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Kolegij županov občin z območja Upravne enote Lenart in občine Šentilj. Udeležili so se ga tudi predstavniki družb Saubermacher in MariborskI vodovod

Kolegij županov osrednjih Slovenskih goric in občine Šentilj

V

torek, 7. decembra, so se v prostorih
občine Šentilj na razširjenem 2. kolegiju županov sestali župani osrednjih slovenskogoriških občin in občine
Šentilj. Seznanili so se s poslovnimi načrti
ravnanja z odpadki za leto 2011 na območju
teh občin. V enotno gospodarjenje z odpadki je namreč ob šestih občinah na območju Upravne enote Lenart vključena tudi
šentiljska občina. Družba Saubermacher, ki
na tem območju skrbi za odvoz, sortiranje
in deponiranje odpadkov, v začetku leta
2011 načrtuje novosti v ravnanju s komunalnimi odpadki: razširitev obdelovalnih
linij, spremembe v zbiranju, odvozu in deponiranju ter spremembe v obračunavanju
storitev. Dogovor med družbo Saubermacher in udeleženimi občinami o pokrivanju
stroškov obdelovanja odpadkov naj bi dosegli januarja prihodnje leto. Nov sistem zbiranja odpadkov in ravnanja z njimi naj bi bil
vzpostavljen februarja 2011.

Župani občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart,
Sv. Ana, Sv. Trojica in Sv. Jurij v Sl. goricah so
razpravljali tudi o razdelitvi stroškov javnih
zavodov in društev, ki izvajajo storitve za vse
občine na območju UE Lenart. Dogovor o
pokrivanju teh stroškov naj bi bil usklajen še
letos. Razprava o razdelilniku stroškov za Matično knjižnico in Zdravstveni dom Lenart pa
bo najverjetneje segla v začetek leta 2011.
Župani Milan Gumzar, Marjan Žmavc,
mag. Janez Kramberger, Silvo Slaček,
Darko Fras in Peter Škrlec ter šentiljski
župan Edvard Čagran so se seznanili tudi z
izvajanjem projekta Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo - SZ Slovenske gorice. Ta
na območju 12 vključenih občin poteka po
načrtih, zastal pa je v delu, ki zajema mariborski okoliš. Za zagotavljanje zadostnih količin vode za slovenskogoriški del je potrebna
zamenjava tranzitnih vodovodnih cevovodov
na potezi Košaki-Počehova in gradnja vodohrama v Počehovi.

Ravnanje z odpadki – problem sedanjosti in
izziv prihodnosti
Glede na razpravo na kolegiju županov smo
za nekaj podatkov o načrtih prosili družbo
Saubermacher:
»Po 20 tih letih uspešnega sodelovanja z občino Lenart in občinami, ki so nastale na njenem območju, ter občino Šentilj, se je družba
Saubermacher Slovenija odločila za nov
korak, ki nam ga narekuje slovenska zakonodaja o zmanjševanju količin odpadkov za
odlaganje in povečevanju količin za ponovno
izkoriščanje oz. uporabo ter odlaganju samo
obdelanih odpadkov. Praksa je pokazala, da
je možno najboljše rezultate ločevanja odpadkov doseči na izvoru njihovega nastajanja oz. v sodelovanju z njihovimi povzročitelji. Na teh izkušnjah smo se odločili za
pospeševanje dodatnega ločenega zbiranja
odpadkov pri gospodinjstvih ter subjektih
proizvodnih in storitvenih dejavnosti.

Tako bomo v letu 2011 začeli z zbiranjem
odpadne plastike, odpadnega papirja ter biološko razgradljivih odpadkov pri njihovih
povzročiteljih. Za uresničitev zastavljenega
cilja bomo obiskali sleherno gospodinjstvo
oz. gospodarski subjekt, predstavili nov
način zbiranja odpadkov ter jih oskrbeli z
vrečkami za zbiranje plastike ter dodatnimi
posodami za zbiranje papirja in organskih
biološko razgradljivih odpadkov.
Pomembno novost pri ravnanju z odpadki
predstavlja obdelava mešanih komunalnih
odpadkov pred njihovim odlaganjem, s pomočjo katere izločujemo biološko razgradljive odpadke in odpadke z večjo kurilno
vrednostjo. Dejavnost izvajamo v našem
Centru za ravnanje z odpadki v Sp. Porčiču
in je logična posledica evropske in slovenske
okoljevarstvene zakonodaje.«

Razdelitev stroškov javnih zavodov in
društev, ki izvajajo svoje storitve za vse
občine na območju Upravne enote Lenart
V občini Lenart je nekaj javnih zavodov in
društev, ki svojo dejavnost oziroma storitve
nudijo tudi občanom občin z območja
Upravne enote Lenart, pa tudi širše. Stroški,
ki jih zaenkrat pokriva le občina Lenart in jih

programom, po katerem bi se stroški delili
po posameznih občinah. Po razpravi je bilo
možno sklepati, da se župani načeloma strinjajo z delitvijo stroškov, vendar bodo svoja
dokončna stališča še sprejeli. Prav tako se

Matična knjižnica Lenart

javni zavodi nimajo pokritih iz drugih sistemskih virov, so predvsem materialne narave (ogrevanje, elektrika, voda, kanalščina,
okoljske dajatve ipd.). O predvidenem skupnem pokrivanju teh stroškov je Jože Dukarič, višji svetovalec za družbene dejavnosti v
lenarški občinski upravi, povedal:

bodo župani opredelili do pokrivanja
stroškov društev, ki delujejo na celotnem območju Upravne enote Lenart (Gasilska zveza,
Rdeči križ, kulturno društvo MOL, …)
V razpravi županov je bila izpostavljena tudi
problematika pokrivanja skupnih stroškov

Glasbena in baletna šola

»Občina Lenart je začela z aktivnostmi, da bi
se ti stroški sorazmerno porazdelili med vse
občine z območja upravne enote. Pripravila
je predlog razdelilnika stroškov za pokrivanje stroškov za Knjižnico Lenart, Glasbeno
in baletno šolo in Šolo s prilagojenim
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Zdravstvenega doma Lenart in sprejet
dogovor, da bodo navedeno problematiko
obravnavali kot posebno točko enega izmed
prihodnjih kolegijev županov z območja
Upravne enote Lenart.«
Edvard Pukšič
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Leto 2010 po oceni županov
občin osrednjih Slovenskih goric
Milan Gumzar, župan občine Benedikt:

L

eto je bilo podobno kot druga; pozna
pa se siceršnja gospodarska kriza, tako
da je bilo treba za socialne transferje
nameniti več denarja.
Vsekakor pa leto 2010 za občino Benedikt
ocenjujem uspešno, saj smo končali kar nekaj
projektov, ki smo jih izvajali v zadnjih dveh
letih. Skupaj z občino Sv. Ana smo dokončali
povezovalno cesto med obema občinama, v
obeh občinah smo zgradili tudi nekaj kolesarskih poti in pločnikov. Na področju cestne
infrastrukture smo modernizirali tudi javno
pot v naselju Drvanja proti kmetiji Strmšak,
del sredstev zanj smo dobili po 21. členu zakona o lokalni samoupravi. Vzporedno z
gradnjo cestne infrastrukture smo dobro

kanalizacije in vodovoda za kompleks Terme
Benedikt. Ne morem pa mimo dejstva, da je
v občinskem proračunu iz leta v leto na razpolago manj investicijskih sredstev, ker
imamo v občini kar nekaj javnih objektov,
šolo, telovadnico in druge, za katere je treba
zagotoviti precej sredstev za vzdrževanje, če
želimo, da ti objekti ne bi propadali.
Velik razvojni delež bo v občini v prihodnje
naslonjen na turistične možnosti, ki jih bodo
omogočile terme. Največ bo zato potrebno
narediti na področju povezovanja vseh turističnih dejavnikov, pa tudi ti še niso pokazali
dovolj pripravljenosti za sodelovanje. Interesno se morajo povezati vsi, ki živijo od turizma, tu nas čaka še kar nekaj dela!

urbanem okolju. Vendar pa bodo pri nas
imeli še več kot v mestih – čudovito naravno
okolje in prijazne ljudi. Verjamem, da bo to
pritegnilo ravno tisti del ljudi iz urbanih sre-

dišč, ki je ekološko in tudi nasploh najbolj
ozaveščen,« poudarja Marjan Žmavc, novi
župan občine Cerkvenjak.
T. K.

Mag. Janez Kramberger, župan občine Lenart:

L

skrbeli tudi za vzdrževanje cest. Po odprtju
avtoceste je glavna prometnica skozi Benedikt postala regionalna cesta. Nekaj časa smo
bili prometno kar osamljeni, zdaj pa smo se
navadili na zmanjšan promet, hkrati pa se je
lokalni promet v dokajšnji meri vrnil, ne želimo pa si njegovega povečanja. V samem
kraju pa bomo morali še kaj storiti za izboljšanje prometne varnosti, ključna bo izgradnja krožišča v samem središču Benedikta,
kjer je sedaj križišče regionalne ceste s cesto,
ki nas povezuje s Sv. Ano in Sv. Trojico. Varnost pa bo izboljšal tudi še manjkajoči pločnik na Mariborski cesti. Obe investiciji se
izvajata in bosta predvidoma končani maja
prihodnje leto.
Imamo pripravljeno vso dokumentacijo za
komunalno infrastrukturo, za izgradnjo

Novost v gospodarstvu - prva slovenska biodizelska elektrarna - je pozitiven projekt, ki
vpliva na ekologijo in na pridobivanje tako
imenovane zelene energije. Ta čas je v poskusnem obratovanju. V prihodnje želimo
njeno »odvečno« energijo porabiti za daljinsko ogrevanje. Tako že nekaj let uporabljamo
termalno vodo, ki prihaja iz vrtine v času testiranja, za ogrevanje telovadnice, šole, vrtca
in občine, potem vodo ohlajamo, da ne bi
preveč segreli Trsteniškega potoka. S preizkušanjem vrtine izvajamo poskusno ogrevanje in v štirih letih ob ves čas enaki količini
termalne vode ugotavljamo dobre rezultate
vrtine.
V občini imamo precej društev in vsa so zelo
aktivna, občina pa na drugi strani zadovoljivo zagotavlja finančna sredstva zanje.

eto 2010 je bilo za občino Lenart uspešno, sprejetih je bilo precej pomembnih odločitev in izvedenih veliko
investicij, ki pozitivno vplivajo na razvoj ter
so koristne za občanke in občane občine Lenart. Razvoj občine poteka po začrtanih
smernicah na vseh področjih - od komunalne infrastrukture, gospodarstva, družbenih dejavnosti, turizma, varstva okolja pa vse
do kulture, šolstva in športa. S prizidkom k
Osnovni šoli Voličina smo pridobili skoraj
1000 kvadratnih metrov površin, v novem
delu je jedilnica s kuhinjo, garderobe in multimedijska učilnica. Velika pridobitev je tudi
izpostava knjižnice Lenart, namenjena izposoji knjig za odrasle. V novem vrtcu v Lenartu je šest igralnic in drugi prostori, kot so
telovadnica, večnamenski prostor, prostor za
strokovne delavke, knjižnica, upravni prostori, arhiv in večja kuhinja. Velika pridobitev je tudi igrišče in dodatni parkirni
prostori.

komunalno opremljena, urejeni so dovozna
cesta, vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava in telekomunikacijski priključki. Prodanih je 5 hektarjev zemljišč investitorjem, ki
bodo pričeli z gradnjo poslovnih objektov.
Velikega pomena za gospodarski razvoj je
okoli 30 hektarjev stavbnih zemljišč, ki jih je
občina Lenart v letošnjem letu pridobila
brezplačno v last od Sklada kmetijskih zemljišč Republike Slovenije in so izrednega pomena za nadaljnji gospodarski razvoj občine.
Občina Lenart je bila med dvanajstimi občinami izbrana za vodenje skupnega projekta
Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s
pitno vodo. V septembru so se pričela izvajati
gradbena dela, ki potekajo v treh sklopih, in
sicer v smeri Maribor–Duplek, Pesnica–
Kungota in Maribor–Lenart.
Urejanje komunalne in cestne infrastrukture
je ena od prednostnih in temeljnih nalog
občine Lenart, je zagotovilo za gospodarski

V letošnjem letu se je začela celovita obnova
Doma kulture Lenart. Rekonstrukcija je načrtovana s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Prenovljen Dom kulture bo
pozitivno vplival na kulturno ustvarjalnost
in obogatitev kulturne ponudbe, predvsem
pa je to velika pridobitev za prebivalce občine, šole, vrtce in druge javne ustanove.
Kultura je stanje duha, je odsev civilizirane
družbe. Spodbuja pozitivne vrednote in
ustvarjalnost. Poletne prireditve LEN-ART
so letos potekale četrtič; od srede junija do
začetka avgusta se je zvrstilo 25 prireditev.
Prireditve prispevajo k promociji in prepoznavnosti občine Lenart.
Na občini Lenart se zavedamo, da je ena od
osnovnih nalog omogočiti pogoje za gospodarski razvoj. Nova poslovno industrijska
cona v severnem delu naselja Lenart, zahodno od ceste Lenart–Gornja Radgona, je

razvoj in kvaliteto življenja prebivalcev.
Vsekakor velja izpostaviti ureditev povezovalne ceste Sp. Porčič–Zg. Senarska v dolžini
treh kilometrov. Investicija pomeni neposredno prometno rešitev za vse obstoječe gospodarske subjekte in tiste, bodo delovali v
okviru nove poslovno-industrijske cone.
V zadnjem letu bila izvedena sanacija in
asfaltiranje mestnih ulic v Lenartu, na območju celotne občine je bilo v zadnjem letu
asfaltiranih 10 kilometrov cest.
Zadovoljen sem z opravljenim delom v preteklem obdobju, saj smo skupaj s sodelavci
izpeljali pomembne projekte. Čas, ki prihaja,
postavlja nove izzive, povezane zlasti z razvojem občine Lenart. Kljub kriznim časom
si v občini prizadevamo ustvariti pogoje, ki
bodo omogočili hitrejši gospodarski razvoj,
ustanavljanje in delovanje podjetij z višjo dodano vrednostjo, in tako omogočiti skladen
razvoj v vseh sferah družbe.

Marjan Žmavc, župan občine Cerkvenjak:

M

ed šestimi občinami v osrednjih
Slovenskih goricah, na območju
Upravne enote Lenart, je le v občini Cerkvenjak prišlo do spremembe na položaju župana. Dosedanjega župana Jožeta
Kranerja, ki ni več kandidiral, je po drugem
volilnem krogu zamenjal Marjan Žmavc. V
dobrem mesecu dni so v Cerkvenjaku, tako
kot v večini občin, izpeljali vse potrebne postopke, občinski svet se je tudi soočil s proračunom za leto 2011. Novi župan leto 2010
zaradi šele dobrega meseca mandata težko
ocenjuje, nadaljevati pa želi vse dobre trende
prejšnjega župana in občinskega sveta.
Novi župan občine Cerkvenjak je povedal, da
je skupaj s člani novoizvoljenega občinskega
sveta pripravil načrt za razvoj občine, ki je
dokaj ambiciozen. V prvi fazi bodo sicer morali uresničiti programe, ki so stekli že v
prejšnjem mandatu. Gre za dokončanje čistilne naprave v Kadrencih, kanalizacijskega
omrežja, športne infrastrukture in še nekaterih zadev. Ob tem pa nameravajo posvetiti
veliko pozornosti zagotavljanju pogojev za
to, da bi mladi ostajali v domači občini in da
bi se začeli ljudje v občino tudi priseljevati.
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»Naš največji problem je demografski problem. Že petdeset let se prebivalstvo pri nas
zmanjšuje. V pol stoletja se je število prebivalcev zmanjšalo za 300 do 400 ljudi. To želimo spremeniti,« pravi.
Tako si bo občina prizadevala tudi za zagotavljanje gradbenih parcel in stanovanj za
mlade družine, za čim boljše možnosti za
razvoj podjetništva v poslovno obrtni coni v
Brengovi, za dostop do širokopasovnega interneta, za izboljšanje prometne varnosti z izgradnjo pločnikov ter cestne razsvetljave, za
zdravstveno oskrbo v domačem kraju, za razširitev vrtca, za posodabljanje šolskih prostorov, za sanacijo plazov, za dokončanje
nekaterih odsekov cest v občini ter za reševanje drugih problemov, ki danes pestijo občanke in občane v občini. »Proračun, ki so ga
sprejeli svetniki za obdobje 2011/ 2012, je v
šestdesetih odstotkih investicijsko naravnan,
seveda pa pri njegovem uresničevanju računamo tudi na določen delež državnih in
evropskih sredstev,« pravi Žmavc.
»Če želimo demografske trende obrniti, moramo tukaj, na podeželju, storiti vse, da bodo
naši občani deležni vsega, kar imajo v
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Silvo Slaček, župan občine Sv. Ana:

V

eseli me, da na Sv. Ani že dolgo
vemo, kaj želimo doseči ter poznamo
tudi pot in način, kako bomo to dosegli. To je danes, v času gospodarske krize,
izjemnega pomena. Prepričan sem, da bi bilo
vsem nam lepše in lažje, če bi to vedeli tudi
naši državni voditelji. Za občino Sveta Ana
sem prepričan, da že s tem, ko vsa zadnja leta
namenjamo investicijam v naših proračunih
cca dve tretjini skupne višine občinskega proračuna (cca 2,0–2,5 mio evrov), veliko prispevamo k temu, da je ta kriza manjša, kot bi
bila v nasprotnem primeru. Da ne ostane vse
na splošnem opisu stanja, želim prejšnje besede podkrepiti s konkretnimi primeri oz.
uspehi, ki smo jih dosegli v letu 2010.

Za razvoj naše mlajše – šolajoče mladine smo
v letošnjem letu v septembru predali namenu
novozgrajeno večnamensko športno dvorano. Menim, da gre za objekt, ki smo si ga v
naši občini že dolgo želeli in bo še dolgo
dobro služil tudi drugim, ne samo športnim
aktivnostim v občini.
Centru Sv. Ane smo z rekonstrukcijo glavne
ceste, parkirišč, pločnikov in druge infrastrukture (NN kablov, telefonije, JR, …) dali
povsem drugo podobo. Najbolj pomembna
pri tej gradnji se mi zdi izgradnja dodatnih
parkirišč in pločnikov, ki na tak način bistveno izboljšujejo prometno varnost vseh
udeležencev v prometu.
Zgradili smo kar nekaj kilometrov novih
asfaltnih cest v naseljih: Zg. Ščavnica, Dražen
Vrh, Ledinek. Zaradi težav z izvajalcem del

(CPM) so nekoliko v zamudi odseki cest v
Krivem Vrhu in Zg. Ročici, vendar bodo tudi
ti odseki končani takoj, ko bo to mogoče.
Zgradili smo tudi manjkajoče vodovodne linije na območjih, kjer do sedaj še ni bilo
možnosti priključitve na javno vodovodno
omrežje. To je v naseljih Zg. Ščavnica, Dražen Vrh in Rožengrunt.
Sproti postopno izvajamo komunalno
opremljanje stavbnih zemljišč, kjer se izvaja
gradnja novih stanovanjskih objektov oz. hiš.
V naselju Lokavec smo v letošnjem letu pristopili k celoviti rešitvi odvajanja in čiščenja
odpadnih voda z novo čistilno napravo.
Gradnja tega projekta je razdeljena na ob-

dobje treh let in bo dokončana v letu 2012.
Izdelali in potrdili smo izvedbeni prostorski
akt za območje poslovne cone v Žicah, ki se
imenuje Občinski podrobni prostorski načrt
(OPPN) in bo v bodoče omogočal gradnjo
poslovnih objektov na tem območju. V I. fazi
je predvidena gradnja sončne elektrarne na
jeklenih konstrukcijah. V nadaljevanju je v
naslednjih fazah omogočena široka izbira
proizvodnih, skladiščnih ali drugih dejavnosti na tem območju in s tem pridobitve novih
delovnih mest v občini.
Prepričan sem, da bomo na Sv. Ani še naprej
na svojstven način kljubovali kriznim časom.
Tudi v bodoče bomo večino našega denarja
namenjali investicijam ter na takšen način
prispevali k temu, da bodo imela naša podjetja delo, kar posredno pomeni, da bodo
tudi naši delavci zaposleni.

