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Obrodila je trta, je tudi čas drugih darov narave … Oktober je to leto mesec, ko svoj »pridelek« pospravljajo
tudi lokalni politiki. Oceno, kakšen je, dajejo volivci!

Na lokalnih volitvah 2010, ki bodo 10. oktobra, za župana Lenarta kandidirajo sedanji župan mag. Janez
Kramberger (SLS), prejšnji župan mag. Ivan Vogrin
(s podporo volivcev) in Feliks Javornik (SD).
V občini Sveti Jurij ob sedanjem županu Petru
Škrlecu (SDS) kandidira Marija Šauperl (SD). V treh
občinah osrednjih Slovenskih goric sedanji župani nimajo tekmecev. Pri Benediktu je kandidat aktualni
župan Milan Gumzar (LDS), tudi poslanec DZ; v

m

Novi lenarški vrtec sodi med
najbolje urejene v tem delu Evrope

Sveti Trojici Darko Fras (SLS), tudi državni svetnik;
na Sveti Ani pa Silvo Slaček s podporo volivcev.
V Cerkvenjaku, kjer sedanji župan Jože Kraner za
razliko od preostalih občin osrednjih Slovenskih
goric ne kandidira, so županski kandidati Primož
Čuček (SLS), Jakob Matjašič (SD), Marjan Žmavc
(SDS), Janko Maguša (LDS) in Mirko Kozar – neodvisni kandidat.

m

Samostan v Trojici: ena od postojank
evropske kulturne poti sv. Martina

m

Jubiljena 20. žetev v občini Sveti Jurij
obudila stare običaje

L
m

Biodieselska elektrarna v
Benediktu prijazna tudi do okolja

m

V Lokavcu v občini Sv. Ana bodo
gradili kanalizacijsko omrežje

7 - 10

OKALNE VOLITVE
PRILOGA OVTARJEVIH NOVIC

24. SEPTEMBER 2010

2010

Volilna priloga
(razglasi seznamov kandidatov)

OVTARJEVE NOVICE

AKTUALNO IZ OBČIN OSREDNJIH SL. G.

Nov prizidek lenarškega vrtca za
najzahtevnejše standarde
V Lenartu so v petek, 17. septembra, popoldne ob 17-ih s slovesnostjo v prireditvenem šotoru uradno odprli nove prostore
otroškega vrtca, s čimer so se odzvali na naraščanje števila otrok v mestu, ki se zaradi
priselitve mladih družin pomlajuje. Novi
prostori zadoščajo najsodobnejšim standardom otroškega varstva.

P

rostori lenarškega vrtca so se z novo
zgradbo, ki je vpeta med dosedanji
zgradbi vrtca, povečali za okrog 1500
kvadratnih metrov. Novozgrajeni vrtec ima
tri oddelke za prvo in tri oddelke za drugo
starostno skupino otrok s spremljevalnimi
prostori. Zgrajen je tudi nov prizidek kuhinje. O pridobitvi župan Lenarta mag. Janez
Kramberger:
»Za našo občino pomeni investicija – prizidek
novega 6-oddelčnega vrtca – več kot umestno
naložbo, kajti 1. septembra je prag novega
vrtca prestopilo več kot 100 novo vpisanih
otrok. Na tak način smo lahko zagotovili prostor praktično za vse v obeh krajevnih skupnostih naše občine. V občini Lenart, ker je

bo kredit vračala 15 let. Novi prostori so
velika pridobitev za otroke in vzgojiteljice.
Ravnatelj Osnovne šole in Vrtca Lenart
Marjan Zadravec:
»Novi prizidek vrtca je v kakovostnem smislu
s pedagoškega vidika izredno pomembna pridobitev. Ves čas doslej smo se vrtcu trudili dosegati maksimalne
standarde, vendar nam
je pomanjkanje prostora
to onemogočalo. Od tega
trenutka, pravzaprav že
od 1. septembra, se lahko
primerjamo z najbolj razvitimi vrtci v Sloveniji, in,
upal bi si trditi, tudi v evropskem merilu. Vzgojiteljsko osebje se izredno
veseli te pridobitve, kajti v
dosedanjih 14 dneh se že
čuti duh po višji kakovosti
v vrtcu.«
Odprtja novega lenarškega vrtca se je udeležil
tudi minister za šolstvo
in šport dr. Igor Lukšič,
ki je poudaril:
»Za ministra, za Lenart, za starše teh otrok,
za vzgojiteljice in za vso Slovenijo je to vesel
trenutek! Slovenija verjame v šolstvo, verjame
v vrtce in zato imamo najboljše vrtce daleč
naokrog. Starši to podpirajo, tudi stroka je
močna; župani se zavedajo, da je to najboljša
investicija v občino; vesel sem, da to spoznanje
čedalje bolj prevladuje v vsej Sloveniji in da na
ta način zagotavljamo močne korenine temu
rodu.«
Novi prostori so omogočili 12 novih delovnih mest.
Lenarčani in gostje so zatrpali prireditveni
šotor, navdušili so jih nastopi otrok in
vzgojiteljic. Zaradi izredne prizadevnosti ob
gradnji novih prostorov
sta prejela Županovo
priznanje pomočnica
ravnatelja Kristina Travnekar in hišnik Danilo
Dvoršak. Blagoslovitev
novih prostorov ter
osebja in otrok v njih je
opravil novi lenarški kaplan Damjan Mlinarič.
Z novim šolskim letom
so v občini Lenart že odprli vrata dograjene in
obnovljene osnovne šole
in vrtca v Voličini,
uradno ju bodo odprli
konec meseca. Obe naložbi skupaj sta vredni 5
milijonov evrov.

Trak so prerezalli župan mag. Janez Kramberger, direktor družbe Marleshiše prihodnosti Slavko Cimerman, pomočnica ravnatelja Kristina Travnekar, ravnatelj OŠ Lenart in vrtca Marjan Zadravec in minister za
šolstvo in šport RS dr. Igor Lukšič

zanimiva za mlade
družine, tudi zaradi
avtoceste, beležimo rast
števila prebivalcev, povprečna starost v občini
je pod 45 let. To je pomemben podatek, ki
nam narekuje tudi
novo obvezo, da bomo
morali v kratkem dograditi novo šolo v Lenartu.«
Stari vrtec je bil star
30 let, gradnja nove
zgradbe je potekala na
osnovi oddaje stavbne
pravice podjetju Marles – hiše prihodnosti
in bo stala skoraj 3 milijone evrov. Občina
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Tekst in foto
Edvard Pukšič

Otvoritveni program so pripravili otroci in zaposleni v vrtcu

Dograjena in obnovljena
OŠ Voličina
rvega septembra lani je bil v Voličini
odprt prizidek vrtca s skupno neto
uporabno površino 348,9 m2. Vrtec je
z veznim hodnikom povezan z zgradbo osnovne šole.

P

nih površin. Po izvedeni celotni I. in II. fazi
adaptacije in dozidave osnovne šole z vrtcem,
vključno z opremo, investicija znaša okrog
2,100.000 EUR.«

Dozidane in adaptirane prostore, namenjene
osnovnošolskemu izobraževanju, pa so predali namenu z letošnjim 1. septembrom.
Skupna površina adaptiranih in novozgrajenih prostorov znaša 922,8 m2 neto uporab-

Uradna otvoritev dograjene in obnovljene
osnovne šole Voličina pa poteka ob prazniku
Krajevne skupnosti Voličina, 24. septembra.
Podrobno bomo poročali v naslednji številki.
E. P.

Občina Lenart zahteva delujočo
čistilno napravo ali nadomestilo
premoženjske škode

P

CID iz Kopra Branko Potočnik, ki poudarja,
da gre za več napak: »Najbolj očitna je ta, da
sta mešani dve različni tehnologiji: pritrjene
in razpršene biomase. Čistilna naprava je
premajhna in biološki bazen, ki je njeno srce,
je nepravilno izveden. Vmes manjka kup objektov, da bi ti dve tehnologiji lahko skupaj
delovali. Čistilna naprava bi
lahko delala do 3 tisoč populacijskih ekvivalentov, če bi vsa
vgrajena strojna oprema in objekti, ki so tam, delali tako, kot
bi morali. Trenutno vse skupaj
stoji in voda se pred čistilno napravo preliva v Velko. Napaka je
absolutno projektantska. Tisti,
ki je čistilno napravo projektiral
za mešani sistem in izbral to
tehnologijo kot najustreznejšo,
je naredil napako. Izračuni niso
pravi, volumni niso pravi, pretoki niso pravi, vgrajena strojna
oprema ni prava. Tisti, ki je
Branko Potočnik, dipl. ing., direktor CID, in župan Lenarta
mag. Janez Kramberger na novinarski konferenci
te projekte potrdil, je naredil
napako.«
Pogodbena vrednost lenarške
centralne čistilne naprave je okrog 800 tisoč
Na občini Lenart so na novinarski konferenci
evrov, sanacija nove, še nedelujoče naprave,
15. septembra seznanili javnost, da centralna
pa naj bi po variantah stala od nekaj sto tisoč
čistilna naprava v neposredni bližini indudo krepko čez milijon evrov. Župan Lenarta
strijske cone praktično še vedno ne deluje, saj
mag. Janez Kramberger: »Izvajalec je v
dosega pod 10 odstotkov predvidene zmoskladu s pogodbo dolžan vzpostaviti delovagljivosti. Izvajalec del, Cestno podjetje Marinje naprave. Vse, kar se je dogajalo, kako je s
bor, je z gradnjo začel že leta 2004, vendar še
tehnologijo, je prava ali ne, bo izvajalec
ni uspel zagotoviti polnega delovanja in primoral dokazati oz. povedati, zakaj ni vgradil
dobiti uporabnega dovoljenja.
tehnologije, ki bi delovala.«
Čistilna naprava je poskusno obratovala do
Na novinarsko vprašanje, ali bo Lenart do
konca letošnjega maja in pokazala izredno
leta 2017, ko naj bi vse občine zagotovile
slabe rezultate. Negativno strokovno mnenje
čiščenje voda na svojem območju, le-to
je dal tudi revizor. Po njem tehnologija ne
uspela zagotoviti, je Kramberger odgovoril:
ustreza standardom in je napačno dimenzio»V bistvu lahko to zelo hitro zagotovimo, če
nirana. Občina Lenart je pred nekaj dnevi
se bomo uspeli dogovoriti z izvajalcem. Tehpridobila strokovno mnenje o stanju in ponološke rešitve so, strokovnjaki so povedali,
trebni sanaciji in pravno mnenje o možnoda se to lahko uredi. Vendar to nekaj stane.
stih izterjave gospodarske škode. V primeru,
Občina Lenart je že plačala nad 800 tisoč
da izvajalec ne bo zagotovil razumnih rokov
evrov za to napravo, ki ne deluje in je podelovanja, bo sprožila sodne postopke za odtrebna temeljite rekonstrukcije. Ampak, gre
pravo napak in najverjetneje tudi odškodninza novo napravo, ki še ni dobila uporabnega
ske zahtevke zoper izvajalca.
dovoljenja, in tukaj je zagotovo odgovornost
Stanje lenarške čistilne naprave je ocenil stroizvajalca, ki se je v pogodbi zavezal, da bo obkovnjak za čistilne naprave, direktor podjetja
o letih dogovarjanj z izvajalcem na občini Lenart pričakujejo konkretno zavezo CPM, da bo centralna čistilna
naprava Lenart polno delovala, sicer bodo to
in nadomestilo za nastalo škodo izterjali na
sodišču. V prvi polovici septembra so prejeli
naročen sanacijski predlog in pravno mnenje.
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čini predal takšno napravo, ki bo delovala.
Mislim, da smo izčrpali vsa dogovorna oz.
pogovorna sredstva, saj se dogovarjamo že
štiri leta. Jaz sem takoj pripravljen sprejeti rešitev, vendar z njo mora priti izvajalec.«
Lenarška centralna čistilna naprava se bo

Lenart pri Odvetniški družbi Čeferin pridobila strokovno mnenje glede pravnih možnosti v zvezi z odpravo napak in nadomestilom nastale škode. Mnenje je obširno
in občini svetuje sodno pot. Prav tako obširni so kronologija dogajanja, strokovna po-

V Benediktu odprli prvo slovensko
biodieselsko elektrarno
Biodieselska elektrarna v Benediktu je prva
elektrarna tega tipa v Sloveniji, ki je ena
mlajših vrst elektrarn v svetu

V

Centralna čistilna naprava deluje z manj kot 10 odstotkov zmogljivosti

najverjetneje znašla na sodišču. Takrat bo
tudi pojasnjeno, zakaj je bila izbrana napačna tehnologija in kdo je za to odgovoren.
Župan Kramberger na novinarski konferenci: » Zadevo bomo predali sodišču. V
samem postopku se sicer lahko poravnamo
in postopek prekinemo. Moja odgovornost
je, da zaščitim interese občine in sredstva, ki
so bila vložena v to investicijo.«
Zaradi nastale gospodarske škode je občina

ročila in predlagani postopki sanacije.
V občini je pet čistilnih naprav. Voličinska
je zgrajena po isti tehnologiji in prav tako ne
deluje. Ena deluje s približno polovično
močjo, tako da sta v polni funkciji le dve.
Verjetno bo na sodišču pojasnjeno, kako
je bilo z izborom tehnologije ob začetku
gradnje pred šestimi leti in kako je z odgovornostjo.
Edvard Pukšič

Se bo Lenart pravočasno grel?
Eko toplota zagotavlja, da se bo!

V

mestu Lenart bo v sezoni 2010/2011
začel obratovati daljinski sistem
ogrevanja na lesno biomaso. Gre za
zajeten naložbeni in gradbeni zalogaj, ki ga
po koncesijski pogodbi z občino Lenart izvaja družba Eko toplota energetika. Vrednost
naložbe je 4,8 mio EUR in vključuje poleg
kotlovnice tudi 5 km toplovodnega omrežja.
V zaključni fazi so se pojavila nesoglasja in
zapleti med izvajalcem in podizvajalci zaradi
neplačil.
V podjetju Purcom BM so z odmevnim nastopom v javnosti opozorili, da investitor,
družba Eko Toplota Energetika, vsaj dvema
podizvajalcem dolguje več sto tisoč evrov, čeprav je za projekt prejel okoli 1,7 milijona
evrov evropskih sredstev. Predstavniki mariborskega podjetja Purcom BM dvomijo, da
bo investitor dobil uporabno dovoljenje, ker
naj ne bi imel potrebne dokumentacije.
Koncesionar občine Lenart, Podjetje Eko Toplota Energetika iz Ljubljane, ki ga je posebej
za ta projekt ustanovilo avstrijsko matično
podjetje Kelag Wärme, je sklenilo pogodbo
o gradnji toplovodnega sistema z avstrijskim
podjetjem Peter Peninger Pipelines, to pa je

najelo slovenskega podizvajalca Purcom BM.
Zapleti z neplačevanjem so torej nastali na
relaciji izvajalec – podizvajalec. Na občini Lenart, ki na zaplete ni imela vpliva, so poudarili, da pričakujejo zaključek del in začetek
ogrevanja v dogovorjenem roku.
Eko toplota pa je 17. septembra v sporočilu
za javnost zapisala, da je projekt, ki ga izvaja družba Eko toplota energetika, d.o.o.,
na podlagi 30 letne koncesijske pogodbe,
zaključen in je v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja. Odjemalci v Lenartu bodo
še ta mesec lahko zaupali okolju prijaznemu, varnemu, ugodnemu in udobnemu
ogrevanju. Eko toplota je poravnala vse pogodbene obveznosti do pogodbenih partnerjev. Zaradi medsebojnih nesoglasij med
prejemnikom naročila in nekaterimi njegovimi podizvajalci je Eko toplota skupaj z
občino Lenart poskušala z mediacijo pomiriti nesoglasja, kar je v interesu vseh – tako
investitorja, prejemnikov naročil, podizvajalcev kot tudi občine Lenart, predvsem pa
uporabnikov toplotne energije.
Edvard Pukšič

Prejšnji konec tedna so velik del Slovenije zaradi obilnih padavin poplavili narasli vodotoki.
V vodi so ugašala življenja, škoda je ogromna, potrebna je hitra pomoč.
Osrednjih Slovenskih goric se je vodna ujma večjega obsega izognila, Pesnica pa je vendarle
pokazala, kako je, ko prestopi bregove.

