusta 2010,
ob 15. uri v hali B. Predstavili bomo primer
dobre prakse: Izbor in izdelovanje spominkov s
področja Slovenskih goric.

V okviru Evropske komisije - Evropske mreže za
razvoj podeželja bo 25. avgusta 2010 potekal
Dan razvoja podeželja. Ob 16.30 uri bo predstavljen naš projekt Izdelava spominkov iz območja
Osrednjih Slovenskih goric.
Lepo vabljeni, da nas obiščete na sejmu!
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NE NAZADNJE

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar
Slovenskih goric«, Trg osvoboditve 9,
2230 Lenart v Slovenskih goricah
na podlagi:
- Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2007-2013 (Ur. l. RS 94/07, 73/08 in 17/09) ter
Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja
podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 20102013 (Ur. l. RS, št. 40/2010);
- Odločbe MKGP o dodelitvi statusa delujoče LAS
z dne 31. 7. 2008;
- v skladu z Lokalno razvojno strategijo »LAS
Ovtar Slovenskih goric« in določili Metodologije
in kriterijev za izbiro projektov LAS Ovtar Slovenskih goric, ki jo je sprejel Razvojni svet na 2.
seji Razvojnega sveta LAS Ovtar Slovenskih
goric, dne 20. 3. 2008;
objavlja

JAVNI POZIV
za nabor projektnih predlogov za izvajanje
»Lokalne razvojne strategije LAS Ovtar Slovenskih goric« občin: Benedikt, Cerkvenjak,
Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah za leto 2011

I. PREDMET JAVNEGA POZIVA
Predmet javnega poziva je nabor projektnih predlogov za leto 2011, ki predstavljajo izvajanje »Lokalne
razvojne strategije LAS Ovtar Slovenskih goric« (v nadaljevanju: LRS) v okviru Pobude LEADER (4. os
PRP 2007-2013) za območje občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih
goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah z doseganjem ciljev, zapisanih v tem dokumentu.
Predlogi projektov naj prispevajo k izvajanju LRS, ki
je razdeljena v šest glavnih tem, katerih poudarek je
na 6-ih ključnih prioritetah razvoja in dela:
1. Razvoj podjetništva, zagotavljanje novih delovnih
mest, izobraževanje in dejavnosti na podlagi razvoja lokalnih potencialov s prioriteto zaposlovanja
žensk, mladih, starejših in ljudi s posebnimi potrebami.
2. Spodbujanje kmetijstva in sonaravnega kmetovanja.
3. Pospešen razvoj turistične ponudbe podeželja.
4. Ohranjanje naravnega okolja in razvoj naselij.
5. Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delo in bivanje na podeželju.
6. Spodbujanje obnove in oživitev vaških jeder ter
kulturne dediščine podeželja.
Izbrani projektni predlogi bodo vključeni v Letni izvedbeni načrt – LIN za LAS za leto 2011.

II. PRIJAVITELJI
Na poziv se lahko prijavi:
- fizična oseba z dejavnostjo (s. p., kmet, dopolnilna
dejavnost, osebno dopolnilno delo ipd.);
- pravna oseba (gospodarska družba), javne institucije
in nevladne organizacije (ustanove, društva, zavodi).
Projekti se morajo izvajati na območju LAS Ovtar
Slovenskih goric, na območju občin v UE Lenart.
V primeru, ko se v projekt povežeta dva partnerja ali
več, med seboj izberejo vodilnega partnerja- nosilca
projektnega predloga, ki je tudi prijavitelj. Število

partnerjev ni omejeno. Prijavitelji in projektni partnerji z območja LAS lahko prijavijo oz. sodelujejo v
več projektih.
Prijava na poziv mora vsebovati prijavni obrazec in
vse v prijavnem obrazcu zahtevane priloge, ki so sestavni del dokumentacije poziva.