žena smo izpeljali več turističnih prireditev.
Od turističnih projektov naj omenim še izdelavo podlag za vrtino za izkoriščanje geotermalne energije ob trojiškem jezeru in
obnovo samostanske kleti.
Leto je bilo jubilejno za dve od treh gasilskih
društev v občini. PGD Sv. Trojica je slavilo
135. obletnico, krstili smo novo vozilo - cisterno GVC 24/50. PGD Gočova je ob
55. obletnici krstilo vozilo za prevoz moštva
GV-1. Vsa tri društva so zdaj sodobno
opremljena.
Ob praznovanju 4. občinskega praznika smo
prvič podelili občinska priznanja in priznanja župana, ki so jih prejeli zaslužni posamezniki in društva, ki so bistveno prispevali
k razvoju in ugledu kraja in občine.
Pohvaliti je potrebno kulturna in ostala dru-

štva; nekaj odmevnejših prireditev: proslava
kulturnega praznika, gostovanje dramske
skupine iz Černeč, nastope domačih gledaliških skupin TD Sv. Trojica in KD Reciklaža,
premiera filma Izza z glavno vlogo domačina
Denisa Škergeta, revije pevskih zborov in folklornih skupin, orgelski koncert Anite Kralj,
gostovanje rojaka, opernega pevca iz Argentine, jubilejni nastop ob 20. obletnici ljudskih
pevk KD Trojica ter jubilejni in hkrati zaključnega koncerta Slovenjegoriških fantov
ob 20. obletnici delovanja. Najbolj odmevna
pa je bila stand-up komedija Trije dedi.smo.
Izkupiček je namenjen nakupu avtomobila
za tetraplegika Francija Petka; za organizacijo vse priznanje KMN Sv. Trojica. Leto
bomo zaključili z božičnim koncertom na
praznik Sv. Štefana v cerkvi Sv. Trojice.

Peter Škrlec, župan občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah:
eto, ki se počasi izteka, je bilo kljub vse
težji gospodarski in socialni situaciji v
državi za našo občino dokaj uspešno.
Končali smo dveletni projekt obnove in razširitve povezovalne ceste od središča občine
do meje s sosednjo občino Pesnica. Obnovljena cesta je bližnjica za povezavo na avtocesto v Pernici. Skupna vrednost investicije
je znašala 786.560 €. Od tega sama izgradnja
736.320 €. Projektna dokumentacija, nadzor
in varnost pri delu pa 50.240 €.

L

Velik del sredstev, v višini 350.000 €, smo namenili vzdrževanju občinskih cest, javnih
poti in zimski službi. Za ureditev infrastrukture v novem naselju, ki ga imenujemo
Sončna soseska, smo vložili 71.600 €.
V iztekajočem se letu smo del sredstev iz občinskega proračuna vložili v novi gasilski
avto: 27.400 €, obnovo in razširitev mrliške
veže: 20.000 €, odplačali smo prvi obrok nakupa kulturnega doma in izdelali projekt za
obnovo v skupni višini 47.600 €.

Izgradnja je bila sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini
419.490 €. Lastni vloženi delež iz občinskega
proračuna pa je bil 367.073 €.
Naslednja večja naložba je bila ureditev vodovoda in kanalizacije v Jurovskem Dolu v
višini 131.500 €.
To je dvoletni projekt, za katerega bo občina
namenila skupaj 457.000 €. Izgradnja bo zaključena v letu 2011.
Prav tako smo v letu 2010 dokončno poplačali centralno čistilno napravo s pripadajočimi vodi v višini 79.700 €. Celotna
investicija je znašala nekaj več kot 850.000 €.
Za vrtec, ki je bil zgrajen konec leta 2008,
smo po dinamiki plačil namenili 326.000 €.

V letu 2010 smo za investicije namenili skoraj 1,5 milijona evrov, kar je dobra polovica
občinskega proračuna.
Drugi del je bil porabljen za zakonsko obvezne transferje, katere nam, občinam, nalaga
zakonodaja. Naj naštejem le nekatere: predšolska in osnovnošolska vzgoja, socialno in
zdravstveno varstvo, domsko varstvo, sredstva, namenjena za delovanje društev, kmetijstva, knjižničarska dejavnost ter še veliko
drugih področij, ki so financirana s strani občine.
Od leta 2011 veliko pričakujemo. Kljub težki
gospodarski situaciji imamo zelo smele načrte in vizijo razvoja občine dodelano.

Darko Fras, župan občine Sv. Trojica:

N

e glede na zaostrene gospodarske
razmer smo uspeli v letu 2010 izpeljati večino pomembnejših projektov, ki so bili načrtovani. Uspešno smo
izgradili okrog 5,5 km kanalizacijskega
omrežja in prvo čistilno napravo v občini. V
1. fazi projekta se na omrežje priključuje
okrog 150 gospodinjstev. Varovanje okolja je
zaznamovala tudi pri nas uspešno izvedena
akcija »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«.
Obilno poletno deževje je sprožilo številne
plazove s škodo predvsem na kmetijskih
zemljiščih, pa tudi na občinskih cestah. Z
dobro pripravljeno projektno dokumentacijo
smo uspeli pridobiti skoraj 200.000 € sredstev MOP, da smo lahko sanirali vse tri plazove na občinskih cestah v Oseku in Gočovi
in hkrati z lastnimi sredstvi modernizirali tri
odseke cest v Oseku in cesto v Verjanah. Že
spomladi je bila obnovljena cesta v srednjih
Verjanah in s pomočjo krajanov tudi avtobusno postajališče na regionalni cesti. Ob
uspešnem dogovoru z lastnico je bil porušen
objekt in razširjena cesta v Zg. Porčiču, pridobili pa smo tudi izredno ohranjeno leseno
prešo, ki bo dobila svoje mesto v trškem
jedru. Rekonstruiran je bil del vodovodnega
omrežja v Zg. Porčiču. Poleti pa se je pričel
tudi medobčinski projekt gradnje oz. obnove
tranzitnega vodovoda od Maribora do Lenarta in naprej do Radgone, ki je ključnega
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pomena za kvalitetno oskrbo s pitno vodo.
Zamika se obnova državnih cest in izgradnja
pločnikov čez naselji Gočova in Sp. Senarska,
nismo uspeli zaključiti asfaltiranja nekaterih
odsekov ulic v Sv. Trojici, ker je izvajalce prehitela zima. Nismo uspeli izpeljati obnove
Slovenske ulice, delno zaradi urejanja
lastninsko pravnih razmerij, predvsem pa zaradi čakanja na razpis MKGP, iz katerega računamo pridobiti pomembnejši del sredstev.
Prijavili smo se na razpis MVŠZT za sofinanciranje izgradnje širokopasovnega omrežja,
v konkurenci še trinajstih prijav z izbranim
zasebnim partnerjem po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu, Elektrom Maribor, čakamo na izid.
S preoblikovanjem oddelkov, eno dodatno
zaposlitvijo in ureditvijo še ene igralnice,
smo odprli še četrti oddelek vrtca in tako
omogočili vpis kar za 67 otrok.
V tem letu smo uspeli izpeljati tudi projekt
razširitve uličnega sistema in priključitve
dela naselja Zg. Senarska in Zg. Porčič k Sv.
Trojici in označiti novo nastale in stare ulice.
Pridobili smo kar nekaj domačih turističnih
vodnikov z licenco, postavili smo nove pozdravne table na občinskih mejah in dve informativno turistični tabli v centru kraja.
Skupaj s turističnim društvom, društvom vinogradnikov in društvom kmečkih deklet in
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VOŠČILA

Vse premalo se zavedamo, kako hitro beži čas –
pa se je treba samo ustaviti in
ujeti žarek vzhajajočega sonca ali
prisluhniti otroškemu smehu na igrišču ...
V prihajajočem letu Vam želim, da se v krogu najbližnjih
in ob spremljavi otroških glasov naužijete sončnih žarkov.
Srečno 2011!
Župan občine Benedikt
Milan Gumzar

Stvari, po katerih najbolj hrepenimo,
vedno pridobimo tako,
da jih podarimo nekomu drugemu.
Želim Vam vesele in mirne božične praznike,
v letu 2011 pa mnogo sreče, zdravja, osebnega
in poklicnega zadovoljstva ter veliko lepih trenutkov
v družbi iskrenih ljudi.
Župan občine Lenart
mag. Janez Kramberger

V pričakovanju božičnih praznikov in novega leta 2011
Vam želim veliko miru, radosti, sreče in osebnega zadovoljstva.
V prihajajočem letu 2011 naj se Vam izpolnijo vsi tisti cilji in želje,
ki bodo obogatili Vaše življenje.
Iskrene čestitke tudi ob dnevu samostojnosti
in enotnosti naše države.
Župan občine Cerkvenjak
Marjan Žmavc

V teh dneh se z lepimi željami in darovi spomnimo vseh,
ki jih imamo radi. Lepo je, če se spomnimo tudi tistih, ki so
osamljeni, bolni ali v stiski. Pomagajmo jim polepšati praznike!
Osrečimo jih lahko že s prijazno besedo, s stiskom roke
ali nasmehom. To zmore vsak izmed nas.
Želim Vam vesele in lepe božične in novoletne praznike
ter vse dobro v letu 2011.
Župan občine Sv. Ana
Silvo Slaček

V božičnih in novoletnih praznikih si z odprtim srcem zaželimo
zdravja, sreče, uspeha in lepih stvari; se posvetimo najdražjim,
prijateljem in sorodnikom. Spomnimo se tudi bolnih, osamljenih
in pomoči potrebnih in potrdimo vrednote, ki so vedno
bolj na preizkušnji!
Praznike preživite s toplino v srcih in domovih; bodite zdravi
in srečni, naj se v novem letu izpolni čim več Vaših želja.

Naj Vam v prihajajočem letu ustvarjalni nemir, nova doživetja
in lepe misli stkejo nove poti, na katerih boste znali poiskati
zadovoljstvo in srečo v vsakem trenutku, ki Vam je dan …
V letu, ki prihaja, naj bo naš pogled usmerjen v lepšo prihodnost.
S skupnimi močmi oblikujmo prihodnost, kar nam bo uspelo
le s sodelovanjem in spoštovanjem sočloveka.
Vesel božič ter srečno in uspešno leto 2011!

Župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko Fras

Župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec
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VČERAJ ZA DANES IN JUTRI

Poslanca in državni svetnik
o letu, ki odhaja
Poslanec SDS Marjan Bezjak:

O

b novem letu se pogled pogosto
obrne nazaj, na prehojeno pot v preteklih 365 dneh. Leto, ki se bo počasi
poslovilo, je bilo za nekatere bolj uspešno, za
druge manj. V političnem smislu je bilo leto
2010 leto mnogoterih izgubljenih priložnosti. V tem letu smo bili priča mnogim aferam
Pahorjeve vlade, od afere z bulmastifi do
afere z Nacionalnim preiskovalnim uradom,
pa do silovitega iskanja finančnih sredstev za
dokončanje Jankovićevega športnega parka
Stožice v Ljubljani.

Pahorjeva vlada je, namesto da bi izvedla zelo
potrebne gospodarske reforme in da bi pripravila ustrezno zakonodajo, poskrbela, da je
Slovenija v tem trenutku ena redkih evropskih držav, ki je še vedno v krizi oz. ki caplja
nekje med stagnacijo in minimalnim razvojem oz. minimalno rastjo, po nekaterih
makroekonomskih podatkih celo med stagnacijo in recesijo. Pahorjeva vlada v svojem
mandatu ni izvedla še niti ene reforme, ki bi
ljudem dala nova delovna mesta, jim omogočila pošten zaslužek in spodobno prežive-

tje, s čimer je Slovenijo privedla v položaj, ko
imamo že prek 100.000 brezposelnih, okoli
5600 podjetij z blokiranimi računi ter 415
stečajev.
V opozicijski SDS, ki ji javnomnenjske ankete kažejo sicer dobro podporo, smo v iztekajočem se letu predlagali številne predloge
zakonov za izboljšanje gospodarskega stanja.
Pripravili smo več paketov protikriznih ukrepov, vrsto zakonodajnih pobud, a žal niti en
predlog s strani vladajoče koalicije ni bil
sprejet. Predloge ukrepov za izhod iz krize
koalicijski poslanci zavračajo brez argumentiranih ali kakorkoli drugače utemeljenih
obrazložitev.
Pred dvajsetimi leti smo bili Slovenke in Slovenci enotni o tem, da želimo imeti skupno
državo, 23. decembra je minilo dvajset let od
te zgodovinske odločitve za samostojno življenje, čeprav je bila na obzorju nejasna prihodnost. Vrsto vzponov in padcev smo
doživeli. Tudi na Štajerskem, na katero je Ljubljana v dveh letih Pahorjeve vladavine popolnoma pozabila. Vendar pa ne smemo
obupati, prizadevati si moramo za zdravo
prihodnost, ki bo v prid samostojni Sloveniji.
V nasprotnem primeru bomo, kot sem že
večkrat dejal, prisiljeni narediti avtonomno
pokrajino Štajersko.
Nekaj drobnih poudarkov iz mojega delovanja za domače okolje. Poudariti želim, da
sem se močno vključeval v prizadevanja za
sprejetje Pomurskega zakona, ki naj bi zajel
v ta okvir tudi Slovenske gorice. V razpravah
z gospodarsko ministrico Radičevo sem si v
državnem zboru prizadeval, da bi Prevent
Halog iz Lenarta dobil v najem obrat v Radljah in Slovenj Gradcu.
Zahvaljujem se direktorjem podjetij iz Lenarta, ki mi po elektronski pošti pošiljajo pobude in vprašanja, prav tako županu MOM
Francu Kanglerju, ki me vabi na vse okrogle
mize in proslave. Podobnih vabil si želim iz
domače občine. Prav tako sem za dobro
sodelovanje hvaležen ostalim županom Slovenskih goric.

posameznih ministrstvih pogovarjali o
različnih projektih.
Kolege poslance je bilo treba prepričati s
težo argumentov. Načeloma nisem nikoli
hodil do vlade ali ministrstev, če nisem zagovarjal projekta, ki »pije vodo«. Če je projekt dober, imaš bistveno manj težav s
prepričevanjem kolegov poslancev! In vsi ti
trije projekti, ki so najpomembnejši, so zelo
dobri in zaradi tega so dobili podporo v
državnem zboru RS!
Kot poslanec sem se ukvarjal z dvema v javnosti zelo odmevnima temama, z združljivostjo funkcije poslanca in župana in
z regionalizacijo Slovenije, torej s pokrajinami.
Kot poslanec iz neurbanega okolja sem prepričan, da obe funkciji ne bi bili združljivi,
v kolikor bi država in vlada imeli drugačen
odnos do občin. Če bi Slovenija imela pokrajine in če bi bilo nanje prenesenih dovolj
pristojnosti, bi bilo nepomembno, ali je
nekdo hkrati župan in poslanec, ker bi se
nekatere stvari odvijale same po sebi. Prepričan pa sem, da ne v tem in tudi ne v prihodnjem mandatu do pokrajin ne bomo
mogli priti, če bomo o tem, v katero regijo
ali pokrajino sodi, spraševali vsakega posa-

Državni svetnik Darko Fras:

V

Državnem svetu kot eden izmed 22
predstavnikov lokalnih interesov
(od 40 članov, kolikor jih skupaj
šteje svet) zastopam interese 17 občin,
predvsem z območja osrednjih Slovenskih
goric, Prlekije in dela Pomurja. Že drugi
mandat sem predsednik Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj; izpostavljam nekaj izstopajočih zadev:

Poslanec LDS Milan Gumzar:

P

oslanec je sicer poslanec vseh državljanov, seveda pa skuša vsak urediti
tudi čim več projektov za okolje, iz katerega izhaja. Na neki način si pripisujem
vsaj tri pomembne stvari, ki sem jih uspel
opraviti za to okolje. Ena glavnih je uvrstitev

postavke za projekt Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo, vključno z rekonstrukcijo vodovoda, ki ga izvaja 17 občin, v
državni proračun za leti 2010 in 2011. Projekt teče, »težak« je okrog 8 milijonov evrov,
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kar za to področje ni malo denarja, predvsem če računamo, da bo tega denarja s
strani države 80 % in da občine morajo zagotoviti 20 % potrebnega denarja. Naslednja
takšna zadeva je avtentična razlaga 16. a
člena zakona o kmetijskih zemljiščih. Z vložitvijo avtentične razlage sem omogočil
občini Lenart in nekaterim sosednjim občinam, da so od Republike Slovenije dobile kar
zajetno količino stavbnih zemljišč v svojo
last in bodo s temi zemljišči lahko razpolagale in na njih seveda tudi gradile tako
industrijsko poslovne cone kot drugo komunalno infrastrukturo. Teh zemljišč je nekaj
10 ha. Če jih ocenimo z vsaj 20 – 30 evri po
kvadratnem metru, lahko ugotovimo, koliko
so te občine pridobile, s tem da imajo te občine na eni strani stavbna zemljišča, na drugi
lahko ta stavbna zemljišča potencialnim investitorjem ponudijo po ugodnih cenah in
na njih lahko v prihodnje pričakujemo nova
delovna mesta. Širši je tudi projekt Terme
Benedikt. V zadnjem letu sem vložil vse napore, da smo s strani države pridobili vsa potrebna soglasja in mnenja k projektni
dokumentaciji za vložitev vloge za gradbeno
dovoljenje. In če rečemo, da bo ta projekt zagotovil 130 novih delovnih mest, je pomemben ne samo za Benedikt, ampak za širšo
okolico. In te tri projekte si, če lahko tako
rečem, »lastim« kot velik uspeh poslanca v
zadnjem letu ali v zadnjih dveh letih. Bile
so tudi mnoge manjše stvari; name so se
obračali nekateri podjetniki, da smo se na

meznega poslanca, občino ali občana. Moje
osebno stališče je, da v Sloveniji potrebujemo šest ali maksimalno osem pokrajin; to
število bi zadostovalo glede na število prebivalcev v državi. Bojim pa se, da takšen
projekt v tem ali naslednjem mandatu ne bo
dobil podpore, ker na poslance v njihovem
domačem okolju pritiskajo domači in sosednji župani, da »naša« regija mora biti
samostojna, da morajo imeti možnost samostojno odločati, ker imajo za to vse pogoje. Tako je pokrajine težko zagotoviti. Če
pa bi bilo popolnoma jasno, kakšne so naloge in pristojnosti pokrajin, kaj se bo iz
države ali občin preneslo na pokrajine, in da
bodo pokrajine izvajale nekatere službe, ki
jih zdaj izvaja država, in če bi bilo sto odstotno zagotovljeno, da se bodo v državi
sprostila nekatera delovna mesta in se prenesla na pokrajine, bi šlo hitreje. Sem za pokrajine, če država sprejme alternativo: z
ustanovitvijo pokrajin zmanjšamo število
poslancev v državnem zboru, zmanjšamo
število ministrov in ta del sredstev, ki jih
zdaj rabimo za poslance, ministre in vlado,
za vse te strukture, prenesemo na pokrajine.
Potem lahko pokrajine ustanovimo jutri
in s tem dodatno ne obremenimo davkoplačevalcev!

Bistvena sprememba zakona o lokalni samoupravi je črtanje možnost izjemnega
ustanavljanja občin z manj kot 5000 prebivalci, ki naj bi zaustavila nadaljnje drobljenje občin. Komisija je podprla to rešitev in
predlagala, da se vsi postopki nadaljujejo
po novi zakonodaji, čemur pa Državni zbor
ni sledil. Komisija in tudi državni svet sta
podprla predlog novega zakona o spodbujanju regionalnega razvoja, pri čemer pa je
izrazila resne pomisleke glede zmanjšane
vloge občin v regionalni razvojni politiki.
Komisija je podprla zakon o interventnih
ukrepih zaradi ekonomske krize, predvsem
v delu zamrznitve plač v javnem sektorju in
začasnem zmanjšanju plač funkcionarjev, je
pa bila zelo kritična do zmanjševanja sredstev za investicije. Ob obravnavi sprememb
operativnih programov kohezijske politike,
ki določajo koriščenje evropskih sredstev za
naše projekte, je poudarila, da bi velike gospodarske družbe lahko več teh sredstev
usmerile v razvoj in obnovo infrastrukture,
ki je osnova za hitrejši gospodarski razvoj
in razvoj panog, kot je turizem itd. Prav
tako je poudarila potrebo po povečanju
sredstev za financiranje izgradnje širokopasovnega omrežja v lokalnih skupnostih.