Biodiesel, ki je osnovna (in edina) surovina
za proizvodnjo elektrike, je rafiniran produkt, saj je v osnovi izdelan iz repičnega, sojinega, palmovega, olja alg in odpadnega
rastlinskega olja iz restavracij (predvsem sončnično in olivno olje). Za namen proizvodnje
električne energije v Benediktu pa je upora-

obrtno-industrijski coni v Benediktu
v Slovenskih goricah so 19. avgusta
odprli prvo elektrarno na biodiesel v
Sloveniji. Zgradila jo je družba Panonica
Energetika, d.o.o.,
ki spada pod okrilje
Skupine
Panoni,
ustanovljena 2008,
ki želi postati vodilni proizvajalec
električne energije v
Sloveniji v segmentu
malih in srednjih
elektrarn od 50 kilovatov do 10 megavatov. Ob ekonomskih
ciljih naložba sledi
ekološkim. Elektrarna, ki jo poganja
predelano izrabljeno
rastlinsko olje, zagotavlja nizek izpust
CO2 v ozračje.
Priključna moč elektrarne je 950 kilova- Slavnostni rez ob otvoritvi prve slovenske biodieselske elektrarne: Dejan Šlemer,
tov, pokrila pa bo generalni direktor Panonice Energatike in idejni snovalec, ter Milan Gumzar,
okrog 70 % potreb župan občine Benedikt in poslanec DZ
benediške obrtnoindustrijske cone.
Naložbo v vrednosti okrog 1,3 milijona evrov
bljen izključno biodiesel, ki je proizveden iz
je pokrila Panonica ob sodelovanju poslovodpadnih rastlinskih olj. »Posebnost sistema
nih bank v razmerju 50:50.
biodieselske elektrarne je
njeno srce, biodieselski
motor, ki je dovolj robustne zasnove, da je odporen na agresivnost biodieselskega goriva, po
drugi strani pa dovolj sodoben, da zadostuje standardom in nivoju hrupa,«
poudarja Šlemer.
Zagotovo je največja prednost biodieselske elektrarne njena hitra postavitev, saj je zgrajena v 6
mesecih. Odlikuje jo
zanesljivo obratovanje,
kompaktnost izvedbe (zasede relativno malo prostora, manjši poseg v
okolje) in neodvisnost od
Prva slovenska biodieselska elektrarna
energenta. Njena posebnost se kaže tudi v nemotečem delovanju na
»Najsodobnejša tehnologija »biodieselske
okolje, v katerem je postavljena, saj ima nizek
elektrane« temelji na inovativnosti in zagonivo hrupa, čist izpuh brez vonjev. Prav tako
tavlja proces pridobivanja energije družomogoča izrabo tople vode, saj se med njebeno odgovorno tako do okolja, v katerem
nim obratovanjem proizvede toplota, katere
deluje, kot do prebivalcev, saj ne povzroča
del se porabi za vzdrževanje konstantne temhrupa in odpadnih snovi, ki bi škodovale
perature biodiesla v rezervoarju, preostanjihovemu zdravju. Ključni področji »bionek toplote pa se lahko uporabi v druge nadieselske elektrarne« sta gorivo in njen spemene. Tako pričakujejo v bližnji prihodnosti
cifičen sistem.« poudarja Dejan Šlemer,
postavitev »toplotnih gred« za namen
generalni direktor Panonice Energatike,
vrtnarstva.
d.o.o., in idejni snovalec biodieselske elekEdvard Pukšič
trarne.

Rekonstrukcija ceste Drvanja–Strmšek v
polnem teku
Olajšali jim bodo pot v šolo in službo

V

občini Benedikt so konec poletja stekla dela pri rekonstrukciji ceste
Drvanja – smer Strmšek. Gre za 842
metrov dolg cestni odsek, ki bo prebivalcem
Drvanje, Ihove in Zagajskega vrha olajšal dostop do doma in od doma do občinskega središča. Z investicijo se bodo izboljšale
možnosti za nadaljnji gospodarski razvoj naselij in celotne občine, večja pa bo tudi varnost v cestnem prometu. Naložba bo
financirana iz lastnih virov – občinskega pro-
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računa in nepovratnih sredstev SVLR
(skladno z 21. in 23. členom ZFO – 1).
Dela izvaja Cestno podjetje Maribor, ki bo
cesto v dogovorjenem obsegu rekonstruiralo
do začetka oktobra. Tako bodo prebivalci
treh naselij še pred zimo dobili nov cestni
odsek, ki jim bo prihranil marsikatero neprijetnost na poti v šolo, službo in po opravkih.
T. Kšela
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Modernizacija cestne infrastrukture je v polnem teku

Sv. Trojica: za varnejše ceste

Srečko A. Padovnik: Na občini smo pred dnevi
uvedli v posel izvajalce, ki bodo modernizirali
štiri cestne odseke

V

teh dneh so na sedežu občine Sveta
Trojica prevzeli delo izvajalci, ki
bodo modernizirali štiri ceste na območju občine. Gre za 719 metrov ceste Klobasa – Fekonja – Šilak, za 195 metrov ceste
Živko – Letnik, za 493 metrov ceste Ajlec –
Trojner in za 701 meter ceste Sveta Trojica
Krajnc – Zgornje Verjane Mihelič.

Sicer pa so po besedah Padovnika v zaključni
fazi tudi dela pri modernizaciji ceste, imenovane LC 203-240, v naselju Sveta Trojica v
skupni dolžini 848 metrov. Cesta bo do
konca modernizirana predvidoma še v letošnjem letu. Prav tako so v zaključni fazi dela
na odseku ceste od Svete Trojice do Zgornjega Porčiča ob hišni številki Zgornji Porčič
17 (Erjavec). Cesta je bila doslej na eni strani
ozka in zaradi obstoječega starega gospodarskega poslopja nepregledna, na drugi strani
pa je promet oviral klanec. »Več kot deset let
je bil omenjeni odsek ceste eden od najbolj
nevarnih. Po intenzivnih pogovorih in dogovorih z lastniki je občini v letu 2010 uspel dogovor z lastniki za odstranitev objekta in
ustrezno obojestransko posnemanje klanca,
ob tem pa je bilo urejeno še odvodnjavanje
ceste. Sedaj je cesta bistveno bolj pregledna
in varna,« pojasnjuje Padovnik.
Največjo letošnjo investicijo v cestno infrastrukturo pa predstavlja rekonstrukcija ceste
od Spodnjih Verjan do Svete Trojice v dolžini
2400 metrov. To cesto so predali namenu že
letos poleti.
Po Padovnikovih besedah uspešno poteka
tudi sanacija občinskih cest, ki so jih poškodovali zemeljski plazovi. Gre za odseke občinskih cest Osek – Bukovje, Brengova –

ske pa občina Szombathely in institucije s
tega območja.
Osnovni cilj projekta je postaviti in označiti
400 km Evropske kulturne poti sv. Martina
Tourskega od Szombathelya do Zreč.
Na novinarski konferenci, na kateri so poleg
župana Darka Frasa in direktorja občinske
uprave Srečka A. Padovnika sodelovali Rajko
in Davorin Kralj ter Ljubo Jankovič – predstavniki izvajalca, P. Bernard Goličnik –
gvardijan frančiškanske župnije Sv. Trojica,
Janja Viher – predstavnica
RAS in Mojmir Boh – izvajalec nadzora po zakonu o graditvi objektov, so poudarili, da
želijo s projektom razviti pilotni model razvoja in trženja
kulturno turističnega produkta na bilateralni osnovi,
vzpostaviti skupno kulturnoturistično destinacijo na področju kulturno romarskega
turizma, razširiti prepoznavnost in pomen sv. Martina, s
kulturno potjo povezati kraje,
ki si delijo njegovo kulturno in
zgodovinsko zapuščino.
Spomin na sv. Martina, evropProtokolarni center sv. Martina bo v kleti samostana
sko osebnost in simbol skupne
vrednote vzajemne delitve, je
že od četrtega stoletja vtisnjen
v evropsko zgodovino. V Sloveniji je zapuObčina Sveta Trojica je skupaj s partnerji iz
ščina sv. Martina zelo bogata. Znotraj današSlovenije in Madžarske uspešno sodelovala
njih meja mu je posvečenih več kot 80
na 1. javnem razpisu za izbor projektov v
cerkva, mnogo krajev se po njem imenuje,
okviru Operativnega programa SlovenijaMartin je eno izmed najbolj priljubljenih
Madžarska 2007-2013. Nosilni partner v
osebnih imen. Med drugim je zaščitnik voprojektu je RRA Mura, s slovenske strani sojakov, konjenikov in vitezov, kovačev, tkalcev,
delujejo še občine Kobilje, Dobrovnik, Murstrojarjev, krojačev, hotelirjev in krčmarjev,
ska Sobota, Radenci, Hajdina in institucije
popotnikov, ubogih, beračev, sodarjev, vinoZavod za kulturo Slovenska Bistrica ter Razgradnikov, mlinarjev, ...
vojna agencija Slovenske gorice, iz MadžarEdvard Pukšič
Pogodbena vrednost del znaša nad 210 tisoč
evrov. Po dogovoru s partnerji v projektu bo
občina Sveta Trojica neposredno za izvedbo
investicije pridobila 136.800 € sredstev. Od
tega 122.400 € iz sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj, operativni program Slovenija-Madžarska 2007-2013,14.400 € pa iz
državnih sredstev SVLR kot nacionalno sofinanciranje projekta. Ostala potrebna sredstva so lastna sredstva občine. Protokolarni
center naj bi bil opremljen in v svoji vlogi do
prihodnje pomladi.

Sv. Jurij: odprta pot za obnovo
kulturnega doma
Svetniki občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah sprejeli dokument identifikacije investicijskega projekta Kulturni dom Jurovski Dol
Odstranjeni dotrajani asfalt bodo zamenjali z novim

»Na osnovi izvedenega javnega naročila je
občina dela pri modernizaciji prve od omenjenih cest oddala podjetju NGP Nizke gradnje s Ptuja, pri modernizaciji drugih treh cest
pa podjetju Asfalti Ptuj,« pojasnjuje direktor
občinske uprave Srečko A. Padovnik. »Vrednost vseh oddanih del znaša 162.678 evrov,
sredstva pa bo občina zagotovila iz občinskega proračuna.«

Negova in Gočova – Zavrh. Dela pri sanaciji
vseh treh cest so v zaključni fazi.
Občina Sveta Trojica je že objavila tudi javno
naročilo za komunalno in prometno ureditev
Slovenske ulice, ki zajema tudi izgradnjo
pločnika, izgradnjo meteorne kanalizacije,
ureditev javne razsvetljave ter vgradnjo kanalov za telekomunikacijske povezave.
T. Kšela

V Trojici protokolarni center sv. Martina
V projektu z naslovom Martinova središča
in evropska kulturna pot sv. Martina Tourskega - Via Savaria sodelujejo slovenske in
madžarske občine in ustanove, namenjen
pa je turistični promociji krajev, povezanih
s sv. Martinom, evropsko osebnostjo
in simbolom skupnih vrednot vzajemne delitve.

tem bo oživljen in ohranjen kulturni spomenik in omogočeno ohranjanje, integracija in
predstavitev kulturne dediščine. Poudarek bo
na etnografski in enološki dejavnosti.

V

petek, 17. septembra, so v
Sveti Trojici predstavili mednarodni projekt, ki zajema
tudi obnovo kletnih prostorov trojiškega samostana in v njih vzpostavitev
protokolarnega centra svetega Martina. Ob tej priložnosti so podpisali
tudi izvajalsko pogodbo za gradbena
dela s podjetnikom Davorinom Kraljem. Izvedena bodo gradbena in
obrtniška dela, elektro instalacije, vodovod, notranja kanalizacija in prezračevanje. Vsebinsko bo prostor
namenjen razstavni, muzejski, promocijski in izobraževalni dejavnosti. S
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Izvajalsko pogodbo sta podpisala župan Sv. Trojice Darko
Fras in podjetnik Davorin Kralj

N

a 28. redni seji občinskega sveta občine Sv.
Jurij v Slov. goricah so
v četrtek, 16. septembra, občinski svetniki, ki so se sestali
še zadnjič v tem mandatu,
med drugim sprejeli dokument identifikacije investicijskega projekta Kulturni dom
Jurovski Dol. Skupna vrednost
obnove Kulturnega doma bo
znašala približno 700.000€.
»Računamo, da se bomo nekje
v prvi polovici oktobra med
prvimi slovenskimi občinami
prijavili na vnovičen razpis
dobo Jurovskega Dola. Prav tako pa bomo z
Ministrstva za kmetijstvo, saj je vsa razpisna
urejenim vaškim jedrom in kulturnim
dokumentacija že pripravljena,« razlaga
domom prispevali k turističnemu razvoju
župan občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah
kraja in celotne občine. Sočasno s tem se
Peter Škrlec, ki v nadaljevanju še pojasni
lahko nadejamo oživitve življenja v vaškem
vzroke za začasno umaknitev omenjenega
jedru s številnimi atraktivnimi prireditvami
razpisa s strani ministrstva: »Nekatere sloza različne ciljne skupine. Ker pa želimo v
venske obmejne občine so menile, da je razpis krivičen do
njih, zaradi česar ministrstvo
nekoliko popravlja razpis.
Slednje je lahko za nas pozitivno, saj se lahko na ta način
nadejamo več sredstev za obnovo kulturnega doma in vaškega jedra skupaj.
Obnova kulturnega doma je
seveda sočasno tesno povezana z ureditvijo vaškega
jedra, ki se bo pričela v letošnjem letu oz. v pomladanskih
dneh leta 2011, odvisno od
prejetega sklepa MKGP, saj bo
prav podoba in namembnost
hkrati zaokroževala vaško po- Delovni stroji in cestni delavci bodo kmalu končali z deli v
Jurovskem Dolu
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Polletna realizacija proračuna občine Sv. Jurij v
Slov. goricah za leto 2010

Rebalans proračuna

Prihodki proračuna so bili v prvi polovici
leta 2010 realizirani v višini 1.197.844 €, kar
predstavlja 38% realizacijo glede na sprejeti
proračun. Polletna realizacija v letu 2010 je
v primerjavi s polletno realizacijo leta 2009
višja za 11%. Odhodki proračuna so bili v
obdobju poročanja realizirani v višini
1.238.723 € in predstavljajo 36% realizacijo
glede na veljavni proračun. Najnižja realizacija odhodkov je med investicijskimi odhodki in je pričakovana glede na to, da so
se investicije pričele oz. nadaljevale izvajati
spomladi, situacije pa do obdobja poročanja še niso zapadle v plačilo.

Temeljni razlog za predlagani rebalans proračuna je ponovna uskladitev prihodkovne
in odhodkovne strani proračuna. Z rebalansom se načrtovani prihodki znižajo za
113.266 €, posledično se bodo na odhodkovni strani z rebalansom proračuna znižali
odhodki za 96.790 €. Zmanjšanje načrtovanih prihodkov in odhodkov je v glavnem
posledica dejstva, da se bo glavnina izvedbe
projekta »Ureditev kulturnega doma Jurovski Dol« premaknila iz leta 2010 v naslednja
leta. S predlaganim rebalansom proračuna
se uskladi načrt razvojnih programov in
načrt prodaje in nabave nepremičnega premoženja občine. Na področju zadolževanja
občine se ne predvidevajo spremembe oz. v
načrtu ni novega zadolževanja.

prihodnjih letih krepiti in promovirati tradicionalen vaški turizem v tem delu Slovenskih
goric, bo seveda potrebno vzpodbujati različne dopolnilne dejavnosti, s katerimi bomo
na eni strani popestrili turistično ponudbo
ter hkrati krepili socialno sliko občine Sv.
Jurij v Slovenskih goricah in s tem prispevali
k dvigu življenjskega standarda naših občanov,« predstavlja vizijo razvoja občine
župan, ki na ta način zagovarja pomembnost
in nujnost obnove osrednjega dela Jurovskega Dola.

V sredini prihodnjega meseca, ki v Slovenskih goricah slovi po trgatvah, se bodo lahko
občani že zapeljali po obnovljeni in razširjeni
povezovalni cesti s sosednjo občino Pesnica
in priključkom na avtocesto. Obnova le-te je
v sklepni fazi, saj se rok za končanje 750.000
€ vrednega projekta kmalu izteče. Slovesne
otvoritve in tiskovne konference, na kateri
bo projekt obnove ceste podrobneje predstavljen, pa se lahko občani nadejajo šele po
končanih volitvah.
Dejan Kramberger

Pred odprtjem športne dvorane na
Sv. Ani

N

ajpomembnejši pridobitvi, ki so jo letos
predali namenu prav
ob občinskem prazniku, prenovljenemu vaškemu jedru v
vrednosti več kot 300.000
EUR, bo 1. oktobra sledila še
ena. Svečano bodo odprli
športno dvorano. Naložba v
vseh letih gradnje je znašala
3,5 milijona evrov. Eno tretjino znaša sofinancerski delež
Ministrstva za šolstvo in šport
RS, okrog dve tretjini pa je zagotovila občina Sv. Ana. Gre za
objekt izrednega pomena za
mlade in za razvoj športa v občini, ima pa še mnogo več razsežnosti.
Novo športno dvorano bodo
svečano odprli 1. oktobra ob
16-ih. Hkrati bodo proslavili
210-letnico šolstva na Sv. Ani.
Kulturni program pripravljajo
učenci in učitelji osnovne šole.
D. Z., E. P.

Jubilejna 20. žetev v občini Sv. Jurij Podpis pogodbe za kanalizacijsko
omrežje v Lokavcu
Prava naložba za ohranitev običajev v Slovenskih goricah

M

ed Jurovskim Dolom in Zg. Partinjem je na polju Draga Korošca
tudi letos potekala tradicionalna
žetev, ki jo je Turistično društvo Dediščina
priredilo že jubilejno 20. leto. Posebnost letošnje prireditve je bila poleg prikaza žetve
in mlatitve tudi delovanje »gepla«, ki je nazadnje deloval pred 15 leti, ko ga je društvu
podaril gospod Franček Belec.