III. PREDMET PODPORE
Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za izvajanje projektov v okviru izvajanja LRS.

IV. UPRAVIČENI STROŠKI
Stroški so upravičeni, če:
- so nujno potrebni za izvedbo projekta in opredeljeni v projektnem predlogu;
- so v skladu z dobrim finančnim poslovanjem
(načelo učinkovitosti in dobrega poslovanja);
- so nastali in so bili plačani v času izvajanja projekta, ki je natančno določen v pogodbi med
LAS in prijaviteljem.
V kolikor se je izvedbeni projekt že začel v predhodnem obdobju, se priznajo tudi ostali splošni
stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta, kot so izdatki arhitektom, inženirjem in svetovalcem, stroški pridobivanja dokumentacije in
dovoljenj, študij izvedljivosti, patentov in licenc,
ki so nastali po 01. 01. 2005.
Upravičeni stroški so:
- stroški materiala, dela in storitev-zunanjih izvajalcev, nastali z izvedbo projekta,
- stroški promocije projekta do 20% skupne vrednosti projekta;
- prispevek v naravi, ki po 54. členu Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006, lahko predstavlja do
vključno 20 % skupne vrednosti projekta.
- drugi splošni stroški, ki so neposredno povezani
z izvedbo projekta, kot so honorarji arhitektom,
inženirjem in svetovalcem, stroški pridobivanja
dokumentacije in dovoljenj, študij izvedljivosti,
patentov in licenc, do višine 10 % upravičenih
stroškov.
Podpore se ne dodelijo za:
- upravne takse,
- stroške materiala in storitev za zasebno rabo,
- plačilo davkov, vključno z DDV, carin in dajatev
pri uvozu,
- bančne stroške in stroške garancij,
- nakup rabljene opreme,
- naložbe v prostore za zasebno rabo,
- naložbe v sektorjih ribištva in ribogojstva,
- prevozna in transportna sredstva za zasebno
rabo.

V. OKVIRNA VIŠINA IN DELEŽ SREDSTEV
ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih
za sofinanciranje izvajanja projektov za leto 2011,
je 100.000,00 EU.
Najvišja stopnja pomoči za izvedbo projektov
sodelovanja je do vključno 85% vrednosti upravičenih stroškov.
Razliko do 100 % upravičenih stroškov in celotne
neupravičene stroške krije prijavitelj skupaj s partnerji projekta ali prijavitelj sam (neupravičen strošek predstavlja tudi DDV).
Najnižji delež podpore za posamezen projekt je
7.000,00 EUR, najvišji pa 30.000,00 EUR.
Projekti se po svojem učinku ločijo na individualne in skupinske.

 





Mesečnik Ovtarjeve novice, časopis osrednjih Slovenskih goric, izdaja Razvojna agencija Slovenske gorice
Direktorica Tanja Hrastnik
Naslov uredništva: Ovtarjeve novice, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart, ovtarjeve.novice@rasg.si
Odgovorni urednik: Edvard Pukšič, ovtar.urednik@gmail.com
Tehnični urednik: Zmagoslav Šalamun
Uredniški odbor: Edvard Pukšič, Zmagoslav Šalamun, Tomaž Kšela, Dejan Kramberger in Tanja Hrastnik
Fotografije: Foto Tone, avtorji prispevkov ter nekateri zunanji sodelavci, arhiv občin in RASG
Nenaročenih fotografij in rokopisov ne vračamo!
Grafična priprava in tisk: Grafis d.o.o., Požeg 4, 2327 Rače, 20. avgust 2010
Naklada: 5600 izvodov
Ovtarjeve novice lahko prelistate tudi na spletu: www.rasg.si
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Skupinski projekti dodajajo vrednost območju
vseh 6-ih občin območja LAS, individualni pa
imajo dodano vrednost za posamezno območje
oz. lokacijo.
Za skupinske projekte je predvidenih 70 % vrednosti skupnega zneska razpoložljivih sredstev LAS
Ovtar Slovenskih goric za leto 2010 (70.000,00
EUR), za individualne projekte pa 30 % sredstev
(30.000,00 EUR).
Projekti, ki jih je možno izvajati v kateremkoli od
ostalih ukrepov PRP 2007–2013, se izvajajo in sofinancirajo pod pogoji in v deležih, ki veljajo za te
ukrepe (referenca so razpisi MKGP za posamezne
ukrepe).