V zvezi z razvojnima prioritetama Ravnanje s komunalnimi odpadki in Varstvo
okolja - področje voda je poudarila pomembnost uresničevanja zastavljenih ciljev
v skladu z določenimi roki in načrtovano
povečanje sredstev za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih vod in oskrbo s
pitno vodo. Vladi je predlagala, da se zagotovi več sredstev za obnovo dotrajanih
državnih cest, zlasti tam, kjer so bile te dodatno uničene zaradi povečanega tovornega prometa v času gradnje avtocestnega
križa; ob obravnavi predloga za preoblikovanje družbe Dars v gospodarsko družbo je
opozorila vlado, da bo poslej morala zagotoviti dodatna sredstva za obnovo državnih
cest, kar pa se žal še ni zgodilo. Komisija že
dlje opozarja na nezgrajene protihrupne
ograje, vendar občine niso vključene
v monitoring in niso seznanjene z rezultati
meritev(npr. za odsek Sp. Senarska–
Cogetinci).
Komisija ni podprla predloga zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v javno
železniško infrastrukturo, ker bi morala
vlada poiskati drug dodatni vir.
Pri obravnavi predloga zakona o geodetskih storitvah je komisija opozorila na relativno visoke cene geodetskih storitev.
Državni svet ni podprl predloga, da je pogrebna dejavnost podvržena delovanju prostega trga in pridobitnim principom.
Komisija (in DS) je podprla Predlog zakona
za poenostavljen vpis otrok v vrtec in učinkovitejše zagotavljanje prostorov.
Komisija je podprla nadaljevanje izvajanja
pristopa LEADER, ki je kot ukrep Evropske
strukturne politike namenjen izboljšanju
razvojnih možnosti podeželja z aktivnim
vključevanjem lokalnega prebivalstva preko
lokalnih akcijskih skupin.
V zvezi s pobudo Skupnosti občin Slovenije
glede koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo predla, da se poišče
rešitev, ki bi občinam povzročila čim manj
nepotrebnih stroškov
Kot državni svetnik sem se aktivno vključeval v pogajanja in usklajevanja med občinami in vlado, predvsem pri pripravi ali
spreminjanju predpisov. Zlasti so vsako leto
napeta pogajanja o financiranju občin, v
katerih se določa obseg glavarine, ki pomeni osnovo in glavni vir prihodkov občin
iz katerih morajo le te financirati vse zakonske naloge.
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VČERAJ ZA DANES IN JUTRI
Na lokalnih volitvah so bili izvoljeni tudi člani svetov krajevnih skupnosti. Na ustanovnih sejah so bili izvoljeni tudi njihovi predsedniki. V občini Lenart občani zagotavljajo ožje lokalne interese v KS Lenart in KS Benedikt.

Mag. Helena Dolajš, predsednica KS Lenart :

N

a konstitutivni seji Sveta Krajevne
skupnosti Lenart, ki je bila 8. novembra, so bili potrjeni mandati članov
sveta KS za naslednje štiriletno mandatno obdobje. Župan občine Lenart je na seji podal bistvene iztočnice in smernice dela, vizije razvoja
tako občine Lenart kot naše krajevne skupnosti. S svojim razmišljanjem je člane sveta pozval
k tvorbi idej, kako približati ožjo lokalno skupnost prebivalcem, uporabnikom različnih storitev, in hkrati ponuditi lastne storitve širši
skupnosti.

Člani sveta KS smo že podali predloge oz. načrt
razvojnega programa občinskemu svetu z upanjem, da bodo načrt in podani predlogi v največjem možnem obsegu tudi realizirani v tem
mandatnem obdobju. Podani so bili terminski
predlogi tako obdelave makadamskih cest oz.
asfaltiranja določenih še ne proti prašno obde-

lanih odsekov javnih poti, krajevnih cest in javnih površin. Ti odseki zajemajo prav vsa
področja – vse krajevne zaselke naše KS. V razvojni program so zajete tudi nekatere obnove
potrebne ulice v samem Lenartu. Nadalje bi bilo
vsekakor potrebno obnoviti dotrajano, poškodovano osvetljevalno omrežje v samem Lenartu, kakor je potrebno obnoviti tudi nekatere
kanalizacijske jaške. Ko je govora o kanalizaciji,
je vsekakor potrebno omeniti potrebo po ureditvi kanalizacije v okoliških vaseh. Izkazana je
tudi potreba po napeljavi javnega vodovodnega
omrežja v nekaterih zaselkih KS do posameznih
gospodinjstev. Ugotoviti je tudi, da so okoliške

vasi zelo slabo pokrite s širokopasovnim internetnim omrežjem, za katerega pa vemo, da je
danes brez te ponudbe skorajda nemogoče slediti dogajanju v svetu, kaj šele v lastnem kraju.
Glede na to, da je kabelsko omrežje na razpolago le v Lenartu, okoliška gospodinjstva pravzaprav niso informirana o dogajanju v samem
kraju preko spleta, temveč le preko drugih sredstev javnega obveščanja.
Krajani Lenarta radi razglašamo slikovitost in
gričevnato raznolikost naših Slovenskih goric,
zlasti v zadnjem času pa je le-ta prizadeta zaradi
pojavljajočih se vremenskih nevšečnosti. Veliko
je tudi plazov in z njimi povezanih poškodb na
cestah. Te je nujno potrebno sanirati, saj imajo
posledično nekatera gospodinjstva otežen
dostop v svet.
Prebivalci Lenarta smo zelo ponosni na lepo
urejeno pokopališče, na katerem pa se pojavljajo tudi poškodbe oz. je nekatere dele zgradb
že načel zob časa. Tako je potrebno urediti oz.
sanirati žalni zid in tlak od le-tega do vežice.
Vsekakor bomo poskrbeli tudi za urejenost javnih površin – delov, ki so stične točke tako z
obiskovalci kakor tudi s samo tranzitnimi potniki, ki pa jih je v zadnjem času zaradi obvoznice na vso srečo nekaj manj.
Vsekakor je vzpodbujati uporabnike infrastrukture za pridobitev boljšega odnosa do obstoječih pridobitev v KS kakor tudi v sami občini.
Verjamem v dobro, učinkovito delo, podajanje
idej, predlogov vseh članov sveta KS, saj bomo
le tako lahko izpolnjevali izrečeno zaupanje volivcev, izpolnjevali zakonska določila glede formiranja KS in seveda sodelovali pri izdelavi
prostorskih planov in drugih planov razvoja za
potrebe občinskega plana.

Kakor je bilo mogoče ugotoviti na prvi seji
sveta KS v mesecu novembru, so izvoljeni
člani po volilnih enotah še kako dobro seznanjeni z aktualno problematiko, s potrebami
prebivalstva tako v samem osrčju Lenarta
kakor tudi v najbolj oddaljenih delih lenarške
krajevne skupnosti.
Upam in osebno želim, da bo čim več predlogov posredovanih v sprejem in odločanje občinskemu svetu tudi realiziranih, saj se še kako
dobro zavedam, da njihova realizacija pomeni
zadovoljstvo in ponos vsakega krajana Lenarta
ter prinaša srečo v vsako gospodinjstvo.

Lepo okrašeno središče mesta
Za prijetno in prijazno prednovoletno vzdušje so
poskrbeli tudi v Lenartu, saj so mestno središče
okrasili že na začetku decembra. Občinsko
zgradbo so ozaljšali z lučkami, na osrednjem trgu
pred občinsko zgradbo so postavili lične hišice za
novoletni sejem, pred Dom kulture pa so postavili
smrečice. Za nameček pa je vse skupaj pobelil še
sneg.
Tudi cerkev v Lenartu je v teh predprazničnih
dneh lepo urejena, pred oltarjem pred čudovitim
glavnim oltarjem pa je adventni venec.
Tekst in foto: T. K.
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Predsednik KS Voličina Dejan Kramberger:

N

ovo izvoljeni 11-članski svet KS Voličina je na prvi seji sredi novembra
sprejel sklep o predlogih najnujnejših investicij občine Lenart na območju naše
krajevne skupnosti. Med najnujnejše v čim
krajšem času spada zagotovitev osnovne komunalne infrastrukture. Na prvem mestu je
ureditev vodovoda, saj je veliko gospodinjstev še vedno brez oskrbe s pitno vodo. Med
najpomembnejše investicije spada tudi asfaltiranje makadamskih cestnih odsekov. Poleg

asfaltiranja novih cest je potrebna obnova in
preplastitev številnih drugih cest, zlasti glavne ceste čez Zavrh in nato proti naselju
Nadbišec, ceste od Voličine proti Hrastovcu
in cestno povezavo čez Dolge Njive in Selce.
Cesta čez Dolge Njive in Selce sodi med
državne ceste in je financirana direktno iz
državnega proračuna, na katerega pa neposredno ne moremo vplivati.

svojo obnovo v prihodnjem letu dočakala
poškodovana mostova čez Ruperški potok;
tistega, pri otroških igralih, bodo hkrati z obnovo tudi razširili. V naslednjem letu se bo
nadaljeval tudi regulacija in ureditev Ruperškega potoka, ki zdaj kvari videz urejenega
kraja. Na sprehajalno potko oz. tudi kolesarsko stezo v navezavi z urejeno reko Pesnico
pa bomo morali še čakati.
Med večje pomanjkljivosti v KS Voličina
spada slaba dostopnost do internetne povezave, v čim krajšem času je potrebno omogočiti priklop na širokopasovni internet v
vsakem gospodinjstvu.
Osebno bi si v Voličini v naslednjih letih želel
predvsem še investicije v širitev obrtne cone,
s katero bi pridobili nova delovna mesta.
Glede na trend priseljevanja v ožji del Voličine bi bilo morda smotrno načrtovati manjši
trgovsko-poslovni center nasproti šole. Z
njim bi lahko pridobili tudi nova stanovanja
in tudi prepotrebne parkirne prostore v bližini šole. Prav tako bi si športniki in tudi
šolarji v Voličini želeli širitve in obnove
športnega parka, ki bi še dvignil kvaliteto bivanja v osrčju Slovenskih goric.
Velik potencial vidim tudi v razvoju turizma,
vendar se zavedam, da bo na tem področju
potrebno vložiti še ogromno truda. Zavrh bo
sicer pridobil novo podobo, vendar pa je ob
tem potrebno obogatiti še turistično ponudbo. Upam, da se bo število gospodinjstev,
ki se bodo odločila za raznorazne dopolnilne
dejavnosti, pričelo kmalu povečevati. Poleg
atraktivnejše turistične ponudbe bi pridobili
možnost dodatnega zaslužka tudi domačini.
Ljudi pa je najprej potrebno ustrezno informirati, zato se nadejam, da se bo v proračunu

S prenovo ceste in vaškega jedra bo Zavrh poleg urejenosti pridobil veliko tudi na varnosti

Bolj razveseljiva je novica v zvezi z glavno
cesto čez Zavrh, ki je manjše popravke že dočakala, prihodnje leto pa se bo pričela temeljita prenova, ki naj bi prinesla nov pločnik
in s tem novo vaško podobo. Preureditve
centra pa se lahko v prihodnjih dveh letih
nadejajo tudi v Selcah. Oba projekta sta že
predvidena v proračunu občine Lenart za
prihodnji dve leti, ni pa tako za cesto, ki povezuje Voličino s Hrastovcem, kljub sprejetemu predlogu s strani KS Voličina. Bosta pa

občine Lenart našlo tudi nekaj sredstev za tovrstna izobraževanja. Popolnoma jasno je, da
je potrebno izdelati kvalitetne turistične programe in jih ustrezno promovirati, saj so zapisani na papirju namenjeni le samemu sebi.
Upam, da bo upoštevanih čim več predlogov,
ki so bili sprejeti v svetu KS Voličina, in
da bo Voličina skupaj z občino Lenart šla
po poti kvalitetnega razvoja v naslednjih
letih.

Adventni venec
Društvo Presmec iz Dolgih njiv je tudi letos
z velikima adventnima vencema okrasilo cerkveni dvorišči pred cerkvama sv. Ruperta v
Voličini in sv. Lenarta okrasilo. Njihov adventni venček, ki so ga podarili občini Lenart, pa
krasi tudi avlo Jožeta Hudalesa. Predsednik
društva Jože Vogrin nam ob tej priložnosti še
pove, da je pri pripravi teh advetnih vencev
sodelovalo okrog 30 ljudi.
Društvo Presmec
pri postavljanju adventnega venca
pred cerkvijo Sv. Ruperta v Voličini
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Večje investicije v občini Sv. Ana
v letih 2011 in 2012
V prihodnje so načrtovane naložbe na področju poslovne cone v Žicah, zato je morala občina urediti področje s potrebnim
prostorskim aktom.

N

ovi občinski svet je začel obravnavo
proračuna za prihodnji dve leti. Za
leto 2011 je načrtovano 4.088.492
EUR prihodkov in 3.967.859 EUR odhodkov, za leto 2012 pa 3.465.261 EUR prihodkov in 3.555.911 EUR odhodkov.
V letu 2011 načrtujemo modernizacijo in
rekonstrukcijo občinskih cest v višini
146.033 EUR, in sicer za naslednje odseke:
Žice–Škof-Perko, Žice–Kegl in dokončanje
začete investicije na cestah Krivi Vrh–
Gmajna in Zg. Ročica–Medved.

»Ureditev tržnice in razgledne ploščadi« v
Sv. Ani.
Na področju ravnanja z odpadno vodo
bomo nadaljevali investicijo »Odvajanje in
čiščenje odpadnih voda v Lokavcu« in nadaljevali s fazno izgradnjo cevovoda na območju Svete Ane.
Na področju opremljanja stavbnih zemljišč
bomo izdelali OPPN za naselje Lokavec,
pričeli s komunalno opremo v Sv. Ani, Lokavcu in obrtni coni v Žicah. Pri skupnem
projektu »Celovita oskrba Slovenskih goric
s pitno vodo« bomo v 2011 sodelovali v višini 140.000,00 EUR.
Na področju pokopališke dejavnosti bomo
pričeli z investicijo ureditve evangeličan-

Okolju prijazna toplotna oskrba
na biomaso uspešno obratuje
V občini Lenart je Eko toplota energetika,
d.o.o., v enem letu realizirala toplotno
oskrbo na biomaso. Začetek gradnje je bil
avgusta 2009, kotlovnica na biomaso s toplovodnim omrežjem pa je začela obratovati oktobra 2010.

godba o dobavi biomase je bila sklenjena z
lokalnim podjetjem, ki sodeluje s kmeti iz
okolice. Nadaljnji partner pri projektu je Ministrstvo za gospodarstvo RS, ki sofinancira
investicijo za koriščanje obnovljivih virov
energije s 30% udeležbo.

V

V letu 2012 se bo izvajala modernizacija na
cestah Lokavec–Pogled, Dražen Vrh–Zg.
Velka (Župec) in uredil se bo del pločnika
Kremberk–Ledinek. Nadaljevala se bo tudi
investicija v rekonstrukcijo državne ceste
R III-730 s kolesarsko stezo – etapa II do
Derganca.
Prav tako se bo v letu 2011 pričela investicija v Lokavcu »ureditev vaškega jedra
Lokavec«, ki se bo zaključila v letu 2012.
Ocenjena vrednost investicije je 500.000,00
EUR.

skega pokopališča in ureditve parkirnih
mest pod mrliško vežo. Na področju šolstva
načrtujemo energetsko prenovo OŠ Sv. Ana
in Lokavec in plačilo pogodbene obveznosti
izgradnje telovadnice.
Večina navedenih investicij je dvoletnih in
se nadaljujejo v letu 2012. Precej sredstev
bo namenjenih rednemu vzdrževanju občinskih cest.
Na področju črpanja Evropskih sredstev pa
se izvaja investicija na področju Lokavca
»Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v

kotlovnici s toplovodom sta bila inS strani Ministrstva za gospodarstvo RS in
stalirana kotel na biomaso z močjo
občine Lenart so bila dodeljena tudi soglasja
3,5 MW in kotel na olje z močjo 3,5
za cene toplote.
MW za pokrivanje konic in rezervo. ToploNa osnovi soglasja št. 301-142/2010-3 s
vodno omrežje je dolgo okoli 5 km in v konstrani Ministrstva za gospodarstvo RS k prvič
čni fazi izgradnje bo dobavljene cca
oblikovani izhodiščni ceni daljinskega ogre13.500.000 kWh toplote gospodinjstvom,
zasebnim hišam, večstanoC E N I K daljinskega ogrevanja
vanjskim blokom, podjetjem
1.
– obratom in javnim zgradbam v občini Lenart. Eko toplota energetika v projekt
koriščenja obnovljivih virov
energije, ki ga sofinancira
Ministrstvo za gospodarstvo
RS, investira cca 4,8 milijonov
EUR.
Trenutno se z okolju prijazno
toploto že ogreva 499 gospodinjstev (zasebne stranke,
večstanovanjski bloki, javni
objekti, občinski objekti in
podjetja–obrati) v Lenartu.
vanja na območju naselja Lenart v občini Lenart z dne 23. 11. 2010 sme Eko toplota
Toplovodni projekt Lenart sje bil izpeljan z
energetika, d.o.o., pričeti uporabljati oblikoobčino Lenart, z drugimi regionalnimi partvano izhodiščno ceno, s tem, da je višina
nerji kot tudi z Ministrstvom za gospodarpovprečne cene 69,3745 €/kWh. Navedene
stvo RS. Z občino Lenart je bila sklenjena
cene so brez DDV-ja in drugih dajatev.
30-letna koncesijska pogodba, na osnovi katere so projekt lahko realizirali.
Več informacij: www.eko-toplota.si
Biomasa za obrat Lenart prihaja iz regije. Po-

Zimska služba 2010/2011 na
območju občine Lenart

V

V 2011 bomo pričeli projekt »Energetsko
učinkovita prenova javne razsvetljave«.
Projekt bo večleten in bo zajemal obnovo
celotne javne razsvetljave z energijsko varčnimi žarnicami.
Prav tako se bo v 2011 pričel projekt
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Lokavcu«, ki se bo končala leta 2013. Projekt je vreden 681.000,00 EUR in je delno
(85 % upravičenih stroškov) sofinanciran iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Viktor Kapl

zdrževanje občinskih cest vodi občina. Občina Lenart izvaja javno
službo upravljanja in vzdrževanja občinskih cest v skladu z določili Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Lenart in
veljavnega Odloka o občinskih cestah in javnih površinah v občini Lenart v okviru režijskega obrata oz. z oddajo del, ki obsegajo
vzdrževanje občinskih cest s pogodbo.
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in
opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega odvijanja prometa v zimskih razmerah. To je takrat, ko je zaradi
snega, poledice in drugih zimskih pojavov
lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Od 15. novembra do 15. marca, ko praviloma traja zimsko obdobje, so vse
aktivnosti izvajalcev rednega vzdrževanja
javnih cest usmerjene predvsem v izvajanje
vseh opravil po izvedbenem programu zimske službe. V tem obdobju ima zimska služba
v okviru rednega vzdrževanja nesporno
prednost pred ostalimi rednimi vzdrževal-

nimi deli na cestnem omrežju.
Z načrtom zimske službe so ceste, ki jih plan
zajema na osnovi 31. člena pravilnika, razvrščene v tako imenovane prednostne razrede oziroma prioritete. Skratka, vso
vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v
zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi oz. prioritetami, v katere so
ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto
in strukturo ter povezovalno vlogo prometa,
geografsko-klimatske razmere in krajevne
potrebe (linije javnega in osebnega prevoza).
Razvrstitev cest po prioritetah je določeno v
izvedbenem planu zimske službe po prej naštetih kriterijih in tako je usklajena prevoznost občinske cestne mreže.
Na podlagi Pravilnika o vrstah vzdrževalnih
del na javnih cestah in nivoju rednega
vzdrževanja javnih cest je vse vzdrževanje
prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah opredeljeno s prednostnimi razredi
oz. prioritetami.

ŠT. 11 | 24. DECEMBER 2010

OVTARJEVE NOVICE

DOGODKI IN DOGAJANJA
Razvrstitev cest po prioritetah na območju občine Lenart:

V občini Sveta Trojica so že sprejeli proračun za leti 2011 in 2012

Pred. razred Vrsta ceste

Prevoznost ceste Sneženje

Močno sneženje

I

pomembnejše
lokalne ceste,
zbirne mestne in
krajevne ceste

od 5. do 20. ure

zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 2 ur,
predvsem med
20. in 5. uro

zagotoviti prevoznost, možni zastoji predvsem
med 22. in 5. uro

ostale lokalne
ceste, mestne in
krajevne ceste

od 7. do 20. ure,
upoštevati krajevne potrebe

zagotoviti prevoznost; možni
krajši zastoji

zagotoviti prevoznost, možni
zastoji do enega
dne

javne poti, parki- upoštevati krajerišča, kolesarske vne potrebe
povezave

zagotoviti prevoznost; možni
zastoji do enega
dne

zagotoviti prevoznost; možni
večdnevni zastoji

II

III

približno 50 km, okoliš razdeljen na cone
obdelave (KCL1 - KCL4), izvajalec vzdrževanja je podjetje SKALA, Drago KEREC,
s.p., Zg. Žerjavci 38, 2230 Lenart, tel . 041
650 488.

Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm in na drugih cestah
15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. V obdobju izredno močnega sneženja in v primerih, ko poledice ni
mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi je dopustno tudi odstopanje
od predpisanih zahtev.
Celotno cestno omrežje občine Lenart je
razvrščeno v tri okoliše, le-ti pa imajo
opredeljene prioritetne razrede (I., II., III.
prioritete).

III. okoliš:
Javne in krajevne poti na območju KS Voličina (II. in III. prednostni razred),
skupno približno 61 km, okoliš razdeljen
na cone obdelave (KCV1 - KCV5), izvajalec vzdrževanja je podjetje JD, d.o.o.,
Dolge njive 6, 2232 Voličina, tel. 031 495
298.