V simboličen snop oviti organizatorji prireditve

prireditve še vedno udeležujejo in v njej tudi
aktivno sodelujejo ljudje, ki so že pred 20timi leti šteli več kot 60 let. Prav zaradi tega
tudi sama vztrajam pri tej prireditvi, saj mi
ni vseeno za ljudi, ki se po vseh teh letih še
vedno žrtvujejo za kraj. Med najbolj vztrajne
zagotovo spada gospod Jožef Zaletinger, ki
kljub skoraj 90-tim letom še vedno vztraja in
vsako leto skrbi, da so kose dobro nabrušene.
Prav tako je nepogrešljiva
vloga gospodarja in gospodarice, ki ju že po tradiciji prevzameta Marija Fanedl in
Branko Kukovec. Seveda pa
brez pomoči celotne vasi ne bi
šlo, saj se v samo organizacijo
vplete celotna vas, kar je ena
od skrivnosti do uspeha te prireditve, ki ji vsako leto dodamo kaj novega.«
In v čem je pomen tradicionalne žetve v Jurovskem Dolu?
»Z družabnimi igrami, ki smo
jih pripravili v sklopu mlatitve, smo na simboličen način prikazali mlatenje pšenice v
preteklosti, s čimer smo skušali prikazati to
težavno opravilo tudi mlajšemu rodu ter na
ta način ohraniti ljudsko izročilo, ki naj bi
prehajalo iz roda v rod,« odgovarja predsednica Turističnega društva Dediščina, ki še

Predsednica turističnega društva Dediščina,
Marija Šauperl, nam o prireditvi pove: »Letošnja, jubilejna prireditev je bila razdeljena
na dva dneva. Zadnjo julijsko soboto je potekala žetev, nakar smo pšenico postavili v
»stave«, v katerih je počakala vse do naslednjega jutra, ko smo se zbrali na osrednji prireditvi. V nedeljo je tako sledil
prikaz mlatitve pšenice na
način, kot so ga opravljali naši
dedje.«
Osrednjo prireditev, ki jo je
povezovala Nataša Kramberger, je popestril ansambel
»Šank kvintet«, za dodatne humoristične vložke je poskrbel
Vinko Šimek, medtem ko so
članice kmečkih gospodinj Sv.
Jurij obiskovalcem v pokušino
predstavile okusno kislo juho,
s katero so zmagale na tekmovanju v Jakobskem Dolu.
Izkušeni mlatci so svoje znanje prenašali na mladi rod
Približno 700 obiskovalcev je z
aplavzi pospremilo podelitev
pove, da so ob koncu prireditve konjeniki
priznanj posameznikom in društvom za 20simbolično naredili 70 metrov dolg »pant«
letno sodelovanje. Po besedah Marije Šauperl
(snop) okoli vseh, ki so v teh dolgih in poso organizatorji prireditve poleg velikega obinosnih 20 tih letih pripomogli, da je prirediska ponosni predvsem na dejstvo, da se tratev zrasla v tako velik projekt.
dicija ni izrodila in da jim je v teh 20-tih letih
uspelo prireditev obdržati na tako visokem
Dejan Kramberger
nivoju. »V posebno čast nam je, da se naše
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bčina Sveta Ana se v
zadnjem času ponaša
s številnimi novimi
projekti in investicijami. Hiter
razvoj kraja pa zahteva od
vodstva občinske uprave, da
kraju zagotovi čim bolj enakomeren razvoj, ne glede na to,
ali gre za center ali periferijo
občine.
Lokavcu, ki je v preteklosti
predstavljal drugi občinski
oziroma nekdaj še krajevni
center, je bilo desetletja posvečeno nekoliko manj pozornosti. To se zadnja leta popravlja
in eden izmed večjih projektov, ki kaže na
vzpodbudno investiranje, je kanalizacijsko
omrežje za fekalne odpadne in meteorne
vode.
Izvajalska pogodba o izvajanju del za kanalizacijsko omrežje je bila podpisana 31. 8. 2010
z izvajalcem Izvajalski in projektantski inženiring, d. o. o., v prostorih občinske stavbe
pri Sveti Ani. Operacija se bo izvajala tako,
da se bo zgradilo kanalizacijsko omrežje za
fekalne odpadne vode in ločeno za meterone
vode; na najnižji gravitacijski točki so bo izgradila biološka čistilna naprava.

Investicijska vrednost operacije (z vštetimistroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije, strokovnim nadzorom in
odkupom zemljišč) znaša skupno z DDV
673.000,00 EUR. Meteorna kanalizacija bo
zgrajena v dolžini 1290 m, fekalna pa v dolžini 2847 m.
Financiranje investicije bodo v večji meri
(70%) pokrivala sredstva Evropskega sklada
za regionalni razvoj v višini 468.600,00 EUR
in v višini 30% sredstva občine Sveta Ana
(204.400,00 EUR).
Danica Zemljič

80-letnica PGD Sveta Ana

G

asilci v občini Sveta Ana praznujejo
letos, 2. oktobra, še posebej svečano:
80-letnico svojega obstoja bodo proslavili z zelo potrebno in koristno pridobitvijo - z novim gasilskim vozilom. Vozilo
znamke mercedes atego 1329 AF ima podaljšano kabino in posadko šestih gasilcev, cisterno z 2500 litri vode, črpalko kapacitete
1600 litrov vode v minuti in elektro agregat
z reflektorji. Celotna vrednost vozila znaša
215.000,00 EUR.
Proslavitev 80-letnice društva in prevzem
novega vozila se bo začela z zbiranjem gasilcev ob 14. uri. V času svečanosti bodo podelili priznanja Gasilske zveze Slovenije in
Občinske gasilske zveze I. II. in III. stopnje
ter seveda zahvale vsem tistim, ki so prispevali velik delež sredstev, ki so omogočila nabavo novega interventnega vozila.
100.000,00 EUR sredstev je k nabavi avtomo-

Novo gasilsko vozilo s podaljšano kabino za posadko gasilcev (Foto: Anton Moleh)

bila prispevala občina, 43.000,00 EUR pa
sami krajani. Gasilci upajo, da jih bo med
praznovanjem na platoju nad telovadnico
spremljalo sonce, čeprav obljubljajo, da bo
prireditev v vsakem vremenu.
Danica Zemljič
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Cerkvenjak: uredili bodo Cogetince Praznik KS Voličina - Ruperški teden

V

občini Cerkvenjak se intenzivno pripravljajo na novo investicijo, saj nameravajo urediti naselje Cogetinci.
Dokument identifikacije investicijskega projekta je že julija letos izdelala Razvojna agencija
Slovenske gorice.

geodetski posnetek za gradnjo pločnika, ki ga
je izdelalo podjetje Mera iz Ljutomera, tehnično poročilo pa je pripravil Ivan Ipša iz Murske
Sobote. Že julija so pristopili tudi k izdelavi
projektne dokumentacije.
Z novo investicijo bodo, kot pravi svetovalka
za razvojne projekte ter okolje in prostor v občini Cerkvenjak, Metka Lah Simonič, prebivalcem Cogetincev olajšali dostop do svojih hiš,
povečala pa se bo tudi varnost v cestnem prometu in kakovost življenja v kraju.

Pločnike bodo podaljšali v obe smeri: proti Gornji
Radgoni in proti Lenartu

V okviru ureditve naselja Cogetinci bodo podaljšali pločnik, ki so ga zgradili v sklopu urejanja okolja ob novi avtocesti. Skupno
nameravajo zgraditi 523 metrov pločnika (270
metrov v smeri proti Gornji Radgoni in 253
metrov v smeri proti Lenartu), ki bo širok 1,5
metra. Prav tako nameravajo v Cogetincih postaviti dve avtobusni postajališči z nadstrešnico, informativnim panojem, vitrino za vozni
red in košem za odpadke. Poleg tega pa nameravajo ob novem pločniku in postajališčih postaviti javno razsvetljavo. Postavili bodo pet
eko solarnih svetilk, ki bodo imele lastno napajanje in ne bodo trošile električne energije.
Po besedah direktorja občinske uprave, Vita
Kranerja, občina Cerkvenjak s to investicijo
nadaljuje investicijski cikel, ki poteka že več let,
saj ima tudi letos občina zelo razvojno naravnan proračun. Za projekt je občina že pridobila

6|

V Cogetincih obnavljajo tudi kapelo

Za ureditev naselja Cogetinci bodo potrebovali
okoli 100.000 evrov. Pričakujejo, da jim bo
uspelo pridobiti nekaj več kot 70.000 evrov nepovratnih sredstev (87 odstotkov teh sredstev
naj bi pridobili iz sredstev Evropske unije - iz
sklada za razvoj podeželja, 25 odstotkov pa bo
prispevala Republika Slovenija). Nekaj manj
kot 30.000 evrov pa bo prispevala občina Cerkvenjak iz svojih sredstev.
Če bo šlo vse po sreči in po načrtih, bodo gradbeni stroji v Cogetincih zabrneli oktobra, pločnik, avtobusni postajališči in razsvetljava pa
bodo zgrajeni in postavljeni do konca leta.
T. Kšela

Ruperški teden poteka v znamenju otvoritve prizidka k osnovni šoli, trgatve na Zavrhu in tradicionalnega »Ruperškega
žegnanja«.
ruga polovica septembra je v krajevni skupnosti Voličina že po tradiciji
namenjena praznovanju ob godovanju farnega zavetnika Sv. Ruperta. V letošnjem letu so temu dnevu namenjeni še trije
dnevi, ki hkrati predstavljajo tudi vrhunec
vseh dogajanj, ki so se v tem času zvrstile v
krajevni skupnosti. Domačini so se tako v
tem času imeli možnost podati na kolesarsko
pot po poteh krajevne skupnosti ter se pomeriti v meddruštvenem tekmovanju v streljanju in balinanju. Za najnatančnejše društvo
v streljanju so se izkazali pri ŠD Zavrh, ki so
zasedli 1. in 2. mesto. Najboljši dosežek med
posamezniki je dosegel Mirko Kurnik, ŠD
Zavrh. Dež pa je odplavil nogometni turnir med zaselki.
Z gledališko predstavo
za otroke »Nasveti sovice Mice« pa je bilo
poskrbljeno tudi za
najmlajše.
Društvo
upokojencev Voličina
pa je v tem času tudi
uradno odprlo rusko
kegljišče, ki ga pri
igrišču v Selcah že s
pridom uporabljajo.
Ljubitelji fotografije in
domačega kraja so si imeli možnost ogledati
fotografsko razstavo domačina Venčeslava
Zrima, ki je na ogled postavil fotografije sakralnih znamenj (križev in znamenj) v župniji Sv. Ruperta. Pomen teh sakralnih
znamenj je v svojem predavanju razkrila
gospa Martina Golija.
Na račun pa bodo prišli tudi ljubitelji slovenske popularne glasbe, saj bo po osrednji pro-

D

slavi (24.9.2010) na sporedu še koncert Tinkare Kovač, pevke, ki sodi v sam vrh slovenske glasbene produkcije. Osrednja proslava
ob krajevnem prazniku bo sicer namenjena
otvoritvi prizidka OŠ Voličina, s čimer je šola
poleg novih prostorov za osnovnošolce pridobila tudi nove oddelke za predšolske
otroke. Slednji so v uporabi že od lanskega
šolskega leta. Že naslednji dan se na Zavrhu
obeta popolnoma nova in spektakularna prireditev, ki je namenjena različnim ciljnim
skupinam. Med Zavrhom in Selcami bo namreč tega dne vozil vlakec Jurček, ki bo na ta
način olajšal pot vsem obiskovalcem med
posameznimi točkami, ki bodo tega dne odprla vrata. Zadnja septembrska nedelja, ki bo
hkrati tudi zadnji uradni dan praznovanj ob
Ruperškem tednu, bo na vrsti tradicionalno

»Ruperško žegnanje«, ki v kraj ob Ruperškem potoku vsako leto privabi staro in
mlado iz bližnje in širše okolice. Kot že vrsto
let poprej bo tudi letos za tradicionalno vrtno
veselico, z živo glasbo, poskrbela gostilna in
pizzerija Vinska trta, sicer gostilna z najdaljšo tradicijo v Voličini.
Dejan Kramberger

ŠT. 8 | 24. SEPTEMBER 2010

OVTARJEVE NOVICE

LOKALNE VOLITVE 2010

V skladu s pravili o izrabi časopisnega prostora v času volilne Vrstni red predstavitev določa abecedni vrstni red imena
kampanije objavljamo BREZPLAČNE predstavitve.
stranke ali liste.

Socialni demokrati Lenart in kandidat
za župana občine Lenart Feliks Javornik

ČAS JE ZA

Lenarški socialni demokrati predstavljamo župansko kandidaturo
Feliksa Javornika, ki je dokaj novo ime na lokalni politični sceni.
Kandidat prihaja iz podjetniškega okolja. Ob vestnem delu, nabiranju znanja in izkušenj, si je z družino ustvaril dom v Slovenskih goricah v kraju Spodnja Voličina.

Spoštovane volivke in volivci!
Smo pred lokalnimi volitvami. Še malo, pa bomo volili župane in tudi veliko število kandidatov
za občinske svetnike. Stranke tekmujejo, predvolilni boj že traja nekaj časa, oblikujejo se strankarske pa tudi nestrankarske liste. Kandidati in vodilni ljudje v strankah, ki so imele doslej večino v občinskih svetih, nas prepričujejo, da bo pod njihovo taktirko delo v prihodnje še boljše,
učinkovitejše, bolj zakonito in bolj pošteno. Kar naenkrat vsi postavljajo solidarnost do ljudi
na prvo mesto.
Upokojenci, združeni v društvih upokojencev in v Zvezi društev upokojencev osrednjih Slovenskih goric, smo dobro organizirana skupina prebivalcev in smo odgovorni za naš položaj
ter za nadaljnji razvoj vseh generacij. Imamo svojo stranko DeSUS, občinske in krajevne odbore, katerih člani so soustvarjalci visoko zamišljene socialne države, v kateri naj bi vladal
princip medsebojne solidarnosti.
Zaradi naših preteklih uspehov in izkušenj, zaradi kvalitete življenja naših otrok in vnukov
smo dolžni, da se aktivno vključujemo v odločitve. Med starejšimi je veliko sposobnih, poštenih, izkušenih in delavoljnih članov, ki so lahko dobri svetniki, in prav je, da jih podpremo. S
tem bomo, dragi volivci in volivke, pokazali svojo pripadnost socialni državi.
Vsak med nami se bo tudi na teh volitvah odločal po lastni vesti. Imamo pa priložnost, da
podpremo poštene, ustvarjalno misleče kandidate, da preko naše upokojenske politične stranke
DeSUS in s pomočjo civilnih združenj oblikujemo kakovostne predloge, ki bodo zagotavljali
višjo kakovost življenja vseh ljudi ter pošteno in zakonito delovanje za vse nas. Bolj se bomo
zavzemali za tiste, ki sami zase težje skrbijo ali celo ne morejo skrbeti in živijo na pragu revščine. Večji poudarek bomo dajali spodbujanju pri nastajanju novih delovnih mest za mlade
in tiste, ki izgubijo zaposlitev.
Upokojenci smo bili sooblikovalci naše preteklosti in smo prek svojih društev ter stranke
DeSUS dejavni ter soodgovorni za sedanjost. Iz izkušenj vemo, da štejejo dejanja in ne besede,
zato predlagamo kandidate, ki so se z dejanji že dokazali.
Naši kandidati in prednostne naloge, ki jih izpostavlja DeSUS, so razvidne iz zloženk, ki bodo
v dneh pred volitvami dostavljene gospodinjstvom.
Območni odbor DeSUS Lenart
ter občinski in krajevni odbori
DeSUS občin osrednjih Slovenskih goric

Feliks Javornik meni, da volivcem na lokalnem področju ni mar levih in desnih političnih
opcij. To, kar nas mora združevati, so dobri nameni, pošteni ljudje in naša skupna zaveza, da
naši skupnosti damo najboljše, kar lahko.
Trdno je prepričan, da je za reševanje težav potrebno stopiti skupaj, zato bo vedno pripravljen
na sodelovanje z vsemi, ki želijo res najboljše za občino Lenart in njene ljudi.
Predvsem želi, da občina Lenart ostane podeželsko mesto in ohrani
svojo dušo ter domačnost. Temu pa želi dodati gospodarsko dinamičnost za nova delovna mesta, človeško toplino za več solidarnosti,
človeško neobremenjenost za tvorno sodelovanje in okoljsko občutljivost za trajno zavarovanje lepote naše narave in naravnih virov.
Kot občan in kandidat, ki ni obremenjen s preteklimi lokalno-političnimi neskladji, se zavzema za transparentno in finančno vzdržno
vodenje občine brez nepotrebnega zadolževanja ter za to, da naj bodo
vsi načrtovani projekti predstavljeni javnosti in s tem podvrženi kritični presoji ljudi in na tak način tudi obogateni z njihovim predlogi.
Lenart vidi v prihodnosti kot regionalno središče Slovenskih goric s premišljenim gospodarskim, turističnim, socialnim in kulturnim razvojem, kjer občina ni le institucija, ampak uspešen servis za ljudi.
Vizija županskega kandidata Feliksa Javornika je enakomerno razvita občina Lenart s prodornim gospodarstvom, razvitim turizmom, sonaravnim kmetijstvom, večjo družbeno in socialno
pravičnostjo, skrbjo za starejše in mlade ljudi ter močna in solidarna skupnost.
Vse to lahko naredimo. Skupaj. Pravi županski kandidat Feliks Javornik.
Socialni demokrati Lenart smo oblikovali in uradno potrdili tudi listo kandidatov za člane Lenarškega občinskega sveta, ki bodo vsak s svojim programom obogatili skupna prizadevanja
in cilje, ki jih želimo doseči in uresničiti.
Socialni demokrati Lenart