VI. OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA
Upravičeni stroški projekta se štejejo od datuma
začetka projekta navedenega v pogodbi med prijaviteljem-nosilcem projekta in LAS. Začetek izvedbe projekta je vezan na potrditev LIN za 2011
s strani MKGP.
Projekti so praviloma enoletni ali dvoletni. Izjemoma so projekti lahko tudi večletni, vendar je to
potrebno posebej utemeljiti. V primeru izvajanja
projektov v več fazah ter pri dvoletnih projektih je
potrebno prikazati program dela s pričakovanimi
rezultati in finančno konstrukcijo ob zaključeni
posamezni fazi projekta oziroma za vsako leto posebej. Projekt se zaključi, ko je izvedeno zadnje
plačilo, t.j. najkasneje 31. 12. 2013.

VII. DOKUMENTACIJA POZIVA
Dokumentacija poziva vsebuje:
- postopek za izbor projektov in merila za ocenjevanje vlog,
- vzorec pogodbe,
- prijavni obrazec in seznam obveznih prilog, ki
jih mora predložiti prijavitelj. Priloga je tudi
elektronska verzija izpolnjenega prijavnega
obrazca.

VIII. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Pisne vloge za vsak projekt posebej morajo prijavitelji dostaviti osebno ali poslati v zaprtih ovojnicah s priporočeno pošiljko, opremljenih z
naslovom pošiljatelja in z oznako »Ne odpiraj –
Poziv LAS za LIN 2011«, na naslov: Društvo za
razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«,
Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.
Ovojnica s prijavo mora prispeti na navedeni naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke najkasneje v ponedeljek, 6. 9. 2010, do 12.00 ure. K vlogi
mora biti priložena tudi elektronska verzija prijavnega obrazca.
V postopku izbire projektov bo LAS Ovtar Slovenskih goric obravnavala prijave, ki vsebujejo vse z
razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila
in prispejo na naslov upravljavca LAS Ovtar Slovenskih goric v roku, določenem s tem razpisom.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

IX. POSTOPEK ZA IZBOR UPRAVICENCEV
Postopek za izbor upravičencev bo potekal v dveh
fazah.
Prva faza:
1. Odpiranje vlog, ki ni javno. Odpiranje vlog bo
v torek, 7. 9. 2010 na sedežu LAS in upravljavca
LAS Ovtar Slovenskih goric.
2. Najkasneje v osmih dneh po odpiranju vlog LAS
pisno pozove tiste prijavitelje, katerih vloge niso
bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev
je osem dni od datuma prejema poziva za dopolnitev.
3. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v navedenem
roku ne dopolnijo, se zavržejo. Prispele vloge bo
ocenil Odbor za ocenjevanje projektnih predlogov
LAS v skladu s kriteriji za izbiro projektov. Odbor
izdela poročilo o rezultatih ocenjevanja in predlog
seznama za izbiro projektov v tridesetih dneh od
prejema popolnih vlog.
4. Razvojni svet do konca septembra 2010 obravnava poročilo o rezultatih ocenjevanja in potrdi
predlog izbora projektnih predlogov, ki so podlaga
za izdelavo LIN za leto 2011.
5. Prijavitelji projektov bodo obveščeni o izbiri v
roku 60 dni od skrajnega roka za oddajo vlog.
Prijavitelj ima v osmih dneh od prejema obvestila
o odločitvi glede izbora projektov pravico vložiti
pritožbo na sedež LAS. V svoji pritožbi mora na-

tančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za ocenjevanje.
Druga faza:
6. LAS Ovtar Slovenskih goric posreduje LIN za
leto 2011 LEADER pisarni MKGP v potrditev.
7. Z upravičenci se sklenejo pogodbe o sofinanciranju izvajanja projektov po tem, ko LEADER pisarna MKGP potrdi Letni izvedbeni načrt LAS
Ovtar Slovenskih goric za leto 2011.