I. okoliš:
Lokalne ceste, mestne ulice, javne prometne površine in pločniki (I. prednostni
razred), skupno približno 100 km, okoliš
razdeljen na cone obdelave MLC1 –
MLC3), izvajalec vzdrževanja je podjetje
CPM, d.d., Maribor, VB Lenart, Gradiška
c. 4/b, 2230 Lenart, tel. 02 729 12 72, email:
lenart.vvc@cpm.si.
Javne površine; varne poti v šolo, stopnišča, ostale peščeve površine v mestu in
centrih, skupno približno 10 km, izvajalec
vzdrževanja je podjetje ALMAJA, d.o.o.,
Jurovska cesta 23, 2230 Lenart, tel. 02 720
76 73.

Prve ocene kažejo, da se je v letošnjem letu
zimska služba, ob dosledni uporabi enotnih
ter natančno predpisanih postopkih, izvajala
učinkovito.
V pretekli zimski sezoni 2009/10 je bilo
skupno izvedenih 29 akcij (posip ali pluženje) in je bilo porabljenih okoli 240.000,00
EUR. V letošnji zimski sezoni je bilo že do
13. decembra izvedenih skupno 11 akcij
(posip ali pluženje). V pretekli zimski sezoni
do tega datuma še ni bilo zimskih akcij. V eni
akciji se izmed ostalih potrebnih resursov
porabi posipnih agregatov cca 30 t soli in
60 t drobljenca – peska.

II. okoliš:
Javne in krajevne poti na območju KS Lenart, (II. in III. prednostni razred), skupno

Mirko Kojc

Investicijsko naravnan proračun

Č

lani občinskega sveta občine Sveta
Trojica so sredi decembra sprejeli občinski proračun za leti 2011 in 2012.
Tako je občina Sveta Trojica med prvimi občinami v Sloveniji, ki imajo sprejet svoj proračun. Mnoge občine so pri sprejemanju
svojega proračuna letos zavrle lokalne volitve, kar se v občini Sveta Trojica ni zgodilo.
Zakaj je pomembno, da ima občina sprejet
svoj proračun pravočasno? Zato, ker potem
lahko normalno opravlja svoje funkcije, izvaja investicijsko dejavnost in financira vse
tiste dejavnosti, ki sodijo v njeno pristojnost.
Če proračuna nima, pa dejansko marsikaj
v občini čaka na njegov sprejem. Če bi to
primerjali z družino, bi lahko rekli, da tudi
družinski člani težko karkoli naredijo, če
ne vedo, koliko sredstev bodo imeli na
razpolago.
»Proračun za dve leti, ki smo ga sprejeli, bo
stopil v veljavo prvega januarja leta 2011,«
pravi župan občine Sveta Trojica Darko Fras.
Že danes vsi porabniki denarja iz občinskega
proračuna vedo, koliko sredstev bodo v naslednjih dveh letih imeli na razpolago. Tako
lahko mirno načrtujejo svoje aktivnosti.

Pravočasne priprave
»Občinski proračun smo ne glede na lokalne
volitve začeli pripravljati že septembra. Prvič
ga je občinski svet obravnaval novembra.
Sprejel pa ga je novi občinski svet v decembru,« pravi Fras. To je dokaz, da sedanji občinski svetniki tako kot dosedanji v prvi vrsti
skrbijo za razvoj kraja in občine.
Proračuna občine Sveta Trojica za leti 2011
in 2012 sta, kot se to reče po domače, dokaj
težka. Proračun za naslednje leto znaša okoli
6.491.000 evrov, proračun za leto 2012 pa
okoli 5.350.000 evrov. Vendar pa je v teh številkah skrita tudi investicija v izgradnjo širokopasovnega interneta, za kar si skupaj z
župani sosednjih občin prizadeva župan
Darko Fras, ki ga prebivalci Slovenskih goric
in celotne Slovenije poznajo tudi kot uspešnega borca za to, da so ljudem vrnili vlaganja
v telekomunikacijsko omrežje.

neta je vredna več milijonov evrov. Zanjo bo
občina pridobila veliko nepovratnih sredstev,
veliko sredstev pa bo v projekt vložil tudi izvajalec, ki je bil izbran na javnem razpisu.

Širokopasovni internet
»V proračunskih sredstvih za leto 2011 je za
investicijo v širokopasovni internet predvideno okoli 3.183.000 evrov, leta 2012 pa okoli
1.964.000 evrov. Tako realno gola občinska
proračuna občine Sveta Trojica letno znašata
vsak okoli 3,4 milijona evrov,« pojasnjuje
Fras. Trenutno na občini še ne vedo, ali bodo
na razpisu za izgradnjo dostopa do širokopasovnega interneta uspeli. »Če ne bomo
uspeli, bomo sodelovali na kakšnem od naslednjih razpisov in si za dodatna sredstva
prizadevali naprej. Tako velike investicije
nobena občina ne more izpeljati samo z
lastnimi sredstvi.«
Občinska proračuna za obe leti sta investicijsko naravnana, saj bo občina v naslednjih
dveh letih največ proračunskih sredstev namenila za investicije. »Za investicije bomo
leta 2011 in 2012 namenili več kot polovico
proračunskih sredstev,« pojasnjuje Fras. Ob
tem pa na občini ugotavljajo, da se močno
povečujejo tekoči izdatki, ki jih ima občina
za socialne in druge transferje po veljavnih
predpisih. Tako so, denimo, imeli v vrtcu v
občini Sveta Trojica pred štirimi leti en oddelek, v katerega je bilo vključenih 22 otrok.
Danes pa ima vrtec štiri oddelke, v katere
je vključenih 64 otrok. Zato imajo sedaj trikrat več stroškov za redno financiranje predšolske vzgoje kot pred štirimi leti. Samo za
predšolsko vzgojo namenijo letno okoli
240.000 evrov.

Vse več sredstev za
socialne transferje
Tukaj so tudi socialni transferji, ki jih plačuje
občina. Gre za plačevanje oskrbnine v domovih za ostarele za socialno šibke občane,
za zagotavljanje sredstev za družinske

Občinski redarji v občini Lenart

M

edobčinsko redarstvo je bilo ustanovljeno 6. 2. 2010 in deluje na območju 18 občin ustanoviteljic, med
drugim tudi na območju občine Lenart. Občinski redarji so dela in naloge, v skladu z zakoni in občinskimi predpisi, v občini Lenart
pričeli izvajati v aprilu letos. Pred tem je občinska uprava podala medobčinskemu redarstvu načrt dela oz. seznam lokacij, kjer je
potrebno izvrševati nadzor, da bi se aktualna
problematika na področju varstva javnega
reda in miru ter na področju varnosti cestnega prometa zmanjšala. Pri slednji je namen
preprečevanje nepravilnega ustavljanja in
parkiranja na način, s katerim se ovira in
ogroža ostale udeležence v cestnem prometu,
predvsem otroke na poti v šolo.
Občinski redarji so bili v mesecih od aprila
do vključno novembra 2010 prisotni povprečno 8-krat mesečno. Dela so opravljali med
tednom, v dopoldanskem ali popoldanskem
času, enkrat pa tudi v nedeljo. Kljub potrebam po opravljanju nočnega dela ob koncih
tednov, žal, tega za zdaj še ni bilo mogoče izpeljati.
Pri rednem delu so občinski redarji sprva
opozarjali kršitelje. V prvih štirih mesecih so
tako izrekli 63 opozoril, zoper nobenega kršitelja pa niso represivno ukrepali. Po pregledu
učinkovitosti do tedanjega dela je bilo ugotovljeno, da zgolj opozarjanje ne prinaša pozitivnega napredka na področju varnosti v
cestnem prometu. Zato so redarji pričeli izrekati kršiteljem tudi globe. Skupaj je bilo v
času od aprila do novembra 2010 izrečenih
89 opozoril in 66 represivnih ukrepov – glob.
V občini Lenart smo prepričani, da so občani
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delo in nadzor občinskega redarstva bolj ali
manj dobro sprejeli. To se kaže predvsem
skozi interes posameznikov ali posameznih
skupin, ki se na občino obračajo s prošnjo po
še večji prisotnosti in nadzoru. V občini Lenart tako ugotavljamo, da bi nadzor občinskega redarstva potrebovali vsakodnevno,
kar žal pri sedanji organiziranosti službe ter
kadrovski zasedenosti le-te za zdaj ni mogoče. Kljub vsemu pa ugotavljamo tudi to, da
je nadzor, kolikor ga je izvedenega, zakonit
in profesionalen, predvsem pa usmerjen v
zaščito javnih dobrin ter varstvo najranljivejših udeležencev v cestnem prometu, kot so
otroci in ostali pešci ter invalidi.
Mirko KOJC, kom. inž.

Občina Sveta Trojica se je skupaj z drugimi
občinami iz osrednjih Slovenskih goric prijavila na razpis za sofinanciranje izgradnje širokopasovnega interneta v občini. Na razpis
so čakali skoraj dve leti, saj ga pristojni dolgo
niso objavili. Potem ko je bil končno objavljen, pa so se že oktobra letos nanj prijavili.
Kako se bo razpis končal, še ni znano, saj je
nanj prispelo štirinajst vlog, pristojni organi
pa jih bodo pozitivno rešili samo nekaj.
Občina Sveta Trojica je na razpisu kandidirala skupaj z izvajalcem del, ki ga je izbrala
na javnem razpisu. Gre za Elektro Maribor,
ki je dal najbolj ugodno ponudbo. Investicija
v izgradnjo omrežja širokopasovnega inter-

pomočnike in za obvezno zdravstveno zavarovanje nekaterih kategorij prebivalcev, za izplačevanje enkratnih socialnih pomoči
nekaterim občanom, za dodeljevanje občinskih štipendij, za subvencioniranje najemnin
posameznim občanom in podobno.
Občina mora sofinancirati tudi nekatere zavode in druge institucije na medobčinski
ravni. Gre, denimo, za matično knjižnico v
Lenartu, za medobčinsko redarsko službo, za
medobčinski komunalni inšpektorat in podobno.
Poleg tega občina financira materialne stroške za osnovnošolsko dejavnost, medtem ko
plače zaposlenim na osnovni šoli zagotavlja
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ministrstvo. Občina skrbi tudi za investicijsko vzdrževanje objektov osnovne šole ter za
izvajanje nadstandardnih programov, sofinancira pa tudi šolo v naravi, razne športne
in druge programe. Občina sofinancira tudi
društveno dejavnost.
Pri financiranju vseh teh dejavnosti bo občina v naslednjih letih ostala na zneskih iz letošnjega leta, s tem da jih bo povečala za
inflacijo. Marsikatera subvencija občine pa
bo ostala enaka, saj je občinski proračun naravnan tudi varčevalno. Brez tega ne bi bilo
dovolj sredstev za investicije in razvoj.

Ambiciozni investicijski projekti
V naslednjih dveh letih bodo v občini Sveta
Trojica, po besedah župana Darka Frasa, izvedli kar nekaj pomembnih investicij. Gre za
nadaljevanje izgradnje 3,5 kilometrov sekundarnega komunalnega omrežja v naselju
Sveta Trojica. V tistem delu kraja, kjer imajo
sedaj samo meteorno kanalizacijo, ki so si jo
zgradili v lastni režiji, se bodo lahko vsi priključili na novo sekundarno fekalno komunalno omrežje. To je postala nujnost, saj »po
domače« tudi na tem področju ne gre več.
Prav tako bodo nadaljevali z drugo fazo izgradnje 1,3 kilometre dolge primarne kanalizacije na južni strani kraja Sveta Trojica, ki
se bo končala z izgradnjo nove čistilne naprave na prostoru med regionalno cesto Lenart–Ptuj in avtocesto. Njena zmogljivost bo
znašala 650 populacijskih enot. Ta investicija
ni nujna samo zaradi izgradnje novega kompleksa Trojica-jug, temveč tudi za izgradnjo
športno rekreacijskega centra ob jezeru.
V naslednjih dveh letih načrtujejo tudi obnovo vpadnice v Sveto Trojico iz južne strani
do regionalne ceste z izgradnjo pločnika. Ob
tem bodo kolikor je to mogoče zmanjšali
tudi naklon ceste, tako da bo dostop do središča občine z južne strani nekoliko lažji in
manj strm. V sklopu tega bodo izdelali tudi
projekte za krožišče z regionalno cesto Lenart–Ptuj. Prav tako bodo proučili možnost
za ureditev krožišča pred gostiščem Na griču.
Občina računa tudi, da bo država s svojimi
sredstvi začela z nujno sanacijo plazov nad
jezerom in rekonstrukcijo ceste, sama pa bo
prispevala za izgradnjo pločnika.

Poleg tega bo občina nadaljevala s programom modernizacije občinskih cest predvsem v Oseku. Asfaltirala bo tudi dve ulici v
kraju Sveta Trojica in odsek lokalne ceste v
Verjanah. Pravzaprav gre za dela, ki so se začela že jeseni, nadaljevala pa se bodo spomladi. Hkrati občina načrtuje začetek obnove državnih cest z izgradnjo pločnikov ter
avtobusnih postajališč v Gočovi in Spodnji
Senarski. Čeprav občina pritiska, na direkciji
za državne ceste za obe investiciji še nimajo
zagotovljenih sredstev. Kot opozarja Fras, pa
sta obe investiciji nujni, saj tovorni in drugi
promet že močno ogroža varnost ljudi.
Občina bo nadaljevala tudi z obnovo samostanske kleti, ki bo predvidoma končana v
prvi polovici naslednjega leta. V celoti bo
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stala 250.000 evrov, od katerih jih je občina
uspela 150.000 evrov pridobiti iz evropskega
projekta čezmejnega sodelovanja z Madžarsko Intereg 3.

Prostorski načrti za razvoj
Precej sredstev bo občina namenila tudi za
pripravo prostorskih načrtov in dokumentov, brez katerih razvoj občine in kraja Sveta
Trojica ni mogoč. Gre zlasti za občinski prostorski načrt. Občina je v zvezi z njim naredila že vse, kar je v njeni moči, sedaj pa
čakajo na smernice ministrstva, ki so mu vso
dokumentacijo dostavili že pred dopusti. Ministrstvo bi moralo smernice za namensko
rabo prostora izdati do avgusta, vendar jih še
doslej ni uspelo, saj imajo očitno veliko dela,
ker podobna načrte pripravljajo v številnih
občinah. Celo s kmetijskega ministrstva še
niso uspeli poslati smernic. Za izdelavo omenjene dokumentacije bo občina potrebovala
kar 150.000 evrov, vendar brez nje razvoj ni
mogoč. Nadaljevali pa bodo tudi s pripravljanjem podrobnega načrta za novi center Svete
Trojice na travniku za občino, kjer nameravajo narediti večjo javno površino in zagotoviti prostor za poslovno stanovanjske
objekte.
Poleg tega bo občina izvedla veliko manjših
investicij v komunalno in drugo infrastrukturo v Zgornjem Porčiču, Oseku, Gočovi,
Spodnji Senarski in v še nekaterih naseljih.
Prvi dve leti od ustanovitve je bila občina
Sveta Trojica deležna sredstev iz države za
tako imenovano finančno izravnavo, zadnji
dve leti pa se je postavila na svoje noge, saj
se samofinancira. Trojičani so seveda na to
upravičeno ponosni. Ob tem pa njihov
župan in državni svetnik Darko Fras opozarja, da je trend naraščanja stroškov tekočega poslovanja občine zaradi višanja
normativov in standardov ter prenosa nalog
s strani države na lokalne skupnosti zaskrbljujoč, saj se ti stroški iz leta v leto povečujejo na račun sredstev za razvoj. »Čeprav se
lastni prihodki občine povečujejo, se še hitreje povečujejo stroški tekočega poslovanja,« pojasnjuje Fras, ki si prizadeva ta
vprašanja razrešiti tudi v vlogi državnega
svetnika. Zakaj pravzaprav gre. Navedimo

nekaj primerov: modernizirajo dom za starostnike ali za prizadete otroke, občini pa za
svoje varovance iz območja občine začnejo
pošiljati za petdeset odstotkov višje račune
za oskrbnino, ki jo je občina po črki zakona
dolžna plačati; ministrstvo za šolstvo predpiše višje standarde v otroškem varstvu, občini pa ne zagotovi sredstev za njihovo
financiranje in podobno. Kljub kriznim
časom se po besedah Frasa nekateri pri nas
še vedno vedejo, kot da krize ni in da je denarja v izobilju.
Kakorkoli že, v občini Sveta Trojica imajo
dvoletni proračun, ki je ambiciozen in naravnan na razvoj občine in vseh krajev v njej.
Tomaž Kšela

Naložbe v občini Cerkvenjak
Dograditev čistilne naprave in izgradnja kanalizacijskega kanala

V

občini Cerkvenjak je v teku investicija Dograditev čistilne naprave in izgradnja kanalizacijskega kanala v
naseljih Andrenci, Cerkvenjak in Stanetinci.
Z njo se bo bistveno prispevalo k reševanju
problematike odvajanja in čiščenja odpadnih
voda za cca 1240 populacijskih enot – PE. Investicija zajema povečanje kapacitete ČN od
sedanjih 415 PE na 1500 PE, to je 1085 PE ter
izgradnjo cca 2,2 km kanalizacijskega kanala.
Vrednost investicijskih del znaša 977.035 €.
Investicija se bo izvajala v letih 2010 in
2011in je sofinancirana iz Evropskega sklada

za regionalni razvoj (ESRR) v skupni višini
462.112 €, kar predstavlja 47 % investicijske
vrednosti.
V letu 2010 je bila uspešno zaključena I. faza,
ki obsega dograditev obstoječe ČN, in že pričeta II. faza, ki pa predvideva izgradnjo cca
2,2 km kanalizacijskega kanala.
Investicija, ki jo občina zelo težko izpelje brez
sofinanciranja v obliki nepovratnih sredstev,
bo prinesla številne družbene koristi, pripomogla bo k razvoju občine Cerkvenjak in celotne podravske regije.

Nov športni center v Cerkvenjaku

V

občini Cerkvenjak je izgradnja
ustreznega športnega rekreacijskega
centra (ŠRC) za najrazličnejše športe
prepotrebna, kajti trenutno športne aktivnosti (nogomet) izvajajo na obstoječih igriščih
in spremljajočih objektih, ki v veliki meri ne
ustrezajo normativom in zahtevam. Prav to
stanje in razmere so bili glavni razlog za
odločitev, da se v najkrajšem možnem času
pristopi k celoviti rešitvi z izgradnjo ustreznega športno rekreacijskega centra, ki bi v celoti odpravil vse pomanjkljivosti in omogočil
izvajanje raznovrstnih skupinskih in individualnih športnih aktivnosti športnih klubov, OŠ Cerkvenjak ter občanov občine
Cerkvenjak.