Marija Šauperl kandidira z izvrstno ekipo
Spoštovane volivke,
spoštovani volivci
občine Benedikt!
Lokalne volitve so čas, ko imate možnost, pravico in dolžnost izbrati ljudi, ki bodo zastopali
vaše interese na lokalnem nivoju. Liberalna demokracija Slovenije ima v občini Benedikt že
tretji mandat zapored aktualnega župana Milana Gumzarja. Milan Gumzar, roj. leta 1953,
stanujoč v Benediktu, je kot dolgoletni tajnik Krajevne skupnosti Benedikt in eden glavnih
pobudnikov za samostojno občino kandidiral in bil izvoljen za župana že na prvih lokalnih
volitvah po ustanovitvi občine Benedikt leta 1998. S svojim delom za razvoj občine in predanostjo domačemu okolju vam je že dokazal, da je vreden vašega zaupanja. Tako ste ga vnovič
podprli na lokalnih volitvah leta 2002 in leta 2006. V letu 2008 ste mu zaupali tudi zastopanje
interesov celotnih Slovenskih goric v Državnem zboru RS. V času njegovega vodenja občine
Benedikt se je na to območje priselilo približno 400 ljudi, kar dokazuje, da so v tem času bili
ustvarjeni pogoji, ki si jih ljudje želijo in jih pričakujejo za življenje
v nekem okolju. Ustvarjanje pogojev za kvalitetno življenje na območju občine Benedikt pa ni samo gradnja cestne, komunalne, telekomunikacijske in druge infrastrukture, vzgojno-izobraževalnih,
športnih ter kulturnih objektov, temveč tudi posluh za izvajanje različnih dejavnosti, od športa, kulture do humanitarnih dejavnosti.
Le-te so poleg osnovnih dejavnosti za življenje – gospodarstvo, turizem, kmetijstvo, … nujne za razvoj posameznika, družine in
družbe kot celote. Zato se bo Milan Gumzar kot župan občine Benedikt še naprej zavzemal za razvoj turizma, izgradnjo vrtca, obnovo magistralnega cevovoda ter vzdrževanje že zgrajenih
infrastrukturnih objektov, prav tako pa za razvoj dejavnosti, ki dvigajo kvaliteto življenja.
Programu Liberalne demokracije Slovenije sledi tudi ekipa njenih članov v občinskem svetu.
Nekateri med njimi zvesto stojijo ob strani županu prav tako že tretji mandat. Tokrat listo kandidatov Liberalne demokracije Slovenije tvorijo ljudje, ki združujejo izkušnje, znanje in inovativnost, in sicer v volilni enoti 1: Jožef Maurič, roj. 1948, iz Benedikta, Saša Lovrenčič, roj.
1966, iz Benedikta, in Janez Leopold, roj. 1965, iz Benedikta; v volilni enoti 2: Stanislav Bernjak, roj. 1959, z Drvanje, Tanja Kozar, roj. 1967, iz Sp. Bačkove in Marjan Rojs, roj. 1958, iz
Trstenika ter v volilni enoti 3: Janez Zorko, roj. 1950, iz Štajngrove, Igor Barton, roj. 1969, iz
Štajngrove in Breda Rakuša Slavinec, roj. 1962, iz Štajngrove.
Celotna ekipa kandidatov Liberalne demokracije Slovenije za člane občinskega sveta občine
Benedikt skupaj z županom Milanom Gumzarjem si bo v prihodnjem obdobju prizadevala za
nadaljevanje že pričetih projektov in sledila zastavljenemu programu.
Liberalna demokracija Slovenije,
Občinski odbor LDS BENEDIKT
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V občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah za
županjo tudi letos kandidira ženska: Marija
Šauperl, ki ima za seboj močno ekipo sposobnih ljudi. Brez odličnega župana in odličnih svetnikov ni odlične občine. Marija
Šauperl je po duši učiteljica (učila je premnoge generacije Jurovčanov) in dobro ve,
kdo lahko dobi oceno odlično. Tisti, ki ga
odlikujejo talent, znanje, razgledanost,
predvsem pa volja do trdega dela. Vse to
ima in Jurovčani to vedo. Kadarkoli se
znajdejo v težavah, na pomoč pokličejoprav njo. Marija pomaga, ko brezposelni
Jurovčani iščejo službe. Ker ima ideje, znanje in povsod koga pozna. Marija pomaga,
ko je v nevarnosti pitna voda. Ker pozna zakone, spoštuje naravo in malega človeka. Marija pomaga, ko je
treba promovirati domače podjetnike, društva in izdelke. Ko je treba organizirati čebelarsko prireditev ali
občinski praznik. Ker je po srcu in duši Jurovčanka in ker od nekdaj živi za dogajanje v kraju. Marija pomaga.
Vedno. In vsakemu. Že vse življenje.
Zakaj toliko ljudi vedno znova prihaja k njej? Ker vedo, da bo pomagala. Ker vedo, da zna. Da je sposobna,
poštena, da ima izkušnje in da najde najboljše rešitve in najboljše ideje, pa če je treba iti na konec sveta.
Kar pa največ šteje – ne razlikuje ljudi po politični pripadnosti! In samo tak človek je pravi za župana.
Občina pod njenim vodstvom bi bila boljša občina. Jurovčani potrebujejo več. Potrebujejo več dejavnosti
za mladino. Več možnosti za nova delovna mesta. Več boljših in pametnejših investicij brez visokih kreditov. Potrebujejo nekoga, kot je Marija Šauperl, ki se bo gnala za več, več prijav na evropske razpise in
bo v kraj pripeljala več denarja in več priložnosti za več ljudi, ne samo za izbrane. Ali ste vedeli, da se v
državi in Evropi vsak mesec zgodi cela množica razpisov, na katerih lahko občine in posamezniki pridobivajo finančna sredstva za svoje investicije? Zakaj doslej tega nismo bolje izkoristil? Ali sploh veste, koliko
razpisov je padlo v vodo? Koliko dodatnega denarja bi lahko občina pridobila, če bi nastopili z boljšimi
idejami in znanjem?
Marija Šauperl je pred manj kot dvema letoma ustanovila organizacijo Zelena centrala, ki se ukvarja s
promocijo boljšega življenja za domačine Jurovskega Dola. Samo v zadnjih treh mesecih je Zeleni centrali
na razpisih uspelo pridobiti 24 tisoč evrov, eno novo delovno mesto in več kot deset priložnosti za delo
prek študentskega servisa za mlade iz našega kraja. Za domačine. Za Jurovčane. Vse to v treh mesecih,
ena mala organizacija pod vodstvom Marije Šauperl in brez velike pomoči občine. Koliko novih delovnih
mest, koliko dodatnega dobička bi to pomenilo za mlade, brezposelne, podjetnike in kmetovalce iz Sv.
Jurija v Slov. goricah, če bi smela usmerjati davkoplačevalski denar?
Zaupajte Mariji Šauperl. V svojo ekipo je izbrala sposobne ljudi, ki so dokazano najboljši pri tem, kar delajo. Draga Korošca Marija predlaga za podžupana. Milan Bauman in Tomaž Štandeker kandidirata za
svetnika v Jurovskem Dolu. Jože Sagadin in Cilka Weingerl za Gasteraj. Janez Verbošt v Žitencah. Lidija
Ferk in Dejan Najdenik za svetnika v Partinju, poleg Draga Korošca.
Marijina ekipa je dokazano najboljša. Ker zna. In ker si upa. Občina Sv. Jurij v
Slov. goricah si zasluži sposobne ljudi. Vzemite si čas in dobro premislite: če
bi imeli otroka, ki bi se znašel v hudih težavah in bi imeli na voljo en telefonski
klic. Katerega kandidata za župana bi poklicali na pomoč? Vaš odgovor naj bo
vaš glas.
Volilni štab SD
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Občina Sv. Trojica:

po pogumnem začetku
v pogumno nadaljevanje
Čas hitro beži in pred nami so že druge
volitve za župana in člane občinskega
sveta v samostojni občini Sveta Trojica. Z vašo pogumno odločitvijo,
da ustanovimo samostojno občino, se je za Sv. Trojico pred štirimi
leti začelo novo obdobje razvoja in zdaj ste ponovno pred izbiro kandidatov, ki bodo prevzeli odgovornost za vodenje občine in sprejemanje vseh ključnih odločitev v naslednjem mandatu.
Odločitev političnih strank, da ne nastopijo s svojimi kandidati, in
izrecno podporo treh strank razumem tudi kot priznanje za uspešno
vodenje občine in kot njihovo zaupanje za vodenje še enega mandata.
Glede na to, da sem torej edini kandidat za župana v naši občini, vas
ne želim prepričevati v vaši odločitvi o izbiri župana, temveč vam želim na tem mestu predstaviti razloge, ki so me vodili v odločitev za ponovno kandidaturo. Prav tako bi vam rad predstavil listo kandidatk in kandidatov za občinski svet, ki bo v novem mandatu štel 11 članov.
V teh štirih letih nam je uspelo uresničiti veliko naših načrtov, še več pa jih čaka na izvedbo v
prihodnosti. Kako in koliko od tega nam bo uspelo uresničiti, je odvisno predvsem od znanja,
sposobnosti in iznajdljivosti izvoljenih funkcionarjev ter pravilnosti odločitev, ki jih bodo
sprejemali.
Sam nastopam kot kandidat za župana, ker vidim v številnih projektih, ki smo jih zastavili,
osebne izzive in ker trdno verjamem, da sem jih sposoben uresničiti. V sebi čutim dovolj energije in sposobnosti, da še naprej povezujem in združujem vse pozitivne sile za razvoj in napredek naše občine. Seveda pa se zavedam, da bo mogoče peljati uspešno razvojno politiko
občine le z občinskim svetom, ki bo sprejemal in potrjeval vse pomembnejše odločitve vključno z razvojnimi programi in proračuni. Zato menim, da je izredno pomembno, da bodo v
občinskem svetu sedeli ljudje, ki bodo objektivno in enakopravno zastopali vse interese občank
in občanov, predvsem pa da bodo sprejemali odločitve, ki bodo razvojno naravnane in v širšem
javnem interesu.
Želim pa posebej poudariti, da volivci na lokalnih volitvah ne volijo političnih strank, temveč
ljudi, ki bodo funkcije opravljali. Tako tudi jaz ne želim z izvoljenimi funkcionarji sodelovati
samo glede na pripadnost določeni politični opciji, temveč izključno glede na njihove programe
ter stališča in pričakovanja občank in občanov. Lista kandidatk in kandidatov za člane občinskega sveta občine Sv. Trojica, ki jo predlagala Slovenska ljudska stranka, je tako sestavljena
ne samo iz članov in članic SLS, temveč tudi iz neodvisnih kandidatk in kandidatov na
listi SLS.
Na listi SLS za člane občinskega sveta kandidirajo: Janez Voglar, Slagiana Herga, Izidor
Ploj, Srečko Poštrak, Boštjan Sakelšek, Stanka Fras, Roman Selinšek, Franc Simonič in
Simon Ploj.
Župan in kandidat za župana
Darko Fras

Pripravljeni na novo zaupanje!
Spoštovane občanke in občani občine Sveta Ana. Pred vami je
ponovno čas odločitve, kdo bo v naslednjem štiriletnem mandatu
župan in kdo bodo člani občinskega sveta v občini Sveta Ana!
V Slovenski ljudski stranki smo se odločili, da tokrat ne bomo
imeli svojega kandidata za župana. V iztekajočem se mandatnem obdobju 2006-2010 je bilo
sodelovanje med aktualnim županom Silvom Slačkom in člani občinskega sveta SLS konstruktivno in so bili podprti vsi njegovi projekti. Zaradi dobrega razvojnega programa občine Sveta
Ana, ki ga v naslednjem mandatnem obdobju pripravlja Silvo Slaček, je Slovenska ljudska
stranka sprejela odločitev, da mu na lokalnih volitvah 2010 daje podporo pri kandidaturi za
župana občine Sveta Ana.
Da pa bomo lahko tudi v bodoče skupaj nadaljevali hiter in uspešen razvoj občine Sveta Ana,
je potrebno imeti sposobne in konstruktivne člane občinskega sveta. Slovenska ljudska stranka
je izbrala za kandidate za člane občinskega sveta ljudi, ki bodo sposobni dostojno in preudarno
zastopati interese svojega okolja – vasi in skupne interese celotne občine ter celotne regije.
Kandidati SLS za člane občinskega sveta na lokalnih volitvah v občini Sveta Ana:
Prva volilna enota, osnovna šola Lokavec, Lokavec 6
1. Gabrijela Konrad, Lokavec 12,
2. Ivanka Zemljič, Rožengrunt 40
Druga volilna enota, osnovna šola Sv. Ana, Sv. Ana 14
1. Janez Brancelj, Zg. Ščavnica 19,
2. Franc Bruher, Dražen Vrh 46,
3. Mirjana Senekovič – Nikl, Zg. Ščavnica 57a
Tretja volilna enota, gasilski dom Sv. Ana, Sv. Ana 36
1. Robert Ornik, Ledinek 20,
2. Zdenka Pavlas, Žice 57
Četrta volilna enota, sejna soba Občine sveta Ana, Sv. Ana 17
1. Jožef Kolarič, Sv. Ana 30 a,
2. Dušan Kokol, Froleh 3
Pripravljeni na novo zaupanje !

OO SLS Sv. Ana

Naprej z dosedanjimi izkušnjami

Nadaljevanje uspešnega razvoja
občine Lenart
Obdobje mojega prvega mandata županovanja
ocenjujem kot uspešno, vendar so moje misli
usmerjene v prihodnost. Tudi v prihodnje želim
delati v dobro vseh vas, drage občanke in občani občine Lenart. Še naprej želim
ustvarjati pogoje, ki bodo omogočali hitrejši gospodarski razvoj za ustanavljanje
in delovanje podjetij z višjo dodano vrednostjo, v katerih bodo delavci za svoje
trdo delo tudi dostojno plačani, da bodo lahko ustvarili primeren standard svojim
družinam. Prizadeval si bom, da bo lokalna skupnost kot tudi vsi gospodarski
subjekti in fizične osebe izkoristili možnost pridobitve nepovratnih evropskih
sredstev.
Moj program za naslednja štiri leta predvideva tako uspešno zaključitev že tekočih
projektov, kot tudi začetek novih. Med prve spadajo predvsem projekti, povezani
z zahtevnimi postopki pridobivanja nepovratnih evropskih sredstev, ki smo jih
že začeli v tem mandatu. V okviru teh bomo uredili vaška in krajevna središča v Lenartu, Voličini, Zavrhu, Radehovi, Selcah, Šetarovi, Lormanju, Močni. Sanirali in uredili javno razsvetljavo s solarnimi ter varčnimi svetilkami, nadgradili oz. postavili nove čistilne naprave. V planu pa imam tudi revitalizacijo reke Pesnice, dokončanje
izgradnje vodovoda, ter ureditev nekaterih novih kolesarskih in sprehajalnih poti.
Pomembno področje mojega programa je komunalna infrastruktura s ciljem, da se uredi asfaltirana cesta in
javni vodovod do vsakega gospodinjstva. Obnovili bomo dotrajane ceste ter zgradili nova krožišča na vpadnicah,
katerih namen je umirjanje prometa in s tem zagotavljanje večje varnosti udeležencev v prometu. V okviru komunalne infrastrukture imam v planu še nadgradnjo industrijske cone za najmanj 5 ha, vzpostavitev sistema
kanalizacije z vključitvijo malih čistilnih naprav, zagotovitev parkirnih prostorov v krajevnih centrih ter preureditev avtobusne postaje v Lenartu. Nadaljevali bomo z urejanjem invalidom prijaznejših krajevnih in vaških
središč.
Na področju šolstva in športa bom največjo pozornost usmeril v nadaljevanje ureditve športnega parka na
Poleni, ki med drugim zajema nogometno igrišče z umetno travo in bazen. V okviru infrastrukturnih projektov
na področju šolstva in športa imam v načrtu še prizidek k osnovni šoli Lenart ter večja vzdrževalna in obnovitvena dela športnih dvoran v Lenartu ter Voličini.
Prizadeval si bom za dostopnost do interneta na celotnem območju občine.
Večji poudarek bom dal tudi razvoju turizma v občini Lenart. V prvi vrsti imam tukaj v mislih predvsem zagotovitev turističnih prenočitvenih kapacitet ter nekaterih turističnih atrakcij, kot so ponudba turističnih kmetij,
vinotočev, vinskih kleti, urejene kolesarske in sprehajalne poti, ribniki, odprti prostori, namenjeni za piknike,
ribarjenje in podobno. Za razvoj turizma bo poskrbljeno tudi z nekaterimi novimi projekti v okviru Las Ovtar
Slovenskih goric, ki so že v pripravi.
Ena od pomembnih točk mojega programa je tudi nadgradnja obstoječega zdravstvenega doma, da pridobi dodatne ordinacije družinske medicine.
V prihajajočem mandatu se bom še posebej trudil spodbujati društveno dejavnost, tudi z neposredno finančno
podporo ter zagotavljanjem prostorov za delovanje društev.
Mlade bom spodbujal, da se vključujejo v kulturno in družabno dogajanje, da vstopajo tako v prostovoljne gasilske vrste kot tudi druge dobrodelne in humanitarne organizacije. Trudil se bom vzpostaviti medgeneracijsko
sodelovanje in povezovanje ter ustvariti solidarno okolje.
Predstavljeni program uspešnega nadaljnjega razvoja občine Lenart bom realiziral s podporo svetnic in svetnikov
liste kandidatov SLS, na kateri kandidirajo v prvi volilni enoti – Lenart: Jožef Kramberger, Manca Zlodej,
David Maguša, Cvetka Fajdiga, Franc Žvajker, Tina Damiš, Franc Schőnwetter, Jožica Kramberger, Marjan
Žekš in Jožica Mlakar in v drugi volilni enoti – Voličina: Franci Ornik, Mirjana Zemljič, Alberto Kocbek,
Ivanka Čuček in Ivan Gozdnik.