X. OSNOVNA MERILA ZA IZBOR
PROJEKTOV
Pri izbiri projektov je pomembno, da so cilji projekta, izvedbene aktivnosti, kazalci uspešnosti ter
finančna in terminska izvedljivost projekta jasno
določeni. Prav tako je pomemben učinek projekta
na izvajanje celotne razvojne strategije ter aktivna
vključenost lokalnega prebivalstva in institucij v
projekt.
Kriteriji za izbiro projektov so:
• izključitveni,
• splošni in
• dodatni.
Kadar več projektov doseže pri ocenjevanju po
splošnih kriterijih enako število točk, se upoštevajo dodatni kriteriji ocenjevanja.
Postopek izbire projektov, opis kriterijev za izbiro
projektov, vključno z ocenjevalnimi listi, je sestavni del dokumentacije poziva.

XI. KRAJ, ČAS IN OSEBA, PRI KATERI
LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO
RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Javni poziv in dokumentacija poziva za prijavo
projektov bo od dneva objave javnega poziva na
voljo na:
- na spletni strani »LAS Ovtar Slovenskih goric« www.lasovtar.si in Razvojne agencije Slovenske
gorice d.o.o.: www.rasg.si;
- na spletnih straneh občin: Benedikt, Cerkvenjak,
Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah.
Javni poziv bo objavljen v tiskani izdaji Ovtarjevih
novic, št. 7 (8), izid 20. 8. 2010.
Dokumentacijo poziva lahko interesenti dvignejo
tudi na naslovu: Društvo za razvoj podeželja »LAS
Ovtar Slovenskih goric«, Trg osvoboditve 9, 2230
Lenart v Slovenskih goricah, od dneva objave na
spletni strani do izteka prijavnega roka.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
prijavitelji pri upravljavcu LAS: Razvojna agencija
Slovenske gorice d. o. o., Trg osvoboditve 9, 2230
Lenart v Slovenskih goricah.
Vprašanja v pisni obliki pošljite na:
rasg.si@gmail.com ali info@lasovtar.si. Dodatne
informacije o javnem pozivu lahko pridobite
vsako sredo od 8. do 17. ure pri kontaktni osebi
Renati Vajngerl, GSM 051 660 865.
V sredo, 25. 8. 2010, ob 10. uri, bo za vse zainteresirane organizirana brezplačna delavnica s podrobno predstavitvijo javnega poziva in
obrazložitvijo priprave vloge. Vse zainteresirane
vabimo, da se delavnice udeležijo.

Društvo za razvoj podeželja
„LAS Ovtar Slovenskih goric“
Vida Šavli, l. r., predsednica

DODATNO OBVESTILO
K JAVNEMU POZIVU
»LAS OVTAR Slovenskih goric« je po objavi
Javnega poziva za nabor projektnih predlogov
za leto 2011 na spletnih straneh s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
prejel dodatne informacije glede pričakovanih
sprememb pri izvajanju pristopa LEADER v
Sloveniji. Po uveljavitvi teh sprememb in po
pridobitvi potrebnih dodatnih informacij s
strani ministrstva je pričakovati spremembe
objavljenega javnega poziva, ki pa ne bodo bistveno vplivale na njegovo vsebino.
Zainteresirane pripravljavce projektnih predlogov tako pozivamo, da spremljajo spremembe, ki bodo objavljene na spletni strani
http://rasg.si/las_ovtar/lin_in_razpisi/! Vsekakor je že mogoče napovedati, da bo rok za
oddajo projektih predlogov podaljšan najmanj
za 1 mesec.
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