Že od začetka letošnjega leta se aktivno izvajajo aktivnosti za realizacijo tega projekta, za
kar je že v zaključni fazi izdelave projektna
dokumentacija za pridobitev GD in izvedbo
del (PZI). V teku je postopek odkupa zemljišč za širitev površin za igrišča ter površin
za parkirišča. Projekt ureditve ŠRC Cerkvenjak je uvrščen v proračun občine Cerkvenjak že za leto 2011 in bo takoj po pridobitvi
ustreznih dovoljenj in po opravljenem razpisu za izbor izvajalca tudi realiziran.
Vrednost projekta se ocenjuje na cca 0,5 mio
EUR in bo predstavljal precejšen zalogaj za
občinski proračun.
Projekt obsega: tribune s cca 250–300 sedeži
s potrebnim spremljevalnim objektom
okvirno bruto tlorisnih dimenzij 29 m × 7 m

v pravokotni izvedbi. Izvedena bosta dva
vhoda v slačilnice, eden na SZ strani, drugi
na JV strani po AB stopnišču. Objekt bo
delno vkopan v hrib ob obstoječem travnatem nogometnem igrišču. Objekt bo etažnosti: P+N. Streha športnega objekta bo
enokapnica, krita s trapezno pločevino.
Okna v pritličju predvidenega objekta bodo
troslojno zastekljena, srednje velika, pokončna. V pritličju na nivoju igrišča se uredijo
slačilnice s tuši in sanitarijami za dve ekipi,
prostor za delegate in sodnike s tuši in sanitarijami, klubski prostor, prostor za prvo
pomoč, orodje ter dve shrambi. V nadstropju
se uredijo sanitarije pod tribunami za moške
in ženske. Iz tribun se uredi dostop v
VIP-ložo, ki bo nad
sanitarijami in služi za
napovedovanje tekem.
Fekalna kanalizacija se
priključuje na obstoječo
javno kanalizacijo, ki je
že zgrajena na južnem
delu obstoječega travnatega igrišča. Meteorne
vode s streh in utrjenih
površin se po čiščenju v
peskolovilnikih speljejo
z obstoječim kanaliziranjem v bližnji potok.
Prav tako se uredi priključek na javno vodovodno, električno in
t e l e k o mu n i k a c i j s k o
omrežje.
Uredi se tudi atletska steza, travnato igrišče
za veliki nogomet, pomožno vadbeno travnato igrišče, igrišča za tenis in odbojko na
mivki, vse v obsegu s prostorskimi možnostmi ter s predhodno nivojsko ureditvijo
terena z zemeljskimi masami od izkopa brežine za izgradnjo prostorov s tribunami.
Prav tako se uredijo parkirišča za avtomobile
(cca 200 parkirnih mest ). Obstoječa občinska cesta se prestavi na severni del parkirišča.
Projekt ureditve ŠRC Cerkvenjak, ki se je v
preteklem obdobju pripravljal in čakal na
svojo realizacijo, je tik pred uresničitvijo.
Predstavljal bo zelo veliko pridobitev predvsem za šport na širšem območju Slovenskih
goric.
Mag. Vito Kraner, Zrnje
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GOSPODARSTVO
Pogovor s predsednikom območne obrtno-podjetniške zbornice v
Lenartu Stankom Bernjakom

Kljub krizi število obrtnikov večje Najsodobnejše reklamne table in
panoji
G

ospodarske razmere na našem območju se kljub različnim ukrepom,
žal, še ne izboljšujejo. Prej bi lahko
rekli, da se slabšajo. Posebej zaskrbljujoče so
razmere v gradbeništvu, kjer se kriza poglablja, saj večjih investicij praktično ni. Tudi
država je skoraj ustavila svojo investicijsko
aktivnost,« pravi predsednik območne
obrtno-podjetniške zbornice v Lenartu
Stanko Bernjak.
Po njegovih besedah je najhuje, da nekatera
gradbena podjetja, ki so pred prisilno poravnavo ali stečajem, konkurirajo za delo na različnih razpisih po tako nizkih cenah, da z
njimi ne morejo pokriti niti stroškov materiala. Z dampinškimi cenami takšna podjetja
odlagajo svoj stečaj ali prisilno poravnavo,
hkrati pa v nemogoč položaj spravljajo druga
podjetja. »Nekateri lokalni investitorji takšnim podjetjem nasedajo, namesto da bi z
državnimi in evropskimi sredstvi pomagali
prebroditi krizne čase zdravim domačim podjetjem. Pomembno jim je samo to, da pridejo
do investicije čim ceneje, četudi po dampinških cenah ter marsikdaj tudi na račun kakovosti ter na račun domačih podizvajalcev.
Podjetja, v katerih že vedo, da bodo šli v stečaj
ali prisilno poravnavo, pridejo k nam delat od
drugod. Ko pridobijo posel, pritegnejo k delu
domače kooperante, ki na koncu velikokrat
ostanejo brez plačila. Tako na koncu najkrajši
konec zaradi takšnih 'poceni' investicij potegnejo domači obrtniki in podjetniki. Kar
nekaj takšnih podjetij, ki prihajajo k nam z
dampinškimi cenami, bi lahko omenil, vendar
jih zaradi poslovne korektnosti ne bom. Vsi
pa vemo, katera večja gradbena podjetja v tej
državi so bila ali so v postopku prisilne poravnave ali pred stečajem. Vsa ta podjetja so delala tudi na območju Slovenskih goric,« pravi
Bernjak.

»

Obratovalnica Dekor Janka Haložana ima v prednovoletnem času veliko
dela

osnovnih sredstev. Dejavnost izvajajo v glavnem v domačih hišah, tako da imajo čim nižje
stroške. Vendar pa tak začetek ni lahek in vsi
jim želimo, da bi uspeli. Za to, da človek danes
odpre solidno obrtno obratovalnico, v kateri
bo proizvajal nekaj resnega, pa potrebuje od
sto do dvesto tisoč evrov.«
Običajen smrtnik si predstavlja, da mora človek
prehoditi dolgo pot po različnih ustanovah in
potrkati na številna pisarniška vrata, da postane
obrtnik. Bernjak pa pojasnjuje, da ni več tako,
kot je bilo včasih. »Danes lahko človek postane
obrtnik tako rekoč v enem dnevu. Vse lahko
uredi na enem mestu. Vendar pa je tako: dejavnost lahko registriraš hitro, vendar pa moraš
potem sam poskrbeti za vse potrebno. Sedaj te
tista, kot smo ji včasih rekli 'papirnata vojna',
čaka potem, ko si že registriral dejavnost in ne
prej. Obrtnik za to, da to uredi, odgovarja sam.
Moram pa reči, da po mojih informacijah, mladih obrtnikov pristojni posebej ne zafrkavajo,
kar se mi zdi pravilno.«
Kaj pa se obrtnikom na širšem območju Lenarta ta trenutek zdi največji problem. »Siva
ekonomija in delo na črno,« kot iz topa ustreli
Bernjak, ki se na nek način čudi, zakaj ljudje
dajejo delo šušmarjem. »Šušmarji imajo običajno enake cene kot obrtniki, ne izdajajo pa
računov. Zato se naročnik ne more niti pritožiti, da o tem, da nima garancije za opravljeno
delo, niti ne govorimo. Če bi si naročnik izračunal vse stroške, ki jih ima s šušmarjem, bi
ugotovil, da bi za isti denar dobil tudi dobrega
obrtnika, ki bi mu za enako ceno opravil kakovostno storitev in zanjo dal tudi garancijo.«
So bili včasih šušmarji cenejši? »Morda na
prvi pogled, dejansko pa nikoli. S sivo ekonomijo ne izgubljajo samo naročniki, temveč
tudi država, s tem pa dejansko tudi vsi davkoplačevalci«.
Predsednika območne obrtno podjetniške
zbornice v Lenartu smo na koncu povprašali
še, kaj je po njegovi presoji največji problem
obrti in podjetništva v Sloveniji, pri nas, v tem
trenutku. »Napišite, da je to plačilna nedisciplina,« je dejal. »Marsikatero veliko podjetje
rešuje sebe na račun malih podjetnikov in
obrtnikov. Obrtno podjetniška zbornica Slovenija je dala vladi veliko konkretnih predlogov, kako bi izboljšali podjetniško okolje za
obrt in podjetništvo. Žal vlada vse te predloge
premalo upošteva in prepočasi realizira.«
T. K.

Č

e ima v teh prednovoletnih dneh kdo
veliko dela, je to Janko Haložan iz
Svete Trojice. Kako tudi ne, saj ima
skupaj s sinom obratovalnico, imenovano
Dekorativno ličarstvo Dekor. Osnovna dejavnost te obratovalnice je izdelovanje reklamnih tabel, različnih panojev ter običajnih in
svetlobnih napisov. V teh prednovoletnih
dneh, ko bi vsi radi ozaljšali svoje proizvodne
prostore, obratovalnice in domove, ima
Dekor veliko dela. »Vse leto imamo veliko
dela, pred koncem leta pa še posebej,« pravi
Haložan.
Kako pa na njihovo dejavnost, ki jo podjetja
in obratovalnice za svojo promocijsko dejavnost nujno potrebujejo, vpliva finančna in
gospodarska kriza? »Tudi mi jo občutimo,«
pravi Haložan. »Nekatera podjetja še sredstev
za plače nimajo, kaj šele za reklame in promocijo, ki pa je nujno potrebna, če se želi
podjetje izvleči iz krize.«
Kot pravi Haložan, obratovalnica Dekor največ dela za velika podjetja v domačem okolju:
za Saubermacher, za Tovarno bovdenov in
plastike, za Prevent-Halog in še nekatere.
Tudi to priča o njeni kakovosti.

Janko Haložan: V zadnjem času prelepimo veliko
avtomobilov z reklamnimi slogani in fotografijami

»Zadnje čase prelepimo tudi veliko avtomobilov z različnimi propagandnimi slogani in
reklamami, kar je zelo moderno,« pojasnjuje
Haložan. »Verjetno je že vsakdo videl avto,
ki je prelepljen s propagandnim materialom.
Za to dejavnost imamo tudi vse potrebne
licence.«
V Dekorju izdelujejo tudi reklamne panoje
na osnovi tako imenovanih LED diod, ki potrošijo mnogo manj električne energije kot
običajna svetlobna telesa. Po nekaterih podatkih potrošijo samo 70 odstotkov energije
običajnih žarnic. Energijo reducirajo na 12
watov, zaradi česar se zmanjša tudi nevarnost, da bi reklamna tabla povzročila vžig ali
kakšno drugo nevarnost.
»Od leta 2015 naprej različni uporabniki ne
bodo smeli več imeti reklamnih tabel in drugih svetlobnih teles, ki ne bodo zasnovane na
sodobnih tehnologijah, ki zmanjšujejo potrošnjo električne energije,« pojasnjuje Haložan. »To določajo predpisi, ki veljajo v
Evropski uniji.«
Kakšne lastnosti in znanja mora imeti človek
za opravljanje takšne dejavnosti? »Poleg smisla za oblikovanje mora imeti tudi računalniške spretnosti in smisel za računalniško
grafiko, pa še marsikaj drugega,« pravi malce
skrivnostno in smeje Haložan. »To dejavnost
opravljava oba s sinom. Najina znanja in
strokovne kompetence se kombinirajo, kar
prinaša novo kakovost.«
Kako se je Janko Haložan odločil za to specializirano dejavnost? Haložan je po osnovnem poklicu avtoličar, vedno pa si je želel, da
bi bil črkoslikar. To svojo željo mu je uspelo
tudi uresničiti, saj je njegova sedanja osnovna
dejavnost blizu njegovim nekdanjim željam.
Kaj pa bodočnost? »Po naravi sem optimist,«
pravi. »Imam široko znanje in strokovne
kompetence, zato me ni strah bodočnosti.«
Res pa je tudi, da mora imeti človek za to dejavnost žilico, ki je nima vsak. V Dekorju pa
jo imajo, zato tudi v teh kriznih časih uspešno poslujejo v dejavnosti, v kateri ni lahko
uspeti.
Tomaž Kšela

PROGRAM strokovnega izobraževanja kmetovalcev za leto 2010/11
Stanko Bernjak: Največji problem obrtnikov in
podjetnikov je plačilna nedisciplina.

Zanimivo je, da v naših predpisih pravzaprav
ni inštrumentov, s katerimi bi se investitorji
zavarovali pred podjetji, ki ponujajo prenizke
cene. Morebiti bi morali investitorji v razpisih
navesti tudi najnižjo možno ceno, ki jo lahko
ponudi izvajalec. »Predvsem pa ni ustreznih
inštrumentov, s katerimi bi lahko preveril,
kakšno je podjetje. Insolventna podjetja na začetku še poravnavajo račune, nato pa vse
slabše in slabše,« pojasnjuje Bernjak.
Se je zaradi tega število obrtnikov na območju
Lenarta zmanjšalo? »Ne,« pravi Bernjak.
»Nekaj jih je sicer zaprlo svojo obrtno delavnico, zato pa so se nam pridružili mladi
obrtniki. Lani nas je bilo od 380 do 390, trenutno pa sta na območju Lenarta že 402
obrtnika.«
So med njimi tudi mladi, ki so se samozaposlili s pomočjo subvencije iz zavoda za zaposlovanje, ki znaša okoli 4500 evrov? »Nekaj je
tudi takšnih, vendar ta program še ni dal pravih rezultatov. Mladi, ki postanejo obrtniki ali
podjetniki s pomočjo subvencije države, se v
glavnem usmerjajo v storitvene dejavnosti,
kjer imajo minimalne stroške za nabavo
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Program strokovnih predavanj v zimski sezoni 2010/11, ki ga organizira Kmetijska svetovalna služba Lenart za kmetovalce občin Benedikt,
Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana v Slov. goricah, Sv. Jurij v Slov. goricah in Sv. Trojica v Slov. goricah. Zajema predavanja za kmetijsko okoljski
program (KOP), ki so za kmetovalce, ki so vključeni v ukrepe programa KOP, obvezna (vsaj štiri ure predavanj vsako leto).
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Kmetijska svetovalna služba Lenart, Franci Ornik, dipl.inž.kmet.
DATUM

URA

TEMA PREDAVANJA

PREDVATELJ

LOKACIJA
Center Slovenskih goric,
Trg osvoboditve 8,
Lenart
Kulturni dom v Voliini

10.1.2011

10.00

Vrednotenje in obdavitev nepreminin, predstavitev
zakona o dohodnini in katastrskem dohodku

Boris Premzl, GURS
Stanislav Leskovar, KGZ Ptuj

11.1.2011

10.00

14.1.2011

10.00

Poljedelstvo - pridelava žit, gnojenje poljšin, pridelovanje
oljnih bu, pelinolistna ambrozija – nevaren plevel
Živinoreja – sonaravna reje, selekcija domae rede,
navzkrižna skladnost v živinoreji

Draga Zadravec s sodelavci,
KGZ Maribor
Igor Tumpej, Danijel Skaza,
Stane Levart, KGZ Ptuj

18.1.2011

10.00

Renata Jesih, Franci Ornik,
KGZ Ptuj

20.1.2011

10.00

FADN knjigovodstvo - izpolnjevanje popisnega lista,
najpogostejše napake - delavnica za kmetije, ki izvajajo
FADN knjigovodstvo
Živinoreja – sonaravna reje, selekcija domae rede,
navzkrižna skladnost v živinoreji

21.1.2011

10.00

25.1.2011
27.1.2011

Kulturni v Benediktu

PREDAVANJE
ZA OBANE
Vse obine

OBVEZNO
ZA KOP

Lenart, sv. Jurij
v Slov. goricah
Sv. Ana,
Benedikt

IPL, KOL,
ZEL, SOR
REJ, PAS,
ETA, S35,
S50

Vse obine

Igor Tumpej, Danijel Skaza,
Stane Levart, KGZ Ptuj

Center Slovenskih goric,
Trg osvoboditve 9,
Lenart
Kulturni dom v
Jurovskem dolu

Živinoreja – sonaravna reje, selekcija domae rede,
navzkrižna skladnost v živinoreji

Igor Tumpej, Danijel Skaza,
Stane Levart, KGZ Ptuj

Kulturni dom pri Sv.
Trojici v Slov. goricah

10.00

Prašiereja

Peter Priboži, KGZ Ptuj

10.00

Vinogradništvo

Andrej Rebernišek, KGZ Ptuj

Center Slovenskih goric,
Trg osvoboditve 9,
Lenart
Center Slovenskih goric,
Trg osvoboditve 9,
Lenart

Sv. Trojica,
Cerkvenjak,
Voliina
Vse obine

Sv. Jurij v Slov.
goricah, Lenart

Vse obine

REJ, PAS,
ETA, S35,
S50
REJ, PAS,
ETA, S35,
S50

IVG, STV

Program strokovnih predavanj v zimski sezoni 2010/11 za mesec februar in marec bomo objavili v naslednji številki Ovtarjevih novic
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NOVO V ZAKONODAJI

Vpis v zemljiško knjigo po starem

P

otem ko so poslanci državnega zbora
sprejeli nov zakon o zemljiški knjigi, ki
je povzročil veliko razburjenja, zlasti
med kmeti in posestniki ter lokalnimi skupnostmi, saj bi jim prinesel veliko novih stroškov, so člani državnega sveta nanj izglasovali
veto. Pri ponovnem glasovanju v državnem
zboru za zakon ni glasovala absolutna večina
poslancev, zato ni stopil v veljavo.
Državni svet je veto utemeljil s tem, da po novi
ureditvi vsaka zainteresirana stranka ne bi
mogla več samostojno predlagati vpisa vseh
stvarnopravnih in obligacijskopravnih pogodb
v zemljiško knjigo, pač pa bi si morala za to
najeti in plačati notarja ali odvetnika.
»Državni svet meni, da bi lahko zemljiškoknjižni predlog vložila tudi občina ali vsak, ki ima
pravni interes. Lokalne skupnosti oziroma občine so do sedaj same urejale in pripravljale
predloge za vpis lastninskih in drugih pravic v
zemljiško knjigo in so dolžne imeti evidenco
svojih nepremičnin. Pri tem izpostavljamo, da
je v nekaterih občinah tudi več sto predlogov
za vpis v zemljiško knjigo letno in da je do
sedaj veljavni zakon vsakemu, ki ima pravni
interes, omogočal vložitev zemljiškoknjižnega
predloga. Pri tem je potrebno izpostaviti opozorila, da lokalne skupnosti ne razpolagajo s
finančnimi sredstvi, potrebnimi za pripravo
predlogov vpisov v zemljiško knjigo s strani
notarjev oziroma odvetnikov,« je pojasnil

predsednik državnega sveta Blaž Kavčič. Gospodarska zbornica pa je ocenila, da bi morali
občani in občanke ter lokalne skupnosti in
pravne osebe za pripravo predlogov za vpis v
zemljiško knjigo po novem zakonu odvetnikom in notarjem skupno plačati okoli 30 milijonov evrov letno. Kje bi vzeli ta denar?
»Spremembe v delu, kjer se odvzema možnost
vsaki zainteresirani stranki, da sama vloži predlog za vpis v zemljiško knjigo, so premalo domišljene in bodo povzročile velike težave. Gre
za nesprejemljiv predlog obveznega vlaganja
zemljiškoknjižnih predlogov preko notarjev in
odvetnikov, ki bo dejansko pomenil 30 milijonov evrov dodatnega dobička notarjem in odvetnikom na breme brezposelnih, socialno
ogroženih upokojencev, mladih, socialno šibkih, obrtnikov, bankrotiranih podjetij, zadolženih občin, gospodarstva, ki še komaj diha, in
ostalih subjektov. Zakon lahko povzroči veliko
škode, na kar so v zakonodajnem postopku
opozarjale številne občine in poslanci,« je v obrazložitev veta zapisal Kavčič.
Tokrat so poslanci državnega zbora sledili prepričljivim argumentom državnega sveta. Pri
ponovnem glasovanju za sporni zakon o zemljiški knjigi ni glasovala absolutna večina poslancev, zato ta zakon ni bil sprejet in ne velja.
Tako bo lahko še naprej vsakdo sam vlagal
predloge za vpis v zemljiško knjigo.
T. K.

Referendum o pokojninski reformi?

P

oslanci državnega zbora so sredi decembra sprejeli nov zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, ki je bil v javni
obravnavi vse od pomladi. Na seji državnega
zbora je bilo 85 poslancev. 49 jih je glasovalo za
zakon, 35 pa proti. Zanimivo je, da za zakon
niso glasovali poslanci Desusa, ki so v vladajoči
koaliciji, podprli pa so ga poslanci SLS, ki so
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sicer v opoziciji. Prvič v mandatu Pahorjeve
vlade se je zgodilo, da je državni zbor izglasoval
tako pomemben zakon s pomočjo opozicijskih
poslancev.
Novi pogoji upokojevanja
Nov zakon je dvignil starostno mejo za upokojitev. Za starostno upokojitev bodo morali biti

moški in ženske poslej stari 65 let, imeti pa bodo
morali najmanj 15 let delovne dobe. Pravico do
starostne upokojitve si bodo pridobili tudi
moški, ki bodo imeli 43 let delovne dobe in
bodo stari najmanj 60 let, ter ženske, ki bodo
imeli 41 let delovne dobe in najmanj 58 let.
Za 40 let dela pokojnina z velikimi odbitki
Moški s 40 leti delovne dobe in ženske z 38 leti
delovne dobe se bodo lahko predčasno upokojili
s 60 leti starosti, vendar jim bodo pri odmeri pokojnine trajno odbili 0,3 odstotka odmerjene
pokojnine za vsak mesec pred dopolnjeno
polno starostjo za upokojitev. Vendar pa jim na
ta način pokojnine ne bodo smeli zmanjšati za
več kot 18 odstotkov.
Državne pokojnine ostajajo
Vladajoča koalicija je nameravala ukiniti
skromne državne pokojnine, ki jih prejemajo vsi
državljanke in državljani po 65 letu starosti, četudi niso plačevali prispevkov v pokojninsko
blagajno. Poslanci SLS pa so svojo podporo zakonu pogojevali s tem, da državne pokojnine, ki
jih po njihovih besedah prejemajo v glavnem
ostarele kmečke ženice, ostanejo v pokojninskem sistemu. Po burni razpravi so državne pokojnine ostale v pokojninskem sistemu, nov
zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pa je bil ob podpori poslancev SLS sprejet,
čeprav so poslanci koalicijskega Desusa glasovali proti. Za zakon sta glasovala tudi dva bivša
poslanca Desusa, bivši poslanec SD pa je glasoval proti. Proti zakonu so glasovali vsi prisotni
poslanci SDS in NS, za pa prisotni poslanci SD
(z izjemo ene poslanke, ki se je glasovanja
vzdržala), LDS in Zaresa.
Sindikati zakonu nasprotujejo
Preden je vlada poslala predlog novega zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v
državni zbor, ga ni uspela uskladiti s socialnimi
partnerji, torej z delodajalskimi organizacijami
in sindikati. Sindikati so vztrajali, da bi moralo
za polno starostno pokojnino brez vseh odbitkov zadoščati 40 let delovne dobe in 60 let
starosti.
Že nepolnih 24 ur po sprejetju zakona je Zveze
svobodnih sindikatov Slovenije vložila v državni

zbor pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o novem zakonu, pod katero
se je podpisalo 22.176 ljudi. Minister za delo,
družino in socialne zadeve pa je že najavil, da
bo za presojo o tem, ali je o zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju referendum
sploh možen, zaprosil ustavno sodišče. Po njegovem mnenju bi nastale nepopravljive in protiustavne posledice, če bi na referendumu zakon
padel, zato meni, da referenduma o njem ustavno sodišče ne bi smelo dopustiti.
Kaj bodo o zakonu rekli člani DS?
V državnem svetu pa so predstavniki delojemalcev, torej sindikatov, predlagali, naj državni svet
izglasuje veto na novi zakon. Če bi do tega prišlo, bi moral državni zbor še enkrat glasovati o
zakonu. Zato, da bi obveljal, bi morala zanj glasovati absolutna večina vseh poslancev, to je 46.
To pa verjetno ne bi bilo težko, saj je zakon že
ob sprejemu podprlo 49 poslank in poslancev.
Zakon stopi v veljavo, ko ga podpiše in razglasi
predsednik države in ko je objavljen v uradnem
listu Republike Slovenije. Predsednik države pa
novega zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju ne more razglasiti, dokler niso končani vsi postopki, ki jih imajo za njegovo izpodbijanje na voljo tisti, ki z njim niso zadovoljni.
Bo ustavno sodišče dovolilo referendum?
Pri zakonih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa je še ena okoliščina. Praviloma stopijo v veljavo na začetku leta, zelo
redno pa v sredini leta. Če bi začeli veljati osem
dni po objavi v uradnem listu ne glede na
datum v letu, bi to zavodu za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje ter seveda tudi zavarovancem izjemno otežilo izračunavanje pokojnin. Zato je ta trenutek negotovo, kdaj bo ta
zakon stopil v veljavo, če ga njegovi nasprotniki ne bodo uspeli ovreči. Zelo pomembno je,
kaj in kako bo presodilo ustavno sodišče. Nov
zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju so poslanci sicer sprejeli, vendar pa je
usoda pokojninske reforme še negotova. Če bo
prišlo do referenduma, bodo o njej odločali vse
volivke in volivci.
T. K.