Župan in kandidat za župana
mag. Janez Kramberger
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Župan in kandidat za župana
občine Sveta Ana v Slovenskih goricah
Silvo Slaček

-

-

Za ponovno kandidaturo za župana občine
Sv. Jurij sem se odločil na podlagi izkušenj v
preteklem štiriletnem obdobju. Živim v kraju
skupaj z dobrimi, delovnimi, poštenimi in
pridnimi ljudmi, s katerimi si želim nadaljnjega razvoja in kvalitete skupnega bivanja. Skupaj z vami bi rad nadaljeval začeto delo preteklih štirih let in omogočil dobre pogoje vsem
občanom naše občine:
- prizadeval si bom ustvariti ugodne pogoje za gospodarski razvoj občine (spodbujanje podjetništva, samozaposlovanja, odpiranje novih
delovnih mest);
- zagotavljal in pospeševal bom vzgojo in izobraževanje otrok, mladine
in tudi odraslih;
ustvaril bom pogoje za gradnjo stanovanj, privabil investitorje, kateri bodo gradnjo omogočili,
in se maksimalno potrudil, da bodo mlade družine ostale v občini;
pospeševal bom kulturno, društveno dejavnost, šport, rekreacijo in omogočil ustrezno infrastrukturo za izvajanje teh dejavnosti;
omogočil bom izgradnjo lokalnih, javnih in občinskih cest, javne parkirne prostore in zagotovil
varnost v cestnem prometu na občinskih cestah;
prizadeval si bom, da bodo naši občani imeli dostop do socialnega skrbstva, predšolskega varstva,
domskega varstva in zdravstvene dejavnosti in da bodo te storitve občanom prijazne;
skrbel bom za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč,
predvsem z zagotavljanjem sredstev za civilno zaščito, prostovoljno gasilsko dejavnost in za odpravo posledic naravnih nesreč;
živimo v podeželskem okolju, zato je ohranjanje podeželskega prostora, razvoj kmetijstva in spodbujanje dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu bistvenega pomena.

Največjo priložnost vidim v spodbujanju in razvoju turizma, pri čemer se moramo povezati s sosednjimi občinami, ustvariti bo potrebno nočitvene zmogljivosti, povezati produkte, omogočiti izobraževanje in sredstva za izvajanje turistične dejavnosti.
Želim si, da bi v naši občini proizvajali in uporabljali čim več alternativne energije, kar bi ohranjalo
našo lepo naravno okolje, pri tem pa bi ustvarjali tudi dohodek.
Na investicijskem področju bomo dokončali obnovo vodovoda in kanalizacije v Jurovskem Dolu.
V naslednjih štirih letih si želim, da obnovimo kulturni dom in uredimo vaško jedro. Trudil se bom
asfaltirati in obnoviti čim več cest, da bo večina gospodinjstev imela asfaltiran dostop do svojega
doma, in vsakemu gospodinjstvu omogočiti možnost priključitve na širokopasovni internet.
Za potrebe predšolske in osnovnošolske vzgoje ter športa je potrebna nova športna dvorana, zato
se bom potrudil, da bo projekt uvrščen v državni in občinski proračun.
Vse te zastavljene cilje bom uresničeval s pomočjo predlaganih kandidatov stranke SDS za občinski
svet: Branko Črnčec, Roman Črnčec, Štefan Draškovič, Hermina Križovnik, Jožefa Kurnik, Gregor Nudl, Aleksandra Purgaj, Dušan Ribič in Dejan Simonič.
Župan in kandidat za župana
občine Sv. Jurij v Slov. goricah Peter Škrlec
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V skladu s pravili o izrabi časopisnega prostora v času zatorjev volilne kampanje, strank, list in neodvisnih
volilne kampanije, objavljenih v 6. in 7. številki Ovtarje- kandidatov. Pri razporeditvi je upoštevan vrstni red
vih novic, objavljamo PLAČLJIVE predstavitve organi- prispetja naročil.

ČAS USPEŠNEGA RAZVOJA OBČINE LENART 2006 DO 2010
Pred štirimi leti ste me, spoštovane občanke in občani, izvolili
na podlagi mojega programa. Vesel sem, da sem ga v času
svojega prvega mandata realiziral. Pa ne samo to, naredili
smo še več, kot sem obljubil! Z veseljem se oziram na preteklo
obdobje, saj smo s pomočjo nepovratnih sredstev, za katera
sem si zelo prizadeval, pa tudi z lastnimi sredstvi občine, izvedli številne investicije, ki vodijo k hitrejšemu razvoju našega območja.
Najbolj sem vesel, da sem z osebnim prizadevanjem in s svojimi dejanji dosegel, da je naša občina brezplačno pridobila
več kot 30 ha zazidlijivih zemljišč, ki jih bomo lahko ponudili
podjetnikom.
Za projekte, ki smo jih izvedli, smo namenili več kot 50%
vseh štirih proračunov, to je približno 20 milijonov evrov, k
temu moramo prišteti še 5, 5 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev, ki smo jih pridobili z uspešnim kandidiranjem na razpisih. V nadaljevanju naštevam samo najpomembnejše:
• Komunalno smo opremili pet hektarjev nove poslovno industrijske cone, ki je na voljo
podjetnikom za nove naložbe in nova delovna mesta.
• Za potrebe industrijske cone ter zaradi izboljšanja bivalnih pogojev Lenarčanov smo zgradili povezovalno cesto Sp. Porčič - Zg. Senarska z navezavo na pomursko avtocesto.
• Rekonstruirali in obnovili smo cca 47km lokalnih in krajevnih cest ter uredili nova parkirišča v Lenartu in Voličini.
• Po mnogih letih smo uredili lenarški mestni park z Evropsko potjo in otroškim igriščem.
• Uredili smo igralni park v Voličini.
• Dogradili smo sodobno osnovno šolo in vrtec v Voličini, v šoli pa uredili tudi izpostavo
matične knjižnice, namenjene vsem krajanom.
• Zgradili smo nov, najmodernejši, vsem dostopen vrtec v Lenartu.
• Zgradili smo novo baletno dvorano, ki služi mladim glasbenikom in baletnikom ter njihovim učiteljem.
• Športnikom smo predali v uporabo nogometno igrišče z umetno travo v Selcah, kjer smo
uredili še strelišče za zračno puško in rusko kegljišče.
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• Z objekti na Poleni - z ureditvijo balinišča,
asfaltiranjem večnamenske steze, ter dostopa iz Lackove ulice smo športnikom rekreativcem in ljubiteljem narave izboljšali
pogoje za njihovo udejstvovanje.
• Pri OŠ Lenart smo preplastili igrišča in uredili razsvetljavo.
• Zgradili smo čistilno napravo v Močni in
nanjo priključili celotno naselje.
• Dokončali in na novo zgradili smo nove odseke vodovodov v obeh krajevnih skupnostih,
pri čemer je še posebno pomembno dejstvo, da smo s tem na pretežnem območju KS Voličina omogočili priključek na javni vodovod in oskrbo z zdravo pitno vodo občanom, ki
te možnosti doslej niso imeli.
• V obeh krajevnih centrih smo odpravili večino arhitekturnih ovir za invalide.
• Zgradili smo Center Slovenskih goric, kjer se odvijajo kulturne in družabne prireditve, v
njegovih prostorih pa delujejo Razvojna agencija Slovenskih goric, Turistično informativno
izobraževalni center in LAS OVTAR ter mladinska društva, ki povezujejo mlade z območja
Slovenskih goric.
• Podelili smo koncesijo za izvedbo projekta daljinskega sistema ogrevanja v Lenartu, priključili vse javne objekte in okoli petsto gospodinjstev.
• Omogočili smo izgradnjo novih stanovanjskih objektov, saj se je v tem času izgradilo približno 200 stanovanj.
• Začeli smo z obnovo oz. zamenjavo azbestnih vodovodnih cevi na trasi Maribor - Lenart
ter pristopili k izgradnji vodovoda v Rogoznici in Selcah.
• Pridobili smo evropska sredstva za rekonstrukcijo Kulturnega doma v Lenartu, ki se pričenja to jesen, vključno z ureditvijo javnih sanitarij v mestu Lenart.
• V poletnih mesecih smo popestrili življenje s koncerti, komedijami, otroškim programom
in delavnicami v okviru prireditev LEN-ART.
Župan in kandidat za župana občine Lenart
mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med.
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Delati za skupno dobro
občank in občanov občine
Kot prvi župan občine Sveti Jurij
v Slovenskih goricah sem si prizadeval za čim bolj enakomeren
razvoj naše občine. Investirali
smo na vseh področjih, saj smo si pridobili preko 1.5 mio €
evropskih sredstev in 750.000,00 € sredstev za vzgojo in izobraževanje, s pomočjo katerih smo izgradili prizidek k osnovni šoli, na katerega sem najbolj ponosen. V prizidku so
tudi štirje moderni oddelki vrtca, ki bodo kmalu popolnoma
zasedeni. Osnovna šola je s tem projektom pridobila nove
sodobne prostore, saj so naši otroci včasih imeli pouk tudi v
kulturnem domu in v župnišču. Gospodu župniku se ob tej
priložnosti še enkrat zahvaljujem za pomoč in dobro sodelovanje pri nakupu kulturnega doma, za katerega smo si že pridobili gradbeno dovoljenje in sedaj pričakujemo, da nam bo
za obnovo le-tega in vaškega jedra odobrenih dodatnih
750.000,00 € sredstev.
Zadovoljen sem, da smo uspeli asfaltirati skoraj dvanajst kilometrov cest v Žitencah, Malni,
Zg. Gasteraju, Partinju in na Vardi, kjer smo tudi zgradili vodovodno omrežje, s čimer zagotavljamo vsem občanom naše občine možnost priključitve na vodovodno omrežje.
Skupaj s Telekomom že pospešeno izvajamo polaganje kanalov za vgradnjo optičnega kabla,
kar je pogoj za nadaljnjo modernizacijo interneta, televizije in telekomunikacij.

Za pomoč v kmetijstvu smo v okviru treh razpisov odobrili našim občanom preko petdeset
tisoč evrov pomoči. Nekaj sredstev je bilo namenjenih tudi za razvoj podjetništva.
Vesel sem dobrega sodelovanja z društvi v naši občini. Z vsemi društvi občina dobro sodeluje
in sofinancira izvajanje njihovih programov. Ponosen sem na delo naših društev, saj dosegajo
vidnejše rezultate na območju Slovenije, nekatera celo izven naših meja.
Rad imam ljudi, se z njimi srečujem, družim in delam. Zavedam se, da je le s skupnimi
močmi, z dobrim sožitjem in s sodelovanjem zagotovljen uspeh in napredek.
Župan in kandidat za župana
občine Sv. Jurij v Slov. goricah Peter Škrlec

Na področju varnosti v cestnem prometu smo precej povečali sredstva za vzdrževanje občinskih cest in javnih poti, prav tako smo izvajali prepotrebno saniranje mostov in na njih
postavili kar nekaj novih ograj. Za varnost v cestnem prometu in za izvajanje nalog na področju javnega reda in miru smo skupaj z Mestno občino Maribor in drugimi manjšimi občinami ustanovili Medobčinsko redarsko službo, ki bo poskrbela za umirjen promet v
naseljih, tako ne bo potrebno graditi hitrostnih ovir, po katerih naši občani vse bolj povprašujejo.
Z manjšim prizidkom mrliške vežice smo pridobili prostor, da se lahko pogrebni obred izvaja
na enem mestu.

Spoštovane občanke in občani
občine Sveta Trojica
v Slovenskih goricah!
Za Sv. Trojico se je pred štirimi leti začelo novo obdobje
razvoja. Stvari smo vzeli v svoje roke, odgovornost za
delovanje lokalne samouprave in tudi siceršnji razvoj in utrip kraja smo prevzeli izvoljeni
funkcionarji, se pravi župan in člani občinskega sveta.
Volivci na lokalnih volitvah ne volijo političnih strank, temveč ljudi, ki bodo funkcije
opravljali.
Z izvoljenimi funkcionarji ne želim sodelovati zgolj glede na pripadnost določeni politični
opciji, temveč izključno glede na njihove programe ter stališča in pričakovanja občank in občanov. Lista kandidatk in kandidatov za člane občinskega sveta občine Sv. Trojica, ki jo predlagala Slovenska ljudska stranka, je tako sestavljena ne samo iz članov in članic SLS, temveč
tudi iz neodvisnih kandidatk in kandidatov na listi SLS.

2. volilna enota (Osek):
1. SREČKO POŠTRAK, rojen 15. 9. 1960, Osek 20, 2235 Sv. Trojica v Slov. gor.;
poklic: ključavničar, delo, ki ga opravlja: ključavničar
2. BOŠTJAN SAKELŠEK, rojen 17. 8. 1978, Osek 121, 2235 Sv. Trojica v Slov. gor.;
poklic: diplomirani upravni organizator, delo, ki ga opravlja: preiskovalec
3. volilna enota (Zg. Porčič):
1. STANKA FRAS, rojena 2. 10. 1980, Zg. Porčič 117 A, 2235 Sv. Trojica v Slov. gor.;
poklic: zdravstveni tehnik, delo, ki ga opravlja: bolničarka
4. volilna enota (Gočova):
2. ROMAN SELINŠEK, rojen 31. 7. 1967, Gočova 27, 2235 Sv. Trojica v Slov. gor.;
poklic: mesar, delo, ki ga opravlja: mesar
5. volilna enota (Zg. Senarska):
1. FRANC SIMONIČ, rojen 6. 10. 1955, Sp. Senarska 33 A, 2235 Sv. Trojica v Slov. gor.;
poklic: elektrotehnik, delo, ki ga opravlja: kmetovalec
7. volilna enota (Sp. Senarska, Sp. Verjane in Zg. Verjane):
1. SIMON PLOJ, rojen 9. 3. 1987, Zg. Verjane 19, 2235 Sv. Trojica v Slov. gor.;
poklic: avtoličar, delo, ki ga opravlja: avtoličar
To so ljudje, ki so z svojim dosedanjim delom in vzgledom dokazali, da so sposobni, odgovorni in uspešni vsak na svojem področju. Prepričan sem, da zelo dobro poznajo vaše
potrebe in interese ter da so jih sposobni uspešno zastopati v občinskem svetu. Vsekakor
so vredni vašega zaupanja! Jaz jim zaupam, zaupajte jim tudi vi!
Župan in kandidat za župana občine Sv. Trojica
Darko Fras

»Skupaj zmoremo več!«
Na listi SLS za člane občinskega sveta kandidirajo:
1. volilna enota (Sv. Trojica):
1. JANEZ VOGLAR, rojen 4. 2. 1955, Cafova ulica 17, 2235 Sv. Trojica v Slov. gor.;
poklic: gradbeni tehnik, delo, ki ga opravlja: zavarovalni zastopnik
2. SLAGIANA HERGA, rojena 8. 11. 1980, Cvetlična ulica 7, 2235 Sv. Trojica v Slov. gor.;
poklic: gimnazijski maturant, delo, ki ga opravlja: prodajalka
3. IZIDOR PLOJ, rojen 14. 4. 1972, Nad jezerom 7, 2235 Sv. Trojica v Slov. gor.;
poklic: zobotehnik, delo, ki ga opravlja: zobotehnik
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Koristen poziv benediškega sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu

Nov prometni režim v Lenartu
V mestu Lenart je na osnovi strokovnih
študij pristojnih inštitucij spremenjen
režim prometa in parkiranja. Osrednje
ustanove so lažje dostopne, zagotovljenih
pa je tudi več kot 50 novih parkirnih mest.

P

o zaključenih gradbenih delih na mestnih ulicah nova prometna ureditev z
enosmernim prometnim režimom.
Sprememba prometnega režima na občinskih ulicah v mestu Lenart vključuje:
- Gubčevo ulico, ki se je mimo Vrtca Lenart
spremenila v enosmerno ulico na odseku iz
smeri Maistrove ulice (od avtobusne postaje) do križišča Goriškove ulice (do Doma
starejših občanov Lenart).

- Ilaunigovo ulico, ki se je mimo Centra za
socialno delo Lenart spremenila v enosmerno ulico na odseku iz smeri Maistrove
ulice (od avtobusne postaje) do križišča Goriškove ulice ( do dovoza na novo parkirišče
Vrtca).
- Cvetlično ulico, ki se je mimo Knjižnice
Lenart spremenila v enosmerno ulico na
odseku iz smeri Strme poti do objekta
knjižnice Lenart.
- Goriškovo ulico z delom Gubčeve ulice, ki
se je mimo Doma starejših občanov Lenart
do regionalne ceste (do izvoza nasproti Klaseka), spremenila v prednostno cesto.

Na vseh obravnavanih odsekih je postavljena
ustrezna prometna signalizacija.

Za prometno varnost najmlajših
»

O

bčina Benedikt že vrsto
let posveča posebno pozornost varnosti šolskih
poti,« pravi direktorica občinske
uprave Andreja Lorber. Tako so
tudi letos pred začetkom šolskega
leta v okolici vrtca in šole obnovili
talne označbe – prehode za pešce,
oznako za šolo in hitrostne ovire.
Na šolskih poteh, na katerih ni
mogoče zagotoviti zadostne varnosti otrok in so v občinskih dokumentih
opredeljene
kot
nevarne relacije, pa otrokom zagotavljajo varen prevoz v šolo in V središču Benedikta je tudi mirujoči promet vse gostejši
nazaj.
Konec avgusta se je v Benediktu
obvestilo, v katerem jih bodo spomnili na zasestal tudi občinski svet za preventivo in
četek šolskega leta ter pozvali k varni vožnji
vzgojo v cestnem prometu. Člani sveta so
in skrbi za prometno varnost najmlajših. Kar
spregovorili o preventivnih aktivnostih pred
so sklenili, so tudi storili.
začetkom novega šolskega leta in po njem.
Sklenili so, da bodo vsem občanom poslali
T. Kšela

V Sveti Trojici so lepo poskrbeli za
varnost otrok

Za varno pot v šolo

T

ako kot v vseh občinah v osrednjih
Slovenskih goricah so tudi v občini
Sveta Trojica na začetku šolskega leta
zares lepo poskrbeli za varnost otrok in za
njihovo varno pot v šolo. V središču kraja in
v okolici, kjer je promet običajno večji, so
namestili panoje in trikotnike, ki voznike
opozarjajo na otroke. Lični panoji so tako veliki, da jih zares ne more spregledati noben
voznik.
Tekst in foto: T. Kšela

&

VABI

K VPISU V TEČAJ DRUŽABNEGA PLESA IN SALSE
(počasni in hitri valček, fokstrot, polka, tango, salsa,
merenge, mambo, samba, rumba, sving, diskofoks, hasl, džajv ...)
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Tečaj poteka enkrat tedensko
in traja 2 meseca – 8 vaj.
Cena: 50 eur/po osebi/za 2 meseca
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PRED TRGATVIJO

180 let rojstva Dominika Čolnika
in vinogradniška priznanja 2009

D

ruštvo vinogradnikov Benedikt je
v soboto, 28. avgusta, pri Svetih
Treh Kraljih v Slovenskih goricah,
v neposredni bližini rojstne hiše Dominika
Čolnika, organiziralo kulturno prireditev ob
180. obletnici rojstva našega rojaka Dominika Čolnika, naprednega »trsoznanca« in
»vinorejca« Slovenskih goric.
Kulturnemu programu je sledila podelitev vinogradniških priznanj vinskega letnika 2009.
Opravili so jo predsednik društva vinogradnikov in občinski viničar Zlatko Borak, župan
občine Benedikt
Milan Gumzar ter
botra
Čolnikove
trte Franc Škrobar
in Janez Erjavec.
Člani Društva vinogradnikov Benedikt
so na ocenjevanju
vin dosegli zelo visoka priznanja za
svoja vina, saj so
prejeli 25 zlatih in 7 srebrnih priznanj.
Zlata priznanja so prejeli: za sorto zvrst
Franc Hari, Jože Kraut, Marija Lončarič,
Slavko Lončarič, Janez Huber, Franc Perko
in Zlatko Borak; za sorto beli pinot - burgundec Zlatko Borak; za sorto chardonnay
Janez Pšeit, Janez Kaučič, Silvo Prosič, Janez
Čeplak in Marjan Kralj; za sorto kerner

Janez Kaučič; za sorto laški rizling Marjan
Farasin in Zlatko Borak; za sorto sivi pinot
– rulandec Jože Kraut; za sorto renski rizling
Franc Hari; za sorto rumeni muškat Marjan
Farasin, Marija Huber, Janez Čeplak in Jože
Kraut; za sorto sauvignon Janez Kaučič;za
sorto šipon Zlatko Borak; za sorto traminec
Franc Hari.

Srebrna priznanja so prejeli: za sorto zvrst
Anica Kramberger, Franc Perko, Jože
Krmek, Marija Lončarič, Martin Trstenjak,
Janez Valner in Marjan Mir.
Tekst in foto:
Darinka Kranar

Sejem AGRA postregel naravnost
na mizo
Direktor Pomurskega sejma Janez Erjavec je
ob koncu tradicionalnega sejma ocenil: »Ponovno se je izkazalo, da sta kmetijstvo in
agroživilstvo strateški panogi in da so to dojeli tudi razstavljavci, ki jih je bilo letos kar
1690 iz 25 držav. Temu so sledile tudi številne institucije, ki so sodelovale pri organizaciji številnih posvetov in okroglih miz, in
tudi drugi partnerji, ki so organizirali številne obsejemske dogodke. Teh je bilo letos
preko 120.
Pomembno je, da je sejem obiskalo veliko
pomembnih ljudi, med njimi tudi predsednik države Danilo Türk, ki je poudaril
pomen kmetijstva v Sloveniji. Odbor za
kmetijstvo in odbor za gospodarstvo državnega zbora sta na sejmu imela sejo. Poleg
ministrov Darje Radič in Dejana Židana je
sodeloval tudi predsednik vlade Borut
Pahor, ki je kmetijstvu dal poseben pouda-

rek tudi v okviru vlade. Ne nazadnje je kmetijstvo tista panoga, ki ima še veliko neizkoriščenih potencialov, tudi v smislu
zaposlitve. Če poskušamo povečati samooskrbo s kmetijskimi pridelki v Sloveniji, je
to lahko tudi zelo velik potencial za dodatne
zaposlitve.
Sejem so obiskali številni ministri iz vzhodnega kakor tudi zahodnega dela Evrope, veleposlaniki in predstavniki številnih
institucij.
Preko 120.000 obiskovalcev je z optimizmom in zadovoljstvom zapuščalo sejmišče.
Podoben optimizem je vladal tudi med razstavljavci in ostalimi udeleženci prireditve.«
Sejem AGRA je v letu 2010 pomembno dopolnil bienalni, 17. mednarodni sejem embalaže, tehnike pakiranja in logistike
INPAK.

Trgatev na Zavrhu
25. septembra spoznavanje slovenskogoriške kapljice, pristne domače
hrane, etnologije in uživanje v čudovitem razgledu
»Maistrov« Zavrh že stoletja slavi po širnih
vinogradih, ki so krasili njegovo pobočje
in okoliške griče. Prav zato na Zavrhu pripravljajo vinogradniki v sodelovanju s turističnim društvom in občino Lenart
posebno in obsežno prireditev, ki bo simbolično naznanila prihod jeseni in čas trgatev ter spravila drugih jesenskih pridelkov.

lovskem domu Voličina, razstavo starih
kmečkih strojev in drugih pripomočkov, ki
so jih na podeželju uporabljali še v prejšnjem
stoletju, danes pa so že skoraj utonili v pozabo. Prava paša za oči bodo tudi starodobniki, ki jih bo gospod Roman Kranvogel
posebej za to priložnost pripeljal iz Sv. Trojice. Na račun bodo prišli tudi ljubitelji zgodovine in vsi tisti, ki si na Zavrhu še vedno
niso ogledali spominske sobe generala Maistra. V kulturnem domu Zavrh se bo predstavila likovna galerija Konrada Krajnca, ki
bo razstavljal svoja umetniška dela z vinogradniškim pridihom. V slikarstvu pa se
bodo lahko preizkusili tudi otroci, saj bo za
njih pri Kulturnem domu Zavrh organizirana likovna delavnica, ki bo popestrila njim
že samo po sebi zanimivo vožnjo z vlakcem.

Osrednja točka dogajanja bo pri Maistrovem
stolpu, kjer se bo cedilo vino in med ter bo dišalo
po slovenskogoriški kuhinji

25. september bo tako na Zavrhu rezerviran
za trgatve, na katere bodo vabljeni tudi vsi
tisti, ki doma nimajo svojih vinogradov, pa
bi se kljub temu želeli preizkusiti v obiranju
grozda ali bi radi doživeli tradicionalno slovenskogoriško trgatev. Hkrati bo to dan »odprtih« vrat vinskih kleti, muzejev, lovskega
doma in razstav na slemenu med Zavrhom
in Selcami. »Obiskovalci te celodnevne prireditve, ki se bo pričela z zbiranjem »beračev« ob 9.30, dosegla vrhunec ob 1. uradni
trgatvi potomke najstarejše vinske trte na
svetu pri Maistrovem stolpu na Zavrhu ob
17. uri in se nato ob ansamblu »Štajerski fakini« nadaljevala pozno v noč, bodo imeli
tudi edinstveno priložnost panoramske vožnje z vlakcem Jurčkom, ki se bo posebej ta
dan pripeljal iz Maribora. Prav tako vas bo
vlakec popeljal od postojanke do postojanke
med kmečkim muzejem Romana Kranvogla
na Zavrhu in tradicionalno domačo gostilno
Ornik v Selcah,« predstavlja program prireditve predsednik društva vinogradnikov Radovan Šuman. Na približno 3 km dolgi trasi
bo razporejenih 13 označenih postajališč, na
katerih bo ustavljal vlakec.
Obiskovalci Zavrha bodo na teh 13 točkah
poleg ogleda kleti in degustacij imeli na voljo
tudi druge oglede, in sicer lovsko razstavo v

Potomka najstarejše vinske trte na svetu pri Maistrovem stolpu še čaka na svojo prvo uradno
trgatev

In kot navaja Radovan Šuman, bo osrednja
točka prireditve vse od pol desete dopoldan
pa do poznih večernih ur plato pod Maistrovim stolpom, kjer ves dan na voljo tradicionalna slovenskogoriška kulinarika. »S
svojimi pridelki se bo namreč predstavljalo
več kot 20 ponudnikov, med katerimi bodo
poleg vinogradnikov, kot se za trgatev spodobi, še sadjarji, čebelarji, oljarji, zeliščarji,
aktivi kmečkih žena, turistična in druga društva, ki bodo s svojo ponudbo in prisotnostjo
popestrila dogajanje na Zavrhu,« zaključuje
z vabilom na Zavrh predsednik društva vinogradnikov Lenart Radovan Šuman, sicer
eden najzaslužnejših, da je do te prireditve v
takšni razsežnosti sploh prišlo.

SOBRA - zavezništvo sodelovanja
SOBRA, bienalni mednarodni sejem
obrambe, varovanja, zaščite in reševanja
poteka od 23. do 25. septembra 2010 na
Pomurskem sejmu, na stičišču Slovenije z
Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko. S svojo dopolnjeno programsko zasnovo predstavlja
najpomembnejše člene za zagotavljanje
obrambne pripravljenosti, varovanja, reševanja, zaščite in pomoči pri naravnih in drugih nesrečah.
Namenjen je poslovnim in strokovnim obiskovalcem iz Slovenije in širšega evropskega
prostora, hkrati pa promociji izurjenosti,
opremljenosti in delovanja domačih institucij najširšemu krogu javnosti. Prvi dan je bil
namenjen predvsem poslovni in strokovni
publiki, preostala dva dni pa odpira vrata
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najširšemu krogu
občinstva. Atraktivno in dinamično predstavlja
obrambne tehnike in usposobljenost, zaščito,
reševanje in gasilstvo ter delo policistov. Preventivno osvešča s strokovno –
poučnimi razstavami, predstavitvami in svetovanji. Obiskovalci se lahko preizkusijo v
strelskih spretnostih na simulatorjih in trenažerjih ali pa pri vojaških bolničarjih testirajo svoje zdravstveno stanje.
Pomurski sejem
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IZ KULTURE
23. klopotec narodnozabavne glasbe Cerkvenjak 2010

Zmagovalca Mladih 5 in Mladi muzikantje

Z

nami je bilo 13 ansamblov, ki so nam
polepšali večer v petek, 10. septembra.
Skupaj nam vedno uspe. Prijetne melodije so spet napolnile ušesa. Le kako jim ne
bi prisluhnili! Ob tako polni dvorani kulturnega doma! Ansambli so se predstavili z lastno skladbo in priredbo ljudske.

so sestavljali Franc Štuhec, Darja Zorko in
Božo Čobec. Po njeni odločitvi je 1. mesto
dosegel ansambel Mladih 5, 2. ansambel
Štajer Band in 3. ansambel Minutka. Ostale
nagrade so prejeli: najboljše besedilo: Majda
Rebernik za skladbo v izvedbi ansambla Minutka; najboljša melodija: Franjo Oset za
skladbo v izvedbi ansambla Mladih 5; najboljši aranžma: Avgust
Skaza za skladbo v izvedbi ansambla Štajer
Band. Nagrada občinstva: Mladi muzikanti.
Marjana Zorko

Igor Dolenc razstavlja na Sv. Ani

V

nedeljo, 5. septembra, so v občinski
avli na Sveti Ani odprli razstavo znanega slovenskega slikarja Igorja Dolenca z Dolenjskega. Program je povezovala
Lili Uroševič, prireditev sta z glasbo popestrila domačina, dvojčka, Domen in Ben
Šnajder, razstavo pa je z občutenim nagovorom odprl župan občine Sv. Ana Silvo Slaček.
Gre za slikarsko eno najbogatejših razstav
zadnjih let v naših krajih in bližnji okolici.
Škoda, da je zaradi bolezni na odprtju manjkal sam ustvarjalec del, slikar Dolenc.
Lastnika je že po otvoritvi zamenjalo 9 slik,
kar precej pa jih bo še do konca razstave, ki
bo odprta do Martinove sobote, ko bo otvoritev razstave del, nastalih na 2. Martinovem
srečanju slikarjev na Sveti Ani.
Danny

Slikar Igor Dolenc

Pevska revija

D

esetega septembra je v organizaciji
Doma starejših občanov iz Ljutomera v tamkajšnji novi športni dvorani potekala že 12. revija pevskih zborov
socialnovarstvenih zavodov Slovenije. Na reviji, ki se je je skupno udeležilo 15 zborov in
dve plesni skupini, je nastopil tudi ženski
pevski zbor Spomin, ki ga vodi Vanja Feko-

Mladih 5

Sodelovali so: ansambel Veneti, Mladih 5,
Štajerski fakini, Žargon, Mladi muzikantje,
Naveza, Šaljivci, Eurokvintet, Minutka,
Galop, Mladi godci, Gama in Štajer Band.
Podeljene so bile tri nagrade strokovne žirije
za lastno skladbo, nagrada za najboljše besedilo te skladbe in aranžma. Prav tako pa so
podelili tudi nagrado za najboljšo priredbo
ljudskega napeva. Tudi občinstvo vedno izbere svojega zmagovalca. Strokovno komisijo

nja in druži zaposlene v Domu sv. Lenarta.
Sprostitev ob plesu in glasbi ter medsebojno
druženje je zanje pomemben vir moči za premagovanje vsakodnevnih službenih in drugih ovir. V zaključnem delu prireditve je bil
Dom sv. Lenarta izbran za organizatorja naslednje, že13. revije.
Polona Šporin

Mladi muzikantje

12. likovni ex-tempore Sveta Trojica

J

avni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Lenart je pripravil 12.
likovni ex-tempore 2010, ki bo potekal v
Sveti Trojici v soboto, 25. septembra. Udeleženci bodo upodabljali znamenitosti Svete
Trojice, njeno kulturno in naravno dediščino.
Prijavljeni udeleženci, ljubiteljski kulturni

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

ustvarjalci iz območja Upravne enote Lenart,
se zberejo ob 9.30 uri pri jezeru. Oddaja del
za razstavo bo v četrtek, 14. oktobra, ob 17.
uri na sedežu JSKD Lenart. Odprtje razstave
s predstavitvijo likovnih del bo na Osnovni
šoli Sveta Trojica v petek, 22. oktobra 2010,
ob 18. uri.