ŠT. 11 | 24. DECEMBER 2010

OVTARJEVE NOVICE

DOGODKI IN DOGAJANJA
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah:

Priznanja dijakom in študentom

T

orek, 7. december 2010, je bil dan, ko
je župan občine Sv. Jurij v Slovenskih
goricah sprejel letos nagrajene dijake
in študente, ki so z nadpovprečnimi rezultati
izstopali na svojem področju.

povabil še na pogostitev in sproščen klepet.
Glede na področja, iz katerih dijaki in študentje izhajajo, lahko vidimo, da ima občina
Sv. Jurij v Slovenskih goricah velik potencial
v različnih smereh za nadaljnji uspešen raz-

ki jo je uspešno končal pod mentorstvom
profesorja Kristijana Brusa. Poleg šolskih
obveznosti in vsakodnevnega dodatnega
učenja harmonike se Dejan zelo rad odziva
na razna povabila na prireditve občine, društev, na domače zabave, razne praznovanja
v šoli in tako naprej.

Da pa je Dejan pravi virtuoz med harmonikarji, pove podatek, da je na mednarodnem
srečanju harmonikarjev v Beltincih, maja
2010, osvojil 1. nagrado. V začetku prihodnjega leta pa že z nestrpnostjo pričakuje
mednarodno tekmovanje za nagrado Avsenik. Za uspešne nastope na raznih tekmovanjih in nastopih gre velika zasluga
mentorju in učitelju Kristijanu Brusu.
In kakšne so njegove želje za prihodnost?
Na to vprašanje je Dejan Arcet odgovoril takole: »Moji cilji so še veliki, tako pri pridobitvi izobrazbe kot tudi igranju harmonike
in pri pridobivanju znanja ostalih instrumentov. Ustvariti si želim svoj lasten trio ali
kvintet. Zato že iščem kandidate, ki bi mi
pomagali pri igranju.«
Veliko pa mu pomeni tudi nagrada, ki jo je
dobil od občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah, saj navaja: »Nagrada občine mi veliko
pomeni. Glede na to, da zraven rednega šolanja večino prostega časa vložim v glasbo,
sem vesel, da je le-ta še vedno prisotna in
cenjena v naši družbi. Veseli me, da se občina zavzema za uspešne posameznike. Na
koncu pa bi se za vso podporo, ki mi jo nudijo, rad zahvalil staršem in vsem, ki me
podpirajo na moji glasbeni poti,« zaključuje
Dejan Arcet.
Dejan Kramberger

Dejan Arcet ob prejemu nagrade občine Sv. Jurij
v Slovenskih goricah

Letošnja priznanja in nagrade so si s svojimi
uspehi prislužili Aljaž Toplak za svoje dosežke v gostinstvu, Grega in Tadej Verbošt za
uspešne nastope v atletiki, Barbara Lorber za
uspešno zaključen študij na ekonomski fakulteti in diplomsko nalogo, ki jo je posvetila
problemom financiranja na domači lokalni
ravni, Žiga Perko za izjemne dosežke na področju kemije, saj je osvojil 4. mesto na olimpijadi kemikov v Tokiu, Dejan Arcet za
dosežke na glasbenem področju in Rebeka
Šauperl za uspešno zaključeno maturo, na
kateri je osvojila 28 točk. Po uradni svečanosti in podelitvi nagrad je župan zbrane

voj občine. Slednje je izpostavil tudi župan
Peter Škrlec, ki pa je poudaril, da bi bilo za
razvoj občine dobro, če bi se mlada in perspektivna delovna sila zaposlila v domačem
okolju. Seveda pa se sam dobro zaveda, da je
mladim na podeželju pogosto zelo težko ponuditi primerna delovna mesta. Prav zaradi
tega je po njegovem prepričanju potrebno
voditi razvoj občine v čim bolj investicijsko
razvojno smer, ki bo prinašala tovrstna delovna mesta. Slednje pa je vodilo občine vse od
njenega nastanka naprej.
Dejan Kramberger

Diplomska naloga Barbare Lorber
Prispevek k razvoju lokalne skupnosti

Nataša Lorenčič s Sv. Ane
Štipendistka Ustanove dr. Antona Trstenjaka
stanova dr. Antona Trstenjaka je prva
novodobna fundacija v Republiki
Sloveniji. Njen osnovni namen oz.
poslanstvo je pospeševanje vsestranskega razvoja Prlekije, Slovenskih goric in Haloz ter
navsezadnje vse Slovenije. Filozofija poslanstva temelji na znanstvenem in humanističnem izročilu znanega akademika prof. dr.
Antona Trstenjaka.
V novembru letošnjega leta se je vodstvo fundacije sestalo na gradu v Ormožu. Tukaj so
na obnovljeni skupščini sklenili, da morajo
več energije vložiti v revitalizacijo kluba šti-

U

znesku in deluje bolj kot nagrada, saj jo podelijo ob koncu študija. Natašina naloga je
imela naslov: Sodišču pridružena mediacija v
Sloveniji in po svetu.
Naj še navedem nekaj zanimivih podatkov iz
Natašinega življenjepisa: po OŠ je nadaljevala
izobraževanje na III. gimnaziji v Mariboru in
tukajšnji Pravni fakulteti. Kot štipendistka
Ministrstva za gospodarstvo je v letu 2005 začela delati v tamkajšnji pravni službi in se vpisala na magistrski študij Fakultete za upravo
v Ljubljani. Leta 2006 je bila sprejeta na opravljanje pripravništva pri Višjem sodišču v

pendistov in pospešiti sodelovanje z občinami. Pokrovitelj srečanja je bil Alojz Sok,
župan občine Ormož, mag. Milan Lovrenčič,
predsednik fundacije, pa je ob tej priložnosti
podpisal pogodbe z novimi štipendisti za leto
2010.
Letošnji štipendisti so: Mateja Zemljak, Milan
Vidovič, dr. Darja Jaušovec, Suzana Bračič,
Nataša Lorenčič, Zdenko Kolarič, Lidija
Hameršak Marin, Peter Ivanuša in Katja
Korošec.
Natašo Lorenčič, občanko Svete Ane v Slovenskih goricah, je ob koncu magistrskega
študija za to nagrado predlagal župan Silvo
Slaček. Štipendija se podeli v enkratnem

Ljubljani. V letu 2009 ga je zaključila s pravosodnim državnim izpitom, z oceno 10 na civilnem in 8 na kazenskem področju. Istega
leta se je zaposlila kot strokovna sodelavka na
Delovnem sodišču v Mariboru. Tukaj poleg
proučevanja sodnih zadev in izdelav osnutkov sodnih odločb vodi službo za brezplačno
pravno pomoč in sodeluje pri programu sodišču pridružene mediacije. Ves čas šolanja in
ob delu v službi pa se udeležuje številnih izobraževanj in strokovnih posvetov. V lanskem letu je z uspešno opravljenim izpitom
zaključila seminar Izobraževanje za nove
mediatorje.

M

ed letošnjimi nagrajenci občine
Sv. Jurij v Slovenskih goricah je
tudi Barbara Lorber iz Spodnjega
Partinja, ki je v letošnjem letu zaključila
Ekonomsko-poslovno fakulteto v Mariboru.
Pred tem je obiskovala domačo osnovno
šolo v Jurovskem Dolu in Srednjo ekonomsko šolo v Mariboru. Svojo diplomsko nalogo z naslovom »Problem financiranja na
lokalni ravni«, ki jo je uspešno zaključila
septembra letos, je posvetila domači občini,
saj želi z njo prispevati k njenemu razvoju.
K temu je Barbara zapisala: »Moje mnenje
je, da tovrstne diplomske naloge lahko prispevajo k razvoju občine, saj lahko na podlagi splošnih okvirjev, kot so teorije, zakoni,
... ki veljajo tako za celotno Slovenjo kot občine, prenesemo v svojo občino in na podlagi tega vidimo, kjer so prednosti in
slabosti, s katerimi lahko izboljšamo delovanje občine kot tudi prepoznavnost in
ugled.«
Pot 23-letne Barbare Lorber pa bo še naprej
povezana s študijem, saj se je letos že

vpisalana podiplomski študij na EPF-u v
Mariboru.
Dejan Kramberger

Mladi harmonikar Dejan Arcet

P

rejem nagrade občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah je tudi prava priložnost, da nekoliko podrobneje predstavimo najmlajšega nagrajenca, ki pa ga po
Slovenskih goricah že kar v veliki meri poznajo. 16-letni Dejan Arcet iz Zgornjega
Partinja je namreč pogosto gost raznih kul-
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turnih prireditev, koncertov in proslav.
Mladi harmonikar, ki trenutno obiskuje 2.
letnik Ekonomske gimnazije v Mariboru, se
z igranjem klavirske harmonike ukvarja že
vse od ranega otroštva, saj je harmoniko
začel igrati pri komaj treh letih. Kasneje se
je vpisal na nižjo glasbeno šolo v Lenartu,

Danica Zemljič, foto: v. Jožef Ciraj
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Maistrov pohod na Zavrh

Z

adnjo novembrsko soboto, 4 dni po
dnevu Rudolfa Maistra, so se ljubiteljski pohodniki in častilci Rudolfa Maistra udeležili Maistrovega pohoda iz Lenarta
na Zavrh. Sneženje dan pred pohodom je
marsikoga, ki se je želel udeležiti pohoda,

80-letnica športa v Voličini

kmečko in etnološko zbirko. Venec pred doprsnim kipom generala Rudolfa Maistra sta
položila državnozborska poslanca domačin
Marjan Bezjak in Rudi Petan, ki je imel ob
tem dogodku tudi slavnostni nagovor, v katerem je izpostavil pomembna dejstva, ki so

S

okolsko društvo Lenart je leta 1930 ustanovilo Sokolske čete v Voličini, Benediktu, Sv. Trojici, Sv. Ani in v Koreni,
tako da letos mineva 80 let od tega dogodka.
V spomin na ta dogodek in počastitev športa
v Voličini, ki daje kraju neizbrisljiv pečat, je

gometa, ki je bil ves čas paradna športna disciplina v Voličini, so velik pomen imeli tudi
zimski športi – smučanje, smučarski skoki in
sankanje. V vseh teh tekmovanjih so bila organizirana razna občinska in krajevna tekmovanja, katerih se je praviloma udeležilo veliko

Povojni ustanovni odbor DTV Partizan Voličina in najaktivnejši člani iz leta 1960
Pohodniki ob Maistrovem pohodu na Zavrh pri kmečkem muzeju Romana Kranvogla

prikovalo v varno in toplo zavetje svojih
domov. Kljub vsemu je pohodnike, ki so želeli na ta način počastiti pomen Rudolfa Maistra in se spomniti njegovih pogumnih
dejanj, ta dan pričakalo tudi sonce. Dobrih
20 pohodnikov se je iz Lenarta proti Zavrhu
odpravilo po umirjeni in zanimivi poti čez
Lormanje, ob Pesnici v Voličino in nato čez
Gradenšak na Zavrh. Med potjo so se ustavili
v zanimivem kmečkem muzeju Romana
Kranvogla, ki je pohodnike navdušil z bogato

bila ključna ob prevratnih dnevih leta 1918.
Posebej je izpostavil sposobnost Rudolfa
Maistra, da je v izredno kratkem času uspel
v svojo vojsko vpoklicati dovolj veliko število
vojn sitih vojakov, ki so se lahko uspešno zoperstavili nemškim oboroženim silam ter na
ta način osvobodili ta del Slovenije. Po
uradni slovesnosti je občinski odbor SDS, ki
je pohod tudi organiziral, pohodnike tudi
počastil z manjšim okrepčilom.
DK

ŠD Voličina v petek, 10. decembra, organiziralo proslavo, ki so jo obogatili z zanimivimi
glasbenimi, plesnimi, športnimi in humorističnimi nastopi. Hkrati so v društvu, skupaj
z KMN Slovenske gorice, izdali posebno izdajo lokalnega športnega časopisa – Športni
glas Voličine, ki je posvečen prav 80-letnici
bogate športne tradicije v Voličini. Poleg no-

ljudi. Prav tako je bila svoj čas zelo popularna
tako ženska kot moška košarka. Ob tem pa so
do izraza prišli športi, kot so kolesarstvo, alpinizem, tenis in v zadnjem času balinanje.
Ob tej priložnosti pa so se v društvu želeli s
simboličnimi priznanji zahvaliti najzaslužnejšim za razvoj športa v osrčju Slovenskih goric.

Bee Geesus v Lenartu

V

soboto, 18. decembra, ob 18.
uri je bil v cerkvi sv. Lenarta v Lenartu koncert skupine
Bee Geesus, a cappella
gospel zbora, ki v Ljubljani druži mlade
pevke in pevce z vseh
koncev domovine. Posebnost zbora je predvsem v načinu izvajanja, saj člani vse glasbene
elemente ustvarjajo vokalno, v živo, brez efektov in dodatnih elektronskih pomagal. Tako
se je zbor približal tradicionalnemu izvajanju
afriške in afro-ameriške čaščenjske glasbe.

Koncertni repertoar zbora sestavljajo predvsem znani gospel standardi, worship pesmi,
izbor pa poseže tudi na področje popa in drugih glasbenih zvrsti.
D.O.

Počastitve okroglega jubileja so se udeležili tudi župan občine Lenart mag. Janez Kramberger, novo
imenovani podžupan občine Lenart Franci Ornik, državnozborski poslanec Marjan Bezjak, ravnatelj
OŠ Voličina Tone Goznik, Franc Ploj, nekdanji dolgoletni matičar v občini Lenart in KS Voličina ter
tudi eden ustanovnih članov povojnega društva

Prijateljsko slovo Slovenjegoriških fantov po 20 letih

S

lovenjegoriški fantje so se kot dobri prijatelji poslovili od zvestih poslušalcev
konec novembra in tako sklenili zelo
uspešno glasbeno pot, dolgo dve desetletji.
Poklepetala sem z Aleksandrom Šijancem:
»Trije Trojičani, Andrej Dvoršak, Izidor Ploj
in Damjan Dvoršak, so se že v osnovni šoli
spoznali in odločili, da bodo skupaj igrali. Tako
štejemo za kraj ustanovitve ansambla Sv. Trojico. Pri mladinskem verouku so srečali Gorazda Urbaniča. Leta 1990, ko so skupaj letovali
v Strunjanu, so se zbrali in zaigrali v štiričlanski
zasedbi. Jaz sem prišel k ansamblu februarja
1992, za ansambel sem po naključju izvedel v
glasbeni šoli. Vaje smo imeli v Porčiču.
Večinoma smo se posvetili poustvarjanju
drugih skladb, čeprav smo imeli kar nekaj
lastnih.«
Glasbeni vzorniki? »Zgledovali smo se po več
ansamblih, mogoče bi izpostavil Štajerskih 7.
Načeloma smo vseskozi od ansamblov poustvarjali uspešnice, recimo od Štirih kovačev
do Modrijanov.«
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Lastni projekti? »Ob 10. obletnici smo posneli
kaseto Pridi, prijatelj boš naš. Naslednji projekt je bila zgoščenka Naših deset let, ob 15.
obletnici pa smo izdali zgoščenko Z nami na
poroki.«
Igrali ste na mnogih porokah … »Na približno 400 v dvajsetih letih. Ostalih nastopov niti
nismo posebej šteli. Igrali smo največ doma, pa tudi v Avstriji,
Nemčiji, v Švici, …«
Odločitev o zaključku
skupne poti … »Prvih
15 let je bilo samoumevnih, kasneje pa
smo se o tem začeli
tudi iskreno pogovarjati, odločitev smo nekako izrekli lansko
leto v oktobru, letos
pa smo so se odločili, da Slovenjegoriški
fantje sklenemo svojo
skupno glasbeno pot z

zaključnim koncertom. Bralcem in zvestim
poslušalcem bi se v imenu ansambla rad zahvalil za lep sprejem povsod, kamor smo prišli. Hvala za vso podporo in vzpodbudo,
razhajamo se kot dobri prijatelji.«
Suzana Rejak Breznik

Priznanja so tako prejeli: Franc Ploj, Karl
Purgaj, Viktor Rep in Antonija Likar kot ustanovni člani prvega povojnega društva DTV
Partizan Voličina, ki je v petdesetih letih
prejšnjega stoletja nastalo na zametkih sokolske ideje izpred vojnega obdobja. Za dolgoletno prizadevanje in izjemen prispevek k
razvoju športa v Voličini so prejeli priznanja
Jože Šilec, Ciril Čuček, Franc Jurša, Branko
Tuš, Igor Tuš in aktualna predsednica Cvetka
Bezjak, ki v društvu aktivno deluje že 35 let.
Za dolgoletno sodelovanje in prispevek k
športu so priznanja prejeli še Občina Lenart,
OŠ Voličina, KMN Slovenske gorice, KMN
Zavrh, ŠD Zavrh, KMN Rogoznica in ŠD
Selce. Posebno priznanje je prejela danes že
veteranska ekipa Slovenskih goric, ki se je
sredi 90-tih kot prva iz tega območja uvrstila
v 2. slovensko ligo. Ob tem pa v dolgem obdobju nanizala kopico dobrih rezultatov ter
na ta način ponesla ime Voličine tudi širom
Slovenije. Športniki v Voličini pa verjamejo, da so s počastitvijo tega dogodka dali
športu v osrčju Slovenskih goric dodaten
neizbrisljiv pečat.
Dejan Kramberger
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Z NARAVO IN DEDIŠČINO
Čebele, narava, človek, zdravje

Slavje pri kapeli v Zg. Ročici

Kratka zgodovina
čebelarstva

Z

godovina čebelarstva sega v čas po
zadnji ledeni dobi. Takrat so nastale
podvrste/pasme medonosne čebele.
Prve dokaze o ukvarjanju s čebelami najdemo na jamskih slikah iz časa več kot
10.000 let pred našim štetjem.
Človeku je med bil posladek, zato je iznašel
različne načine, kako priti do medu, kar so
pravzaprav začetki čebelarstva. Pri sečnji lesa
se je zgodilo, da je človek naletel na čebele v
deblu. Prav s takim opravilom je povezan
rek:"Sekira mu je padla v med", kar preneseno pomeni , da ga je doletela nepričakovana sreča v smislu izboljšanja razmer, velike
pridobitve ipd. Sčasoma ljudje čebel niso več
uničevali, da bi prišli do medu, pač pa so
odvzeli le del sladkih zalog.

Čebelarstvo se je razvijalo skupaj z naprednimi civilizacijami, večinoma v mediteranskem krogu (Egipt, Grčija, Rim). Tu so
nastali tudi prvi panji, ki jih je naredil človek.
Osnovni material je bilo blato, včasih tudi
glina. Panji so bili valjaste oblike, uporabljali
so jih v ležečem položaju. Ti panji so že omogočali odvzem medu in voska brez ubijanja
čebel. Podobne panje so uporabljali tudi v
antični Grčiji.