CENIK oglasnega prostora
1/8 strani

84 x 124 mm

120,00 €

1/4 strani

124 x 173 mm

220,00 €

1/2 strani

253 x 173 mm

360,00 €

K navedenim cenam se prišteva 20% DDV
Oglasi drugih dimenzij se ovrednotijo v
skladu s porabljenim prostorom (v cm2)

Petek je dan za lenarški kino!

V

Lenartu že nekaj časa ni
bilo druženja ob gledanju
filmov na velikem platnu.
V ta namen želi Razvojna agencija
Slovenske gorice v sodelovanju z
občino Lenart in s podporo nekaterih donatorjev popestriti jesenske
petkove večere in ljudi povabiti na
druženje.
Vse dogajanje bo potekalo v Centru Slovenskih goric. Prvi filmski
večer bo 24. septembra 2010 ob 19.
uri in tako naprej šest zaporednih
petkov. Oglede filmov bodo popestrili različni dogodki, povezani s
tematiko predvajanega filma. Tako
si bomo lahko ogledali romantično Center Slovenskih goric
komedijo ob soju sveč ali grozljivko
v družbi strašljivih buč. Seveda ne
- Samo prijatelja (komedija),
smemo pozabiti na v kinu nepogrešljivo pokovko, ki bo na voljo brezplačno, pa še kak- Asterix na olimpijskih igrah (komedija),
šno presenečenje imajo organizatorji v
- Film, da te kap 2 (komedija, grozljivka).
rokavu.
Na ogled bodo predvsem filmi, ki so primerni za različne starosti, tako da se bo ob
gledanju filmov družilo staro in mlado.
Zvrstili se bodo naslednji filmi:
- Nore na denar (komedija),
- Mesto greha (akcija),
- Ljubezen nima cene (romantična komedija),
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Prijateljsko druženje se bo ob primerni animaciji nadaljevalo do poznih večernih ur,
vstopnina pa bo zgolj simbolična (2,00 EUR).
RASG
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1. medobčinska liga
Maribor – Lenart
pred Jurovskim Dolom
Nogometaši NK Lenart so po prvih štirih
krogih za odtenek bolje pričeli z novo sezono, saj so po 4 krogih s točko prednosti na
6. mestu, medtem ko so pri NK Jurovski Dol
na 8. Lenarčani so tako doslej iztržili 2 zmagi
ter po en neodločen izid in poraz, medtem
ko so v Jurovskem Dolu poleg dveh zmag
vknjižili še dva poraza. Ta vikend bosta oba
kluba igrala v gosteh. Tako se Lenartu obeta
že tradicionalen derbi v Dupleku, Jurovskemu Dolu pa prav tako pomembna tekma
v Mariboru proti ekipi Tezno Maribor. Že naslednji teden pa čakata oba kluba domači
tekmi. Tako pride v Lenart ekipa Pobrežje
Gradis, v Jurovski Dol pa Železničar, klub, ki
je v preteklosti v Jugoslaviji nosil velik ugled.

2. SFL

V KMN Zavrh Masind
skupaj s ŠD Selce skupaj
v enotno 2. ligo
Že v prejšnji številki smo poročali o stanjih v
slovenskogoriških malonogometnih klubih v
2. ligi ter ugotovili, da gredo v Benediktu precej optimistično v novo sezono 2. SFL, ki bo
prvič enotna za celotno Slovenijo. Naj spomnimo, da so v Voličini pri KMN Slovenske
gorice združeno ligo sicer pozdravljali, vendar na drugi strani opozarjali nad smiselnostjo združitve prav v času gospodarske
krize, ki se klubom pri zbiranju finančnih
sredstev precej pozna. Prav zaradi slednjega
in zaradi pomanjkanja lastne dvorane so se
pri ekipi KMN Gostišče pri Antonu iz Cerkvenjaka odločili, da v sezoni 2010/2011 ne
bodo nastopali v 2. SFL. Nasprotnega mnenja
so bili pri drugoligašu v Zavrhu, kjer so se
odločili za sodelovanje s sosednjim klubom
ŠD Selce, s katerim so se združili, tako da
bodo skupaj branili barve kluba v 2. SFL in z
drugo ekipo hkrati tudi v tekmovanju 3. SFL
– Maribor. Po besedah predsednika kluba
Boštjana Štefaneca v klubu stavijo na mlade
nogometaše, ki bodo poleg tekem v 2. ligi nabirali izkušnje predvsem v 3. SFL. »Kot
mlada ekipa si v enotni 2. SFL želimo predvsem dobrih iger, ki bodo sčasoma prinesli
tudi rezultate tako v drugi kot tudi tretji slovenski ligi,« razlaga cilje kluba pred pričetkom sezone predsednik združenega kluba
Boštjan Štefanec, ki nam v nadaljevanju
predstavi še novi trenerski kader za prihajajočo sezono: »Mesto glavnega trenerja v 2.
SFL bo prevzel Drago Čučko, njegov pomočnik pa bo Matjaž Dobaja. Marjan Fras bo odgovoren za rezultate tretjeligašev, medtem,
ko bo Gorazd Lorber skrbel za ekipo do 18
let. Bojan Peklar, ki je v minuli sezoni popeljal ŠD Zavrh v 3. SFL, bo v novi ekipi zadolžen za pripravo ekipe do 15 let, ki bo branila
naslov državnega prvaka v tej kategoriji.«
Optimistične napovedi pa sledijo tudi iz tabora ekipe do 13, ki se ga bodo v klubu udeležili prvič.

Benedikt bogatejši za
Davorina Šnofla
Pred pričetkom prvenstva poglejmo še tekmece slovenskogoriških klubov v 1. krogu, ki
bo na sporedu 8. oktobra. Združena ekipa
KMN Zavrh Selce Masind odpotuje na težko
gostovanje k vedno neugodni ekipi FSK Kebelj. Najbrž nekoliko lažje delo čaka ekipo
Benedikta, ki odpotuje v goste k ekipi Velike
Lašče. Ekipa Benedikta velja ne le na tej
tekmi temveč tudi v prvenstvu za enega
izmed favoritov, saj ji je tik pred zaključkom
prestopnega roka uspelo v svoje vrste privabiti malonogometnega virtuoza iz Slovenskih
goric, nekdanjega reprezentanta in nazadnje
član ekipe Casino safir iz Divače, Davorina
Šnofla, ki je bil v končnici lanskega državnega prvenstva med najzaslužnejšimi za preboj Divače v 1. SFL. Ekipa KMN Slovenske
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prej, saj so v kategoriji mladincev osvojili veličastno trojno zmago. Skozi cilj na Avali je
prvi prikolesaril Vid Jejčič pred Tadejem
Lemutom. Tretja stopnička pa je pripadla lenarškemu junaku Andreju Rajšpu. Tudi v
kategoriji mlajših mladincev so Slovenci potrdili svoj primat, saj se je zmage veselil slovenski up Martin Otoničar pred Srbom
Polimercem in rojakom Patrikom Gabrovškom.
Uspešni nastopi mladih slovenskih kolesarjev nam tako dajejo zagotovilo, da bomo tudi
v prihodnosti lahko gledali slovenske kolesarje na največjih evropskih in svetovnih dirkah, kjer bodo kandidirali za mesta pri vrhu.
Dejan in Peter Kramberge

gorice je v prvem krogu prosta, tako da bo
klub z najdaljšim stažem igranja v tem rangu
tekmovanja moral na tekmeca čakati teden
dni dlje, ko prihaja k njim v goste Weber iz
Škofje Loke. Voličina bo enega izmed favoritov prvenstva gostila 15. oktobra.
Dejan Kramberger

Nov velik uspeh lenarških
kolesarjev
Kolesarji kolesarskega kluba TBP Lenart so
se v nedeljo, 22. avgusta, udeležili gorskega
državnega prvenstva, ki je potekalo z vzponom na Predmejo.
Dirko je odlično odpeljal in v kategoriji mladincev zasluženo osvojil 3. mesto kolesar
TBP Lenart Marko Pavlič, ki je s progo opravil v 39 minutah in 8 sekundah in za drugim
mestom, ki ga je osvojil kolesar kranjske Save
Nejc Bešter, zaostal za pičlih 5 sekund.
Vzpon sta premagala z visoko povprečno hitrostjo 23 km/h. Naslov državnega prvaka je
osvojil Jan Polanc iz Save Kranj, ki je s progo
opravil v 35 minutah in 35 sekundah in dosegel povprečno hitrost 25,29 km/h.

Nejc Bešter, Jan Polanc in Marko Pavlič

Da je uspeh, ki ga je dosegel Marko, vreden
veliko, pove tudi podatek, da je zmagovalec
dirke mladincev dosegel čas, ki bi ga uvrstil
na drugo mesto v najvišji kategoriji – elite.
Markov uspeh so dopolnili tudi Dani Pšajd z
18. in Staš Mencigar z 21. mestom.
V kategoriji žensk elite in pod 23 sta lenarški
kolesarki Mojca Gonc in Andreja Holsedl
dosegli uvrstitvi med deseterico. Mojca je zasedla 8., Andreja pa 10 mesto. V tej kategoriji
je zmagala Tjaša Rutar iz KD Rog Polet Garmin.
Peter Kramberger

Lenarčan Andrej Rajšp
balkanski prvak
28. in 29. avgusta je v Srbiji potekala tradicionalna mladinska mednarodna kolesarska
dirka Trofej Beograd, na kateri so kraljevali
mladi slovenski kolesarji. Na dirki, ki je
hkrati štela tudi za naslove balkanskih prvakov, se je izkazal tudi član kolesarskega kluba
TBP Lenart, Andrej Rajšp, ki je v kategoriji
mladincev zmagal in s tem osvojil naslov balkanskega prvaka.
V konkurenci reprezentanc Srbije, Makedonije, Romunije, Bolgarije ter Bosne in Hercegovine v kategorijah mlajših mladincev in
mladincev so slovenski reprezentantje v soboto najprej tekmovali v posamezni vožnji
na čas na Progi Boljevac - Progar - Boljevac.
Več uspeha so Slovenci imeli v mladinski kategoriji, kjer je zmagal aktualni državni prvak
v cestni vožnji Andrej Rajšp (TBP Lenart),
slovenski uspeh je s 3. mestom dopolnil Hitovec Nejc Majeršič. V kategoriji mlajših
mladincev so imeli več uspeha srbski kolesarji, saj je zmago slavil njihov reprezentant
Borisavljević, med tem ko je bil med Slovenci
najhitrejši Martin Otoničar, ki se je zavihtel
na 3. mesto.
Nedeljska cestna dirka po Šumadiji je Slovencem prinesla še več uspeha kot dan po-

Reprezentanca Slovenije z zmagovalcem Andrejem Rajšpom (TBP Lenart)

1. dobrodelni tek
TK Maratonec Lenart
21. avgusta je skupina
športnikov, združenih v
TK Maratonec Lenart, izvedla 1. dobrodelni tek.
Zbrani tekači so sklenili,
da bodo štartnino donirali
Društvu prijateljev mladine Slovenske gorice. 25
tekačev in spremljevalcev
je na pot, dolgo 64,7 km,
krenilo ob 7. uri izpred občine Lenart proti Voličini
in Zavrhu, nadaljevalo do
Sv. Trojice in Cerkvenjaka,
nato do Oseka in v Benedikt ter proti občinama Sv. Ana in Sv. Jurij. Sledila je zadnja
etapa preko Hrastovca na cilj v Lenartu. Po 8
urah neprekinjenega teka so vidno utrujeni,
a zadovoljni nadaljevali z druženjem v pizzeriji Nona v Hrastovcu.
TK Maratonec se posebej zahvaljuje za sprejem in osebni donaciji županoma Lenarta
Krambergerju in Benedikta Gumzarju. Zahvala za sprejem in besede podpore veljajo
tudi županu Cerkvenjaka Kranerju. Osebno
se je zahvalil za obisk njegove občine tudi
župan Sv. Jurija Škrlec. Obljubil je finančno
pomoč, ki jo bodo člani DPM iz Lenarta v
dobro otrok in mladine koristno porabili.

Trojiški gladiatorji na
ptujskih Rimskih igrah
Na Ptuju so v organizaciji Term Ptuj potekale
3. Rimske igre. Omenjena družba namreč
zadnjih nekaj let obuja 2000 let stare rimske

zgodbe, ki temeljijo na najmogočnejšem obdobju v zgodovini najstarejšega slovenskega
mesta. Pri ustvarjanju izredno bogate vsebine
tretjih rimskih iger je sodelovalo več kot 20
organiziranih skupin s Ptuja in okolice, gostje
iz Ajdovščine, Avstrije, Srbije, Hrvaške in Italije. In med te skupine spada tudi klub malega nogometa Sv. Trojica, kjer je 20 članov

Taichi v Lenartu
Na Kitajskem ga v medicini uporabljajo že od
16. stoletja, da bi ljudje čim dlje v starost ohranili dobro kondicijo in se s tem nekako zavarovali pred boleznimi. Taichi je umirjeno in
enakomerno gibanje, s katerim dosežemo har-

Dobro je delati dobro! S temi besedami je
udeležence v cilju pozdravil župan Lenarta,
kateremu se je predsednica DPM Sl. g. Jasna
Lipovž zahvalila za prostore, ki jih je v upra-

vljanje dobilo društvo.
Zahvala velja OŠZ Lenart za aktivno pomoč
pri organizaciji, logistiki in meritvah časa;
DPMSG za bodrenje, tekaški zajtrk; vsem šestim županom; podjetju AHAC d.o.o iz Maribora, ki je doniralo napitke in pijačo, ter
podjetju PAF iz Lenarta za sadje.
TK Maratonec je prisoten na vseh večjih tekmovalnih in rekreativnih maratonih v RS in
tujini, tako v kolesarjenju kot tekih. Z vsakoletno donacijo občine Lenart lažje uresničijo
zastavljene cilje.
Gorazd Voglar

sodelovalo letos drugič zapored. Njihova naloga je bila v vlogi gladiatorjev prikazati boj
v areni. Terme Ptuj so se od 19. do 22. avgusta prelevile v pravo rimsko mesto, kjer smo
imeli svoj tabor tudi mi in v katerem smo po
celodnevnem druženju in zabavi, ki se je odvijala na koncu, tudi prespali
kar na prostem. Pred samimi
rimskimi igrami pa smo morali poskrbeti tudi za svojo
opremo, da smo se čim bolj izvirno približali podobi gladiatorja izpred 2000 let, kjer je
bila ključnega pomena ideja in
znanje posameznikov za
ročno ali strojno krojenje
oblačil ter izdelava mečev in
ščitov. Potreba po sodelovanju
in prikazu bojev je bila le kakšno uro ali dve na dan, ostali
čas pa smo lahko prosto namenili kopanju, vožnji po toboganu, igranju
nogometa in odbojke ter preprosto druženju,
kar je samo potrdilo pravo prijateljsko vzdušje v društvu, katerega nam uspeva s pravim
pristopom, organizacijo in idejami negovati
že deseto leto.
Spletna stran občine Sv. Trojica, Uroš Škrlec
monijo v delovanju notranjih organov, bister
um in zdravo telo.
Vadba za notranjo sprostitev in telesno krepitev
bo potekala enkrat tedensko s pričetkom v mesecu oktobru. Predstavitev vadbe bo 25. 9.
2010 ob 17.30 v prostorih Wellness centra
CREARE Lenart (pri policiji).
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Natečaj: Fotografija meseca
V sodelovanju s fotografom Bojanom Mihaličem objavljamo rubriko »Fotografija meseca«.
Navajamo nekaj osnovnih pravil, ki jih je ob sodelovanju na natečaju potrebno upoštevati:
- fotografija mora biti posneta v letu 2010, oz.
ne sme biti starejša od enega leta;
- tematsko dajemo prednost fotografijam, ki
promovirajo lepoto Slovenskih goric, torej narava, življenje v omenjenem okolju in raznolikosti letnih časov;
- digitalna fotografija mora biti v jpeg formatu
velikosti vsaj 3Mb;
- fotografija mora biti opremljena s polnim
imenom in poštnim naslovom avtorja, navedbo kraja, kjer je bila posneta, in naslovom
fotografije;
- na natečaju lahko sodelujejo samo amaterski
fotografi.

Z oddajo fotografij na elektronski poštni naslov
info@fotosplet.net pristajate na brezplačno objavo svojega posnetka v našem časopisu in na
sodelovanje na razstavi najboljših fotografij ob
koncu natečaja v maju 2011.
Najboljšo fotografijo, ki ne sme biti dodatno računalniško obdelana, izbira petčlanska žirija, v kateri so trije uveljavljeni slovenski fotografi,
krajinski slikar in predstavnik podjetja Nikon
Slovenija, ki podarja nagrado za zmagovalno fo.
tografijo: kompaktni digitalni fotoaparat

Avtor tokratne fotografije: Tina Žel
Naslov fotografije: Skrivnostna drevesa
Lokacija: Jurovski dol

Vpis v Univerzo za tretje življenjsko obdobje

U

niverza za tretje življenjsko obdobje
pri Izobraževalnem centru Vas v
novem šolskem letu 2010/2011 vabi
k vpisu v naslednje študijske skupine:
- računalništvo za začetnike
- računalništvo - nadaljevalna stopnja
- nemščina za začetnike
- nemščina - nadaljevalna stopnja
- angleščina za začetnike
- potujemo in si ogledujemo

- ročne spretnosti za vsakogar
- ogled filmov (v kinu Kolosej v Mariboru)

Dejavnosti v tednu otroka

čkami. V petek, 8. oktobra, bo ob 17. uri
prav tako v centru organizirano predavanje
za starše na temo Zasvojenost z mediji. Ob
prireditvah bo postavljena INFO stojnica
društva, kjer boste lahko našli informacije o
delavnicah med jesenskimi počitnicami,
ustvarjalno-družabnih petkih med 16. in 18.
uro ter še kaj.
Sekretarka DPMSG Mojca Perić

Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice organizira dejavnosti v tednu otroka.
Tako bo v ponedeljek, 4. oktobra, slikarska
delavnica v prostorih društva, v četrtek, 7.
oktobra, pa bo v Centru Slovenskih goric
predstavitev vseh osnovnih šol in vrtcev iz
Slovenskih goric s plesnimi in drugimi to-

Za vpis se osebno oglasite v informacijski pisarni med 9. in 12. uro, v sredo pa med 9. in
15. uro. Prijave za posamezne študijske skupine bomo sprejemali do 1. 10. 2010.
Za več informacij nas pokličite na
(02) 72 07 888.
Alenka Špes

Smeh je pol zdravja
Nelogično vprašanje

Simboli

»Eno povratno karto, prosim!« je Mujo naročil
pri blagajni na železniški postaji.
»Do kod pa?«

»Dragi otroci, v časih socializma sta bila naš
simbol srp in kladivo, ki sta simbolizirala delo
na polju in v tovarni. No, Janezek, ti pa povej,
kakšne simbole imamo danes?« vpraša učiteljica.
Janezek misli in tuhta, nato pa reče: »Danes sta
naš simbol sladoled in golob.«
»Kako to misliš? Kaj pa simbolizirata?« presenečeno povpraša učiteljica.
»Saj vsi pravijo, da kdor oblastnikom nečesa ne
liže, odleti!«

»Kakšno oslovsko vprašanje? Do sem vendar!«

Zavita žemljica

Seminar in delavnice za kulturne delavce
Zveza kulturnih društev Slovenskih goric
v sodelovanju z JSKD Lenart

Regijski seminar in pevska
delavnica
Petje spodnjega glasu (basa) ob živem podajanju pevskega izročila
Lenart, sobota, 23. oktober 2010
Seminar in delavnica sta namenjena tistim,
ki se z ljudsko pesmijo srečujejo v okviru
pevskih skupin, ki poustvarjajo ali ohranjajo
pesemsko izročilo, kakor tudi vsem vodjem
in pevcem folklornih skupin. Seminar in
delavnico bo vodila Vesna Sever.
Rok prijave: sreda, 13. oktober 2010:
Zveza kulturnih društev Slovenskih goric,
Nikova 9, 2230 Lenart ali preko faksa: 729
24 64 ali e-maila: breda.rakusa@jskd.si.
JSKD Lenart

Regijska gledališka delavnica za
mentorice otroških gledaliških
skupin
Benedikt, sobota, 16. oktober 2010, ob 9.00

4. trgatev Čolnikove trte
V nedeljo, 3. oktobra 2010, ob 11. uri bo pri
Svetih Treh Kraljih v Slovenskih goricah, v
neposredni bližini rojstne hiše Dominika

Delavnica v Domu kulture Benedikt je namenjena mentoricam otroških gledaliških
skupin. Seminar bo vodila Dunja Zupanec.
Rok prijave: torek, 5. oktober 2010: Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Lenart, Nikova 9, 2230
Lenart.

Lenart, sobota, 30. oktober 2010, ob 10.00
Delavnica je namenjena vsem vodjem otroških lutkovnih skupin ter članom odraslih
lutkovnih skupin. vodila jo bo Mateja Arhar
iz Lutkovnega gledališča Maribor, profesorica likovne umetnosti.
Rok prijave: najkasneje do četrtka, 14.
oktobra 2010: Območna izpostava Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti Lenart, Nikova 9, 2230 Lenart.
Za seminar in delavnice je potrebno poravnati stroške udeležbe! Za dodatne informacije pokličete 031 472 916!

Programski termini za občino Lenart:
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Ekolog
»Sinko, ali je bil kdo na obisku, ko sem bil na
službeni poti?«
»Da, neki ekolog.«
»Zakaj misliš, da je bil ekolog?«
»Mamico je spraševal, če je zrak pri nas že čist.«

»Končno sem moža odvadila gristi nohte,« se
je žena pohvalila svoji prijateljici.
»Povej mi, kako si to dosegla, ker imam sama
enak problem s svojim.«
»Preprosto. Prisilila sem ga, da nosi čevlje.«

Življenje v raju
»Ata, pravijo, da sta bila prva človeka Adam in
Eva. Kako pa je bilo ime Adamovi tašči?«
»Sinko moj, on tašče sploh ni imel, ker je živel
v raju.«

Zdravstvena reforma
»Napovedana zdravstvena reforma bo prinesla
veliko novosti.«
»Kakšne?«
»Zaradi varčevanja bodo na eni strani skrčili
obseg zdravstvenih storitev, še zlasti dragih
operativnih posegov, na drugi strani pa bodo
povečali obseg zaključnih del v zdravstvu.«
»Kdo pa v zdravstvu opravlja zaključna dela?«
»Pogrebna podjetja.«

Točen podatek
»Kdaj ste zadnjič seksali,« je zdravnik povprašal pacienta.
»Samo trenutek, da povprašam ženo,« je odvrnil pacient in vzel v roke mobitel.
»Halo, mi lahko poveš, kdaj sva zadnjič seksala?«
»Seveda, samo povej mi, kako ti je ime.«

Dober predlog

Dinamit
»Žena, ali sem pravi dinamit ali nisem?« je
po prvi poročni noči mož povprašal ženo.
»Seveda si, samo vžigalna vrvica je malce
kratka.«

Čolnika, tradicionalna trgatev Čolnikove
trte, potomke najstarejše vinske trte na svetu,
ki raste in rodi na mariborskem Lentu. Društvo vinogradnikov Benedikt pripravlja zanimiv, pester in privlačen program.

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,
NOVO - od 1. septembra tudi v programski shemi AMIS TV

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

»Eno žemljico, prosim!« je možakar nekje na
Gorenjskem naročil v trgovini.
»Ali jo boste takoj pojedli ali vam jo zavijem?«
je zanimalo prodajalko.
»Kar zavijte mi jo – pa glejte, da bo časopis današnji.«

Nohti
Regijska lutkovna delavnica:
izdelava ročne lutke

Pripravlja T. K.

»Vabim te na nogometno tekmo. Za vsak gol
te povabim na pivo.«
»Ali ne bi šla raje na rokometno tekmo?«
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

6. 10. 2010 – rok za oddajo projektnih predlogov za
sredstva programa LEADER

D

ruštvo za razvoj podeželja »LAS
Ovtar v Slovenskih goric«, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah,
na podlagi Spremembe nove uredbe za
izvajanje 1., 3. in 4. osi PRP, ki predvideva
spremembo programa LEADER, objavlja
podaljšanje odprtja JAVNEGA POZIVA 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.

ni spremenila, k vlogi mora biti priložena
tudi elektronska verzija prijavnega obrazca.
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.
Društvo za razvoj podeželja
„LAS Ovtar Slovenskih goric“
Vida Šavli, l. r., predsednica

Rok za prijavo je podaljšan do srede, 6. 10.
2010, do 12.00 ure.
V ostalih pogojih se razpisna dokumentacija

Agatina in Franckova pot - tematska pot

N

arava je Slovenskim goricam zagotovila celo pahljačo naravnih posebnosti, ki smo jih zavarovali v okviru
krajinskega parka Kamenščak – Hrastovec,
naravnega rezervata Komarnik in naravnih
spomenikov. Vsi ti spomeniki naravne vrednosti izpolnjujejo pogoj prvobitnosti, avtohtonosti, izjemnosti, enkratnosti, redkosti,
starosti, pestrosti, raznovrstnosti, pričevalnosti ali prepoznavnosti.
V poletnih dneh je občina Lenart začela z investicijsko namero strokovne ureditve in
oblikovanja naravoslovne in obnove kulturne
poti med gradom Hrastovec in jezerom Komarnik z okolico. Obravnavano območje je
v občini Lenart kulturno najbolj pomembno
in najbolj sonaravno.
Tematska pot združuje dve samostojni poti:
Agatino (kulturno) pot in Franckovo (naravoslovno) pot, ki imata na južnem delu jezera Komarnik skupno točko.

ski in rastlinski svet, ki naj tak tudi ostane.
Potek poti je nezahteven in nudi celoletne
užitke sredi polj na zahodu, na vzhodni
strani pa v večinoma hrastovem gozdu
Črnega lesa in ob trstičju na obrežju Komarnika, ki dovoljuje pogled tudi na gladino jezera z jatami vodnih ptic, na nekaterih
mestih pa se je vodi mogoče povsem približati. Na pot se odpravimo v primerni obutvi.
Večji del poti je razgleden (nasip reke Pesnice

Stekel je projekt signalizacije
Poziv gospodarskim subjektom in nosilcem dopolnilnih dejavnosti na območju UE Lenart

R

azvojna agencija Slovenske gorice je
skupaj z vsemi šestimi občinami na
območju Upravne enote Lenart začela
z izvajanjem projekta usmerjevalne signalizacije na območju »LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC«, s katerim bodo občine
izpolnile določila Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Ta zelo natančno predpisuje vrste in
obliko signalizacije na območju cestnega
sveta, pa naj si bo to lokalna cesta, regionalna
oz. državna cesta ali pa avtocesta.
V okviru projekta bodo najprej pripravljeni
elaborati, ki bodo natančno določali mikrolokacije signalizacije. Ta bo označevala (1)
kulturne spomenike, (2) naravne vrednote,
(3) motele in gostinsko-nastanitvene možnosti, (4) pomembne objekte in naprave, (5) pomembna obrtno-poslovno-trgovska središča
in objekte in (6) cilje znotraj varovanih območij. V okviru projekta bodo popisani vsi
javni objekti in vsi zasebni objekti, za katere
bo izkazan interes lastnikov oz. upravljavcev.

Razvojna agencija Slovenske gorice zato poziva lastnike oz. upravljavce zasebnih objektov in nosilce dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah, da svoj interes za vključitev
v elaborat sporočijo občini, v kateri se objekt nahaja, ali pa na e-naslov agencije:
rasg.si@gmail.com. Ob tem je nujno opozoriti, da je potrebno vso obstoječo signalizacijo, ki ni narejena skladno s prej navedenim
pravilnikom, odstraniti na lastne stroške in
da postavitve novih tabel brez vključitve v
elaborat niso mogoče. Vsi gospodarski subjekti, ki bodo vključitev v elaborat v okviru
tega projekta zamudili, bodo morali elaborat
naknadno dopolnjevati na lastne stroške.
Glede na to, da je potrebno k elaboratom pridobiti soglasja DARS, DDC oz. občin, bo
naknadni postopek tudi precej dolgotrajen.
Smiselno in gospodarno je torej izkoristiti
ponujeno priložnost v okviru obstoječega
projekta.
RASG

Kratek opis poti:
Dolžina poti: 5 km, krožna
Začetek poti: parkirišče pod gradom Hrastovec, znamenje Črni
križ ali izhodiščna točka pri jezeru
Komarnik
Potreben čas za ogled: 3 ure
Agatina pot povezuje kulturno
dediščino območja: grad Hrastovec z grajskimi ribniki – rimske
gomile – znamenje Črni križ pri
Črnem lesu. Pot je poimenovana
po Agati s Štraleka. Zgodba o nesrečni ljubezni iz 16. stoletja med lepo Agato
Nürnberg in njenim izvoljencem, grofom
Ivanom Friderikom Herberstein iz Hrastovca
v Lenartu ohranja pri življenju legendo in
zgodovinski spomin. Izhodišče: znamenje
Črni križ in parkirni prostor v lipovem drevoredu pod gradom Hrastovec.

LAS Ovtar na sejmu AGRA

T

urizma in prepoznavnosti Slovenskih
goric si ni mogoče zamisliti brez kakovostnih in prepoznavnih turističnih
spominkov, ki pa so na našem območju še
neizkoriščena oblika promocije. V času
sejma AGRA je na povabilo Ministrstva za
kmetijsko, gozdarstvo in prehrano, 21. avgusta 2010, in Evropske komisije-Evropske
mreže za razvoj podeželja, 25. avgusta 2010,
»LAS Ovtar Slovenskih goric« predstavil izbrane spominke osrednjih Slovenskih goric:
Poletna in furtušjača oz. ruta, avtor Zmago
Kokol, Lenart; Ohranimo spomin na Slovenske gorice, avtorica: Nika Arnuš, Sveta
Trojica ter Polne vreče zgodb, Slovenske go-

rice: polni žaklji zgodb, avtorica: Nataša
Kramberger, Jurovski Dol.

Povabilo kmetijam na območju LAS Ovtar

N

a območju »LAS OVTAR Slovenskih
goric« je v izvajanju projekt, s pomočjo katerega bi zagotavljali večjo
samooskrbo z lokalno pridelanimi kmetijskimi in živilskimi produkti ter storitvami
(sadje, zelenjava, poljščine, učne kmetije,
predstavitev domačih obrti in ročnih spretnosti, idr.). Da bi vzpostavili in promovirali
direktne prodajne kanale, zbiramo vaše prijave za nabor ponudnikov, ki bodo vključeni
v katalog ponudnikov, na osnovi katerega bo

16 |

pripravljen model dobre prakse samooskrbe
na našem območju. Registracija dopolnilne
dejavnosti na kmetiji ni pogoj za prijavo v
projekt.
Prijave kmetij zbira KGZ Ptuj – KSS Lenart,
ga. Cvetka Bogdan, na tel. 031/649-005 ali
02/729-09-49, do 15. oktobra 2010.
Vljudno vabljeni!
LAS Ovtar Slovenskih goric
in KGZ Ptuj – KSS Lenart

Franckova pot je že obstoječa pot okoli jezera
Komarnik. Pot, poimenovana po pokojnem
Francu Brezniku, dr. vet., ki si je kot velik ljubitelj Lenarta, Slovenskih goric in narave izredno prizadeval za ohranjanje naravne in
kulturne dediščine, varstvo okolja ter za urejenost mesta, njegove okolice in občine, poteka na območju, ki ima velik pomen za favno
in floro ter bo pozornost namenila osveščanju
pomena biotske in naravovarstvene vrednosti
območja, še zlasti zaradi pestrosti in gostote
vodne vegetacije ter razvitega obrežnega pasu
močvirske vegetacije.
Obe poti sta uhojeni, opremljeni s kažipoti
in interpretacijskimi tablami s podrobnostmi
o rastju, vodnih pticah in živalih ter kulturni
dediščini.
Od obiskovalca se pričakuje, da svojo pot
opravi z mislijo, da je zašel v dragocen žival-

in akumulacijskega jezera), manjši del poti
pa vodi skozi hrastov in gabrov gozd (gomile,
opazovalni stolp, spomenik Črni križ). Če želimo uživati ob pogledu na pernate prebivalce jezera, se moramo gibati počasi in tiho,
da jih ne plašimo. Več možnosti opazovanja
ptic je za pregradno leseno steno na severnem delu (blizu Hotela Črni les) jezera. Sama
pot nam nudi obilo užitkov za fotoamaterje
skozi vse letne čase, daljnogled je lahko dragocen pripomoček.
Projekt je delno financiran iz sredstev EU,
ukrepa LEADER iz Programa za razvoj podeželja 2007-2013, izveden v tesnem sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave
Maribor, Zavodom za varstvo kulturne dediščine in Osnovno šolo Lenart.
S tehničnega vidika je investicija zajemala: postavitev dveh izhodiščnih tabel, osem interpretacijskih tabel s smerokazi, postavitev
košev za smeti na začetkih poti - parkiriščih,
klopi za sedenje, brvi, sanacijo obstoječega
mostička, odstranitev dotrajanih opazovalnic,
postavitev nove opazovalnice in sanacije spomenika Črni križ z njegovo okolico. Pot je
opremljena z zloženko, za potrebe osnovne
šole še z učnimi listi.
Občina Lenart se zaveda pomena naravnih
in kulturnih spomenikov na območju trase
poti in je z investicijo oblikovanja tematske
poti trajno poskrbela za ohranjanje naravnega in kulturnega okolja na območju, kar
daje neslutene možnosti izobraževanja, medgeneracijskega druženja in preživljanja prostega časa v naravi sredi tiho zanimivega
okolja.
Slavnostna otvoritev in ogled poti bo 8. oktobra 2010 ob 12. uri.
Vabljeni na pot, na sprehod za dušo in telo v
naravo, k prispevanju k ohranitvi krajine in
zavedanju pomena naravne in kulturne dediščine našega območja!
Renata Vajngerl
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