K

apela v Zg. Ročici 19b v občini Sv.
Ana (bolj znana kot Jürekova kapela)
je bila postavljena leta 1890. Postaviti
jo je dal Matevž Zemljič, oče Jurija Zemljiča,
zato so jo najprej imenovali Zemljičeva, nato
pa Jürekova kapela. Točnega vzroka postavitve ne poznajo, domnevajo pa, da gre za zahvalni namen. Delno obnovitev je kapela
dočakala leta 1940, popolno pa leta 1983. Pri

Simbol pregovora: »Sekira mu je padla v med«

Odvzemanje medu (Ilustracija iz knjige D. J.
Krunitza Oeconomische Enciklopedie, 1987)

Pravo čebelarstvo se je razvilo s prenosom
čebel iz njihovega doma, gozda, v bližino človekovih bivališč. S tem so čebele postale
spremljevalec ljudi, ki so jih odnesli s sabo na
novo osvojena ozemlja.

V naših krajih je čebelarstvo ubralo drugačno pot, ki ji je botrovala naselitev Slovanov.
Za Slovane je bil značilen poseben odnos do
čebel. Slovanski panji so dejansko bili panji
oziroma drevesna dupla, v katera so naseljevali čebele. Panje so čebelarji postavljali po
gozdu, kar so začetki pašnega reda. Tak način
gozdnega čebelarjenja se je obdržal približno
do 18. stoletja. Od postavitve prvih žag ga je
izpodrivalo čebelarjenje v panjih iz žaganega
lesa. Tako je na naših tleh prišlo do razvoja
kranjiča, majhnega panja, ki je omogočal zlaganje v skladovnice, namestitev v čebelnjake
in prevoze na pašo.
Majhni panji so bili idealni za pridobivanje
čebeljih rojev, ki so jih trgovci prodajali
širom po svetu. Trgovina s čebelami je dobro
uspevala do konca prve svetovne vojne,
delno je uspevala v kraljevini Jugoslaviji in
zamrla po drugi svetovni vojni.
Karl Vogrinčič

obnovi so v objektu našli suhe hruške, kar naj
bi imelo zahvalno in varovalno funkcijo ob
postavitvi. V preteklosti je družina Zemljič
od 1. maja do 1. novembra v kapeli s sosedi
in vaščani molila rožni venec. V zadnjih letih
pa pogosto pripravijo srečanje in sveto mašo
ob godu sv. Cirila in Metoda (meseca julija),
katerima je kapela tudi posvečena.
Letošnje srečanje ob godu patronov je
odpadlo zaradi prav posebnega dogodka

2. oktobra: blagoslovili so novi zvon, ki je zamenjal starega. Med svečano mašo, ki jo je
ob pomoči anovskega naslovnega dekana Jožefa Horvata vodil naslovni škof dr. Jožef
Smej, so 110 kilogramov težki zvon potegnili
v višave in namestili v zvonik. Ob koncu
maše se je že zaslišal njegov čudoviti kovinski
zven. Ta je seveda precej drugačen od tistega,
ki ga je bilo mogoče izvabiti iz kovine letalske
bombe, iz katere je bil prejšnji.
Družina Jožefe in Janka Ornik pa se tudi tokrat ni dala in je pripravila za njih že običajno pogostitev. Klopi in mize so zadržale
obiskovalce še nekaj časa v prijetnem pogovoru ob hrani, navzoči pa so dobili tudi podobice s fotografjijo zvona. Srečanje take
vrste, ki je sicer običajno za toplejši letni čas,
je lepo uspelo. Upamo, da ga imajo navzoči
v lepem spominu!
Danica Zemljič

» Z griči obrobljeni naš svet«
Na kraljevo, 6. 1. 2011, ob 18. uri bo v avli občine Sv. Ana v čast »treh kraljev« otvoritev
slikarske razstave Ervina Kralja. Prireditelji zagotavljajo, da bosta ob bogatem kulturnem
programu in pogostitvi z vašo prisotnostjo praznik in razstava še lepša in bogatejša.

KOLEDAR 2011

Aktivne kmečke žene in dekleta Sv. Ane Klub »STARODOBNIK« Slov. gorice

D

ruštvo kmečkih žena in deklet Sveta
Ana je tudi letos, in sicer v januarju,
organiziralo dva kuharska tečaja za
svoje članice in vse druge ženske, ki jih kuhanje zanima. Odziv na skupno kuhanje pri
predsednici društva Idi Senekovič je vedno
velik, saj zanimanje po nadgradnji svojih kuharskih znanj pokaže veliko gospodinj iz
občine. Kot že več let zapored je tudi letos
svoje znanje in sposobnosti nesebično delila
dobra kuharska poznavalka Majda Mogu iz
Pernice.
In kaj so pripravljale? Jedilnik, po katerem so
pripravljale dobrote, nam je zaupala predsednica društva. En dopoldan v januarju je tako
na Kmetiji odprtih
vrat Senekovič dišalo po ajdovi kaši z
jurčki, juhi
iz zelja s
proseno
kašo, vinski omaki,
dušenem
basmati
rižu, zelenjavnih
p olp e t i h ,
vodnih
žličnikih,
roladicah
iz svinjine
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ali govedine, nadevane z zelenjavo ali
mesom, kotletu po domače. Za sladico so
pripravile še proseni puding s sadnim prelivom. In kar je od vsega najboljše: degustacija.
Po večurnem delu so končno lahko preizkusile vse nastale dobrote!
Ida Senekovič je povedala, da so članice društva 30. junija letos obiskale dve kmetiji v Avstriji: na eni se ukvarjajo s predelavo mleka,
na drugi pa s proizvodnjo sokov. Na poti
domov so se ustavile še na gradu nad mestom Feldbach in obiskale še čokoladnico,
katere so se še posebej razveselile vse sladkosnede članice.
Karmen Kaučič

V

ponedeljek, 7. decembra, je izšel lep
stenski koledar za leto 2011 Kluba
»Starodobnik« Slovenske gorice s fotografijami starih traktorjev ter s fotografijami
članov na letošnjih prireditvah. Okrog 30 članov kluba se je ob izidu koledarja zbralo v Gostilni Elbl. Pogovarjali so se o preteklem delu
in o načrtih za prihodnje leto.
Člane je predsednik kluba Franc Lasbaher
ponovno povabil k sodelovanju v projektu
»Elaborat o pripravi muzejske zbirke starih
traktorjev in druge kmetijske tehnične dediščine v osrednjih Slovenskih goricah«, ki ga
klub pripravlja skupaj s partnerjema, občino
Benedikt in Zgodovinskim društvom Slovenske gorice v okviru projektov LEADER za razvoj podeželja.
O dosedanjem delu in o pomenu ohranjanja
ter varovanja tehnične dediščine pa je spregovoril Janez Ferlinc, predsednik Zgodovinskega
društva Slovenske gorice.
Najbolj je v Slovenskih goricah ogrožena premična tehnična dediščina, saj jo dnevno odnašajo razni zbiralci starega železa in drugega
odpada.
Člani kluba popisujejo in zbirajo podatke o
starih vozilih, traktorjih, kmetijskih strojih in
orodjih, kovaških, kolarskih, čevljarskih in
mizarskih delavnicah, o stari gasilski opremi
in drugih predmetih.
Ob 10-letnici kluba bodo leta 2011 natisnili
katalog tehnične dediščine in pripravili program varstva, ohranjanja in interpretacije evidentirane dediščine v Slovenskih goricah.

Koledar 2011 je na voljo pri članih kluba ali
na naslovu: Klub »Starodobnik« Slovenske
gorice, Mariborska cesta 21, 2234 Benedikt
(predsednik Franc Lasbaher, GSM: 041
509 556).
Prebivalci Slovenskih goric, ki niso člani kluba
in ki želijo varovati in ohraniti svojo tehnično
dediščino, lahko tudi pokličejo na GSM:
041 509 556 in se dogovorijo o popisu in
sodelovanju.
Janez Ferlinc
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Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza svetuje:

Programi poklicnega tečaja
Na dislokaciji Svetovalnega središča Maribor v Lenartu nas obiščejo stranke z
različnimi vprašanji na temo učenja in izobraževanja odraslih, kot so: možnosti
nadaljevanja šolanja, možnosti prekvalifikacije ali spremembe poklica, možnost
dokončanja šolanja, opravljanje poklicne in/ali splošne mature, možnost vpisa
na fakulteto, opravljanje nacionalne poklicne kvalifikacije, odprtje samostojnega
podjetja, možnost vključitve v računalniška in jezikovna ter druga usposabljanja,
možnost učenja na točki vseživljenjskega učenja v Lenartu ipd.
V tokratnem prispevku pa želimo izpostaviti vprašanje, s katerim se stranke
v zadnjem času najpogosteje obračajo na nas: to je možnost prekvalifikacije
ali pridobitve poklica na ravni srednje strokovne izobrazbe, ki jo je možno
doseči s t.i. poklicnim tečajem.
Programi poklicnega tečaja trajajo eno leto in so namenjeni kandidatom, ki so
uspešno končali štiri letnike gimnazije ali srednje strokovne šole ali pa so končali program poklicno-tehniškega izobraževanja. Kandidatom so priznani vsi
splošnoizobraževalni predmeti iz predhodnega izobraževanja in v programu poklicnega tečaja opravljajo le strokovne module s praktičnim usposabljanjem z
delom. Poklicni tečaj je torej druga pot do naziva strokovne izobrazbe, za katerega obstaja tudi štiriletni program srednjega strokovnega ali tehniškega izobraževanja. Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo.
Poklicni tečaj je tako zanimiv predvsem za tiste kandidate, ki niso uspeli opraviti splošne mature in po gimnaziji niso nadaljevali študija na univerzi - na ta
način lahko v enem letu pridobijo poklicno izobrazbo - ter za tiste, ki imajo že
končano srednjo šolo (doseženo V. stopnjo izobrazbe) in bi želeli spremeniti
poklic, bodisi zaradi lažje zaposlitve, bodisi zaradi drugačnih poklicnih interesov, kot so jih imeli takrat, ko so se odločali za šolanje za prvi poklic. V zadnjih
letih izobraževalne organizacije beležimo zelo velik vpis kandidatov s končano
srednjo šolo ekonomske smeri v smer predšolska vzgoja. Sicer je poklicni tečaj

možno opravljati za pridobitev različnih poklicev: ekonomski tehnik, elektrotehnik računalništva, gastronomija in turizem, predšolska vzgoja, prometni tehnik in tekstilni tehnik.
Naj omenimo, da se je sočasno s poklicnim tečajem v praksi uveljavil tudi t.i. maturitetni
tečaj, ki je prav tako enoletni izobraževalni program in omogoča pripravo na maturo.
V ta program se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno končali srednjo poklicno, srednjo
tehniško ali drugo srednjo strokovno šolo oziroma tretji letnik gimnazije, če so prekinili
izobraževanje za najmanj eno leto. V ta program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki niso
končali šole iz prejšnjega odstavka, so pa zaključili osnovnošolsko izobraževanje, če uspešno opravijo preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. Cilj maturitetnega tečaja
je omogočiti kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v program, da z ustrezno
pripravo na maturo pristopijo k maturitetnim izpitom in jih poskušajo uspešno opraviti.
Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem se torej pridobi pravica do opravljanja
mature. Maturitetni tečaj je precej zanimiv v redni obliki izobraževanja, ker obenem
omogoča pridobitev statusa dijaka. V različici izobraževanja odraslih pa so pogostejše
plačljive priprave na maturo.

Za dodatne informacije smo Vam na voljo v Svetovalnem središču Maribor (telefon: 02/ 234-11-11 ali 02/ 234-11-34) pri Andragoškem zavodu Maribor - Ljudski univerzi, Maistrova ulica 5 ter vsak 1. in 3. torek v mesecu med 10. in 13.
uro na dislokaciji svetovalnega središča v Lenartu, v prostorih Izobraževalnega
centra Slovenske gorice, Nikova 9 (telefon: 051 356 560). Informiranje in svetovanje je za stranke brezplačno, saj dejavnost sofinancirata Evropski socialni
sklad in Ministrstvo za šolstvo in šport. Vljudno vabljeni!
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza,
za projekt CVŽU

Študentski klub Slov. g. v letu 2010 Dobrodošli na »Panonskem
morju«

K

ot vsako leto smo bili v Študentskem
klubu Slovenskih goric tudi to leto
zelo delavni. Z našimi projekti smo
članom nudili kvalitetno preživljanje prostega časa, kar je tudi naše osnovno poslanstvo. Pa pojdimo lepo po vrsti.
V zimskem času smo organizirali več enodnevnih smučanj ter tudi tridnevno smučanje v Kranjski Gori. Čez zimo smo tudi
podirali keglje ter igrali odbojko v Benediktu. Priredili smo potopisno predavanje o
ZDA. Ko je vreme postalo bolj toplo, smo telovadnico ter odbojko zamenjali za tenis v
Sveti Trojici. Naj še enkrat poudarim, da je
rekreacija za vse naše člane brezplačna. Med
prvomajskimi prazniki smo se potepali po
Plitvičkih jezerih, Zadru ter Kornatih. Vreme
je bilo nekoliko nepričakovano hladno, vendar nas to ni odvrnilo od kopanja v slanem
jezeru. V mesecu maju smo se udeležili največje študentske prireditve-Škisove tržnice.
Tam smo predstavljali našo bivšo skupno občino s prospekti, letaki ter dobro voljo, pa
tudi s kulinaričnimi dobrotami ter žlahtno
kapljico. Tako kot vsako leto smo tudi mi prispevali dva dogodka v bogat program praznika občine Cerkvenjak. Najprej nam je o

problematiki študentskega dela predaval
predsednik Zveze študentskih klubov Slovenije Marko Funkl. Na predvečer državnega
praznika pa smo priredili že 6. ŠKSG tek, ki
se ga je letos udeležilo okrog 50 tekačev. Poleti smo si privoščili počitnice in nato še pred
jesenskimi izpitnimi roki odšli na rafting na
Sočo. Na začetku septembra nam jo je dvakrat zagodlo vreme, saj smo morali odpovedati tradicionalni športni dan v Voličini ter
vzpon na Triglav. V oktobru smo na Škisovi
tržnici v Mariboru ponovno predstavljali naš
klub. Konec meseca oktobra smo obiskali
prestolnico bivše skupne države Beograd. Za
opis Beograda je dovolj ena sama beseda:
super! V soboto, 18. decembra smo obiskali
Budimpešto in začutili madžarski predbožični utrip. Med božičem in novim letom se
odpravljamo na enodnevno smučanje. Ob
koncu leta pa sledi nepozabna zabava za naše
člane, kjer nas bo, če bomo pridni, obiskal
tudi Božiček. Za več informacij je na voljo
naša spletna stran: www.sksg.org, vsa najpomembnejša obvestila pa pošiljamo tudi preko
naše facebook mreže.
Jure Čuček

"Pri gradnji AC so bili pri Lormanju pri Lenartu odkriti izjemno pomembni profili, ki
dokazujejo obstoj Panonskega morja. Žal
profilov ni bilo možno ohraniti na samem
mestu, zato smo se predstavniki Zavoda RS
za varstvo narave skupaj s strokovnjaki
Geološkega zavoda Slovenije in sodelovanjem z DARS-om odločili, da pomemben
profil predstavimo na informativnih tablah.
Tabli sta postavljeni na počivališču v Lormanju. Mislimo, da sta tabli lahko dobra
navezava na novo učno pot ob jezeru Komarnik."
Mag. Mojca Bedjanič

Nova informativna tabla
na počivališču v Lormanju

Pri gradnji avtocestnega odseka Maribor–Lenart sta geologa Geološkega zavoda Slovenije
Bogomir Jelen in Helena Rifelj pri Črnem
lesu naletela na pomembne dokaze o obstoju
Panonskega morja.
Ampak vrnimo se za nekaj milijonov let
nazaj …
Na območju severovzhodne Slovenije se je
od približno 17,6 milijoni let pa vse do pred
približno 5,3 milijoni let razprostiralo najprej
morje in zatem vse manj slano jezero. Njegovo dno je bilo razčlenjeno v do 1000 metrov globoke tektonske kadunje in dvignjene
tektonske podmorske hrbte. V te kadunje so
reke iz Vzhodnih Alp prinašale velike količine materiala (blato, prod, pesek) in jih z
njim počasi zapolnjevale. Material so tokovi,
ko so izgubili svojo moč, odložili v obliki
pahljač. Morje se je počasi pričelo spreminjati v slano jezero,
jezero se je zapolnilo,
voda je odtekla.
Ostale so kamnine, ki
nosijo v sebi zapisano
zgodbo dogajanja v

Informativna tabla
»Dobrodošli na
Panonskem morju«,
postavljena na avtocestnem počivališču
(Foto. M. Bedjanič)
Slovenskogoriški študentje v Novem Sadu
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davni geološki preteklosti. Pri gradnji avtoceste med Mariborom in Lenartom je bil pri
Črnem lesu odkrit del takšnega zapisa t.i.
fosilnega globokomorskega vršaja.
Strokovnjaka iz Geološkega zavoda Slovenije
ter Andrej Grmovšek in Mojca Bedjanič iz
Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave smo ugotovili, da je potrebno takšno
geološko dediščino ohraniti. Ker le-to na terenu ni bilo izvedljivo, smo v sodelovanju z
DARS–om pripravili informativno tablo, ki
je postavljena na počivališču v Lormanju pri
Lenartu. Ob geoloških zanimivosti so na njej
predstavljene tudi naravne vrednote in kulturni zakladi ob avtocesti, ki poteka prav po
dnu nekdaj obsežnega Panonskega morja.
Mag. Mojca Bedjanič, Andrej Grmovšek,
Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor

Lupina – hišica, ki jo je izgradila enocelična žival
iz skupine luknjičark, najdena v sedimentnih
kamninah, je zgovoren dokaz, da je bilo tukaj
nekoč morje (Fotografija: H. Rifelj, Geološki
zavod Slovenije)

dr. Bogomir Jelen in Helena Rifelj,
Geološki zavod Slovenije

Občina Benedikt:

Značilne zgodovinske stavbe
Izdelava elaborata in zloženke

V

okviru benediškega občinskega praznika so predstavili projekt o značilnih zgodovinskih stavbah v občini.
Nosilec projekta je občina Benedikt, poteka
pa na območju benediške občine, posredno
pa zajema celotno območje lokalne akcijske
skupine.

v izgradnji vinskih kleti. Le-te so večje ali
manjše, odvisno od moči kmetije, ki jo je
gradila.
V okviru projekta smo popisali 24 značilnih
zgodovinskih stavb v občini. Večina njih je v
zasebni lasti in zajemajo hiše, gospodarska
poslopja, vinske kleti in tudi kovačijo. Štirje

Antonija Zorko in Sabina Bratuša

Zgodovina naseljevanja na območju sedanje
občine Benedikt sega stoletja v preteklost.
Viri govorijo, da je na tem območju bilo živahno dogajanje, kar pričajo svetovno znane
najdbe številnih gomilnih grobišč iz prazgodovinskega kakor tudi iz rimskega časovnega
obdobja. Prve podatke o številu prebivalstva
in načinu njihovega življenja pa lahko zasledimo že iz časa Avstro Ogrske, ko so se pričeli izvajati redni popisi prebivalstva. Z
našim delom smo želeli zaobjeti del arhitekturnih značilnosti občine. Ugotovljeno je
bilo, da se na območju občine Benedikt nahaja še veliko starih zgradb. Lesene in zidane
hiše ter gospodarska poslopja predstavljajo
bogato kulturno in zgodovinsko vrednoto, ki
jo je potrebno evidentirati, v največji možni
meri ohraniti in ji dati še dodatno vsebino.
Naleteli smo na stanovanjske hiše, gospodarska poslopja in kleti iz 18. in 19. stoletja. Tako
se na naših tleh še najdejo cimprane hiše.
Zanje je značilno, da so poleg lesa za gradnjo
uporabljali še ilovico. Poleg cimpranih hiš
smo odkrili še nekaj zidanih hiš, katerih letnica nastanka sega 100 ali pa tudi več kot
200 let nazaj. Razporeditev prostorov v teh
hišah se razlikuje glede na obdobje, v katerem so bile zgrajene. Lahko se pohvalimo
tudi s hišo, ki še premore črno kuhinjo. Veliko arhitekturne vrednosti pa se nahaja tudi
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pa spadajo med sakralne objekte in zajemajo
cerkev in mežnarijo pri Svetih treh kraljih ter
cerkev in župnišče v Benediktu. V okviru
projekta smo izdelali 50 elaboratov in 3.000
zloženk, ki so namenjene širši promociji
stavbne dediščine v občini.
V občini Benedikt še imamo bogastvo v
obliki arhitekturne zgodovine. K sreči imamo še tudi ljudi, ki so pripravljeni skrbeti in
ohraniti vsaj delček teh znamenitosti. S tem
projektom smo želeli pridobiti vsaj nekaj podatkov o teh kulturnih znamenitostih naših
krajev. Upam, da smo cilj v dobršni meri dosegli. Zavedamo pa se, da je to le prva stopnička in da je potrebno v nadaljevanju
spodbuditi lastnike teh kulturnih znamenitosti, da bodo te dragocenosti tudi obdržali
ter jim pomagati vključiti se v programe, s
katerimi bi se jim zagotovila tudi denarna
sredstva za vzdrževanje teh objektov. Pa še
nekaj, narod je lahko velik, če se zaveda svojih korenin in če zna ohraniti svojo preteklost. Prepričan sem, da bomo Benedičani
znali ohraniti te dragocenosti, ki jih imamo,
jih vključiti v širšo turistično ponudbo našega kraja in znali biti ponosni na zapuščino
naših prednikov, ki je del nas samih.
Mag. Milan Repič,
vodja projekta

V Benediktu o bioloških učinkih snovi iz vina

Vino je zdravilo, toda v zmernih
količinah; Slovenija v svetovnem
vrhu po pitju vina

V

decembru, ko se popije nekoliko več
vina, je v organizaciji Društva vinogradnikov Benedikt v Kulturnem
domu Benedikt potekalo zanimivo predavanje na temo vina. Ugledni znanstvenik - raziskovalec, dr. Gorazd Drevenšek, vodja
laboratorija za preučevanje zdravil za bolezni
srca in ožilja na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, je govoril o vplivih biološko
aktivni učinkovin iz vina na človeški organizem in njegove organe v negativnem in pozitivnem smislu. „V Društvu vinogradnikov
Benedikt smo v letu 2010 načrtovali strokovno predavanje strokovnjakov z medicinske
fakultete. Prepričani smo, da moramo naše
člane in tudi širšo javnost izobraževati tudi
na področju uživanja vina in izdelkov iz
grozdja,“ je uvodoma povedal predsednik
društva Zlatko Borak.
Dr. Drevenšek,
ki se z raziskavo
vina ter njegovega pozitivnega
in negativnega
učinka na človeško telo podrobneje ukvarja od
leta 2001, je
opozoril, da je
vino vsekakor
zdravilo, toda v
zmernih količinah. V nasprotnem pa gre za
strup, ki je sila
nevaren. Hkrati
je poudaril, da v Sloveniji, ob Italiji, Franciji,
Španiji, Portugalski in nekaterih južnoameriških državah, sodimo v sam svetovni vrh
po popitem vinu na prebivalca, saj ga letno
povprečno popijemo nad 30 litrov.
Tako v rdečih kot belih vinih so dobre in
slabe učinkovine. Po uradnih raziskavah naj
bi kvalitetno redeče vino celo nadomestilo
nitroglicerin, ki ga bolniki zaužijejo ob zastoju srca. „Rdeče vino sprošča žile s povečano tvorbo NO (povezano z aterosklerozo,
hipertenzijo, revmatoidnim artritisom,
rakom ipd.). Vino poveča izločanje NO. To
je dolgotrajni zaščitni učinek na srce. Pri aterosklerozi in koronarni srčni bolezni se zlepljajo trombociti – nastajanje krvnih strdkov.
Polifenoli to zavirajo in zmanjšajo vnetja.

Vino zavira tudi oksidacijo LDL, ki je ključni
korak pri razvoju ateroskleroze. Vino ščiti
tako, da lovi proste radikale. Rdeče vino tudi
zvišuje HDL (24)“, zagotavlja dr. Drevenšek,
ki sicer ne želi promovirati vina, a kljub temu
trdi, da slednje v normalnih količinah pomaga tudi pri zoženju srčnih žil (koronarna
arterijska bolezen), zavira procese staranja žil
(diabetes, periferna odpoved, ...), zavira nalaganje maščob, nastajanje zarastlin, strjevanje krvi – nastajanje in nato sproščanje
krvnih in maščobnih strdkov.
Še veliko je drugih pozitivnih bioloških učinkov vina. „Samo rdeča vina zavirajo PDGFR
aktivacijo, pomembno pri procesu strjevanja
krvi. Zaželeno je, da učinkovina zmanjša
strjevanje krvi – manj krvnih strdkov – manj
infarktov (tako možganskih kot srčnih).

Poleg srčno žilnih bolezni so preučevali
njegove učinke na zaviranje tumorjev. Vino
deluje tudi kot fitoestrogen, zato potencialno
deluje pri raku dojk,“ je razložil ugledni
strokovnjak, ki so mu po končanem odličnem predavanju prisotni zastavili številna
vprašanja.
Sam dogodek so v Benediktu popestrili tudi
s kulturnim programom, v katerem so nastopile ljudske pevke in pevci iz Benedikta v
spremstvu harmonikarja Janeza Perka ter domača glasbena skupina. Vse prisotne pa so
pogostili tudi z odličnim mladim vinom domačih vinogradnikov ter dobrotami Aktiva
kmečkih žena in deklet Benedikt.
Besedilo in foto: O. B.

Izobraževalni center v pričakovanju novega leta

V

navadi je, da so konci leta pri Izobraževalnem centru Slovenske gorice
precej pestri. Tako je tudi letošnje
leto. Najprej smo v sodelovanju z Lekarno
Lenart izvedli predavanja z naslovom Zdravila in starostniki. Upravnica lekarne, Darinka Kramberger, mag. farm., ter Stane
Pišek, mag. farm., sta nas poučila o pravilni
uporabi zdravil, njihovem shranjevanju in
kombiniranju. Opozorila sta nas na posebnosti in nevarnosti, ki bi jih naj poznal vsak
uporabnik zdravil.
V pričakovanju bližajočih se praznikov smo
organizirali delavnico ročnih spretnosti z
imenom Ustvarjamo skupaj. Izdelovali smo
izdelke, primerne za krasitev doma v božičnem času. Med seboj smo izmenjavali znanje in ideje, uporabljali pa smo predvsem
naravne materiale.
Kasneje v decembru nas je obiskala Marja
Božič, ki se zavzema za širjenje naravnih poti

do zdravja in življenja v sožitju z naravo in
planetom. Pri nas je predavala o spremembah pri prehranjevalnih navadah v zadnjih
desetletjih ter o vplivu prehrane na naše
zdravje.
V polnem teku je tudi brezplačni izobraževalni program Izzivi podeželja iz LIN 2009,
ki se je pričel konec meseca novembra. Udeleženci izobraževanja bodo ob koncu bogatejši za znanja s področja podjetništva,
turizma in računalništva.
Tudi aktivnosti naše Univerze za tretje življenjsko obdobje se lepo odvijajo. Učenje
nemščine, angleščine in računalništva še nikoli ni bilo tako zanimivo in zabavno.
Pri Izobraževalnem centru Vam v prihajajočem letu želimo, da bi z znanjem premagovali ovire, se uspešno spoprijemali z novimi
izzivi ter doživeli veliko lepih trenutkov.
N. A.

| 17

OVTARJEVE NOVICE

IZ KULTURE
V EU nagrajena Nebesa v robidah spet v Lenartu

JSKD Lenart ob koncu leta 2010
Ob koncu leta vsi radi delamo obračune,
tako je storil tudi Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Območna izpostava Lenart. V svojem programu dela za
leto 2010 je izvedel (ali pomagal izvesti )25

območnih, 14 regijskih, 6 državnih in 3
mednarodne projekte. Sodelovalo je okoli
3500 nastopajočih, ogledalo si jih je okoli
7500 obiskovalcev.

Posvet kulturnikov
JSKD Lenart vsako leto pripravi posvet
sklada. Tokrat je potekal v sredo,15. decembra. Nanj so povabili vse predsednike društev, ravnatelje, vodje skupin, ki delujejo na
območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti Jurij v
Slovenskih goricah v okviru kulturnih, upokojenskih, turističnih, gasilskih, invalidskih,
lovskih in ostalih društev, osnovnih šol,
vrtcev, zavodov in glasbene šole. Na posvetu so pregledali program prireditev oz.
revij, ki bodo potekale v letu 2011 za področje folklore in ljudskega petja, plesnega,

gledališkega in lutkarskega, glasbenega in
vokalno-instrumentalnega, literarnega in likovnega področja. Seznanili so se tudi z
vsemi izobraževalnimi oblikami, seminarji
in delavnicami, na katerih se bodo lahko izobraževali.
Izpostavili pa so tudi vse aktualne obletnice
društev in skupin za področje kulturnih dejavnosti. Vodja JSKD Lenart, Breda Rakuša
Slavinec, je še posebej pohvalila odlično sodelovanje z vsemi župani in občinami na
območju Upravne enote Lenart.

Izobraževalo se je preko sto kulturnih ustvarjalcev
JSKD Lenart je oktobra in novembra 2010
izvedel več regijskih seminarjev: v Benediktu za vodje otroških gledaliških skupin,
ki ga je vodila gledališka igralka Dunja Zupanec, v Cerkvenjaku za vodje odraslih gledaliških skupin, ki ga je vodila režiserka in
dramaturginja Aleksandra Blagojević, na
Sveti Ani za vodje otroških folklornih skupin, ki ga je vodila strokovna spremljevalka
folklornih revij Saša Meglič, ter praktično

delavnico izdelave lutk v Lenartu, ki jo je vodila profesorica likovne umetnosti Mateja
Arhar. Skupaj z Zvezo kulturnih društev Slovenskih goric je v Lenartu pripravil še delavnico za skupine ljudskih pesmi, ki jo je
vodila etnologinja Vesna Sever. Udeležba je
bila neverjetna, saj se je vseh izobraževalnih
oblik udeležilo skupaj 120 udeležencev, ki so
strokovno izvedbo seminarjev ocenili zelo
dobro.

Program prireditev JSKD Lenart v januarju 2011
Ljudske pesmi: 21. 1. 2011 bo v Domu kulture Benedikt območna revija skupin pevcev
ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž iz
občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta
Ana, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih
goricah. Soorganizator je KD Benedikt v sodelovanju z občino Benedikt.

Plesne meglice: 27. 1. 2011 bo v Športni
dvorani Sveta Ana območna revija plesnih
skupin iz občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti Jurij v
Slovenskih goricah. Soorganizatorji so Osnovna šola Sveta Ana, Twirling klub Aninih
mažoret v sodelovanju z občino Sveta Ana.

Prejemniki kar dveh priznanj
Za nadvse dobro izvedeno Odprto državno
prvenstvo mažoretne in twirling Zveze Slovenije, ki je potekalo v letošnjem aprilu v
Benediktu in Lenartu v organizaciji Twirling
plesnega in mažoretnega kluba Lenart, je
vodstvo JSKD Lenart sklenilo, da jim podeli
posebno priznanje območne izpostave JSKD

Lenart. Zato jim je Breda Rakuša Slavinec,
vodja JSKD Lenart, posebno priznanje podelila na tradicionalni plesni prireditvi z naslovom Božično rajanje, ki je potekalo 19.
decembra v Športni dvorani v Lenartu.
Hkrati so prejeli tudi priznanje za desetletno
delovanje kluba.

10 – letnica Aninih mažoretk
Svojih deset let so Anine mažoretke praznovale konec novembra v novi Športni dvorani
na Sveti Ani z bogatim programom, kjer so
kot gostje nastopili tudi Slovenskogoriški pi-

halni orkester KD MOL iz Lenarta ter dornavske in lenarške mažorete. Na slovesnosti
jim je Jože Križan, podpredsednik Sveta
JSKD Lenart, podelil priznanje ob jubileju.

Anovski koncert klasične glasbe
V nedeljo, 26. decembra, ob 15. uri bo v Kulturno turističnem centru na Sveti Ani potekal koncert klasične glasbe. V programu bo
nastopil Trio TRIangel, ki ga sestavljajo Nejc
Herman, Jože Pongračič in domačin Andrej Polič, vsi so študenti klasične harmonike na Vseučilišču Jurja Dobrile v Pulju

na Hrvaškem. Izvajali bodo dela različnih
skladateljev. Kot gostujoča bo nastopila fantovska vokalna skupina Slovenskogoriški
glasovi pod umetniškim vodstvom Alojza
Peserla. Koncert prireja JSKD Lenart v sodelovanju z občino Sveta Ana.
Breda Rakuša Slavinec

Družina poje 2010
Na 15. tradicionalni prireditvi Družina poje
so se v soboto, 18. decembra, ob 18.00 uri v
kulturnem domu v Jurovskem Dolu zbrali vsi
tisti, ki imajo radi slovensko ljudsko pesem in
želijo ohranjati to ustno izročilo naših prednikov in jo prenašati na mlajše rodove.
Na odru so se zvrstile družine, ki rade pojejo,

ter skupine ljudskih pevcev in godcev od blizu
in daleč. Med njimi je bilo tudi nekaj domačih
družin in skupin.
Podrobneje bomo o tradicionalnem srečanju
poročali v prihodnji številki Ovtarjevih novic.
Miroslav Breznik

MePZ Cerkvenjak
V nedeljo, 19. decembra, ob 15. uri je v dvorani kulturnega doma v Cerkvenjaku potekal
koncert Mešanega pevskega zbora KD Cerkvenjak. Zbor se je v novi sestavi, zbrala se je
februarja letos, pod umetniškim vodstvom
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Marjana Krajnca prvič predstavil s celovitim
programom. V programu so sodelovali tudi
gostje.
Marjana Zorko

Nataša Kramberger v Knjižnici Lenart

V

Knjižnici Lenart je bilo v torek, 14.
decembra, srečanje z mlado pisateljico Natašo Kramberger, ki je prejšnji mesec v Bruslju prejela prestižno
evropsko nagrado za književnost za roman
Nebesa v robidah. Pisateljica, ki je v zadnjem
času delovno in študijsko angažirana v nekaterih evropskih mestih, v glavnem v Berlinu, je sicer
domačinka iz Jurovskega
Dola. Podrobneje smo jo
predstavili v prejšnji številki
Ovtarjevih novic. Z avtorico,
ki so jo ponosno pozdravili
številni obiskovalci, v glavnem
slovenskogoriški »kulturniki«,
je v vlogi slovenskogoriškega
ovtarja iskrivo domiselno, a
vsebinsko polno kramljal
Samo Tuš. Nataša Kramberger
je navdušila s svojo bogato pripovedjo in odgovori v sproščenem vzdušju. Pritegnila je z
odprtostjo in ljubeznijo do domačih krajev, kulturne in zgodovinske dediščine, nepotvorjene sedanjosti in ljudi.
Kot avtorica ostaja Evropejka, zvesta ideji povezovanja. Male zgodbe postajajo velike.
»Piše«, ko potuje, se pogovarja, sanja, zabava,
nato pa zapisano v spomin prenese v zapisano besedilo. Vesela je številnih prevodov,
čeprav v njih včasih težko prepozna svoje izvirno besedilo, a je ponosna nanje.

Nanjo pa so ponosni vsi obiskovalci, kar so
spontano dokazovali več večer, ki je izzvenel
v eno najprijetnejših literarno-kulturniških
druženj v zadnjem času sploh. Natašo je presenetil tudi skriti gost, »kosmati muzikant«
Dani Rajh iz Sp. Ščavnice, šegavi narečni
ljudski pesnik.

Nataša Kramberger je stopila med literarne
nagrajence že v slovenskem natečaju Urške,
ki je naslednica pred desetletji v Gradišču/ Sv
Trojici začetega gibanja mladih literatov začetnikov. Ugotovitev, da literarno gibanje v
Slovenskih goricah pušča sledi, je več kot na
mestu.
Edvard Pukšič

Slike za predah
Ob 2. razstavi slik Branka Murka v Avli
Jožeta Hudalesa od 12. novembra do 10.
decembra 2010
likar je svoja otroška in mladostna leta
preživel v Lenartu, sedaj živi in dela v
Radomljah. Otvoritve se je udeležilo
več avtorjevih prijateljev iz otroštva in mladosti, ki so pripovedovali svoja doživetja in
obujali spomine, zato je bil dogodek prežet s
pozitivno energijo in čustvi. Poseben pečat
sta dogodku vtisnili glasbenici Zala Čuček in
Milena Pfeiler.
Branko Murko se od upokojitve poglobljeno
posveča slikarstvu, olju, akvarelu. Je tudi
avtor pesniške zbirke »Odkruški«, 2008. Od
leta 1992 je sodeloval na štirih skupinskih
razstavah: v Kamniku, Mengšu, Ljubljani in

S

Domžalah. Med leti 1992 in 2010, do tokratne razstave v Lenartu, je svoja dela postavil na ogled na desetih samostojnih
razstavah: štirikrat v Ljubljani, dvakrat v
Kamniku, po enkrat pa v Lenartu (2002),
Mengšu, Rovi in Domžalah.
E. P.

"Retroskop'' Mitje Ploja
V petek, 10. decembra, ob 19.30
uri so v Avli Jožeta Hudalesa v
prostorih občine Lenart odprli slikarsko razstavo mladega lenarškega umetnika Mitje Ploja z
naslovom "Retroskop''. Umetnik je
postavil na ogled svoja dela iz različnih obdobij in mnogoterih stilskih zvrsti. V pogovoru z Darinko
Čobec je umetnik predstavil svoj
opus, ki sega od grafik s tematiko
znanstvene fantastike do stripa in
tatoojev. Zgled mu je Salvador
Dali, od domačih ustvarjalcev pa Miki
Muster.
V kulturnem programu sta nastopila Denis
Čuček in Simon Alatič. Otvoritve se je ude-

ležilo veliko obiskovalcev, med katerimi so,
kar je razveseljivo, prevladovali mladi.
E. P.

Jurovski kulturni večer v Domu sv. Lenarta
Ta veseli dan kulture – Prešernov rojstni dan,
3. 10 .2010, katerega namen je približati različne kulturne vsebine čim širšemu krogu
ljudi, so člani Jurovskega okteta in Folklorne
skupine Jurovčan obeležili s skupnim kulturnim programom, imenovanim Jurovski kulturni večer v Domu svetega Lenarta v

Lenartu. Program je vodila Vida Ornik.
Po nastopu so se Jurovski kulturniki srečali s
stanovalci doma, med katerimi so tudi njihovi sorodniki, znanci, sosedje in prijatelji.
Miroslav Breznik
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Razstava Tatjane Mijatović pri Sveti Ani

OtočjeO. in večer z domačimi literati

V

J

soboto, 27. novembra, so v občinski
avli pri Sveti Ani odprli samostojno
razstavo likovnih del Tatjane Mijatović iz Radencev. Prireditev je povezovala Lili
Uroševič, v spremljajočem kulturnem programu pa so nastopili Slovenjegoriški glasovi
pod vodstvom Alojza Peserla ter glasbena
skupina Rom Ton iz Zenkovcev v Prekmurju.
Razstavo, ki bo na ogled do konca januarja
2011, je odprl predsednik Turističnega društva Sveta Ana Feliks Berič.
Poleti se je slikarka udeležila likovne kolonije
v Methansovi hiši na Zgornjem Dražen Vrhu
in tam pripravila svojo tretjo razstavo avgusta in septembra letos.
Filip Matko

SKD Lenart in Literarno društvo Erato iz
Lenarta sta v sodelovanju s KUD Otočje
pripravila predstavitev literarne revije
OtočjeO., ki izhaja v Ljubljani. Predstavitev
revije in literarno glasbeni večer bo v torek,
28. decembra, ob 18. uri v Šikerjevi kleti v
Močni. Revijo bo predstavil Mitja Godnjavec

Igra, piše in slika za ljudi

Tatjana Mijatović, Dany in slikarka Albina Kragelj

O

Tamara Gselman

cipresami, nasadi oljk, žarečo kamnito obalo
in ribiškimi barkami uspešna in plodna!«
E. P.

Darilo Mariborskih lekarn Knjižnici Lenart

Minařikova zbrana dela

K

njižnica Lenart je na pobudo
Zgodovinskega društva Slovenske gorice prejela od Mariborskih lekarn redki knjigi: Minařikova
zbrana dela I. (izšla leta 2000, 658 str.)
in II. del (izšla leta 2001, 722 str.). Uredil ju je Štefan Predin, mag. farm. Mariborske lekarne so podarile knjižnici
še nekaj drugih knjig o zgodovini farmacije, ki so jih izdale in založile in
ki jih je napisal oziroma uredil Štefan
Predin.
Knjižnica Lenart in Zgodovinsko društvo Slovenske gorice se najlepše zahvaljujeta
Mariborskim lekarnam za dragocena darila.
Univerzitetni profesor Franc Minařik, mag.
farm. (rojen 9. 6. 1887, Glažuta v Smolniku
pri Rušah, umrl 9. 6. 1972 v Mariboru), je bil
lekarnar in pomemben zgodovinar medicine
in farmacije v Evropi. Študij farmacije je zaključil leta 1909 v Gradcu. Do 1915 je bil asistent v Trankoczyjevi lekarni v Gradcu, nato
je bil v vojaški službi, od 1916 pa je vodil lekarno na Bledu, ki jo je 1920 odkupil. Leta
1927 se je preselil v Maribor. Kupil je Mestno
lekarno pri kraljevem orlu in jo vodil do leta
1949. Leta 1955 je postal predavatelj za zgodovino farmacije na farmacevtskem oddelku
Univerze v Ljubljani.
Raziskoval in zbiral je farmacevtsko, medicinsko, alkimistično, steklarsko in drugo zgodovinsko gradivo, ukvarjal se je s praslovanskimi
svečeniki, strupi, z raznimi mazili, amuleti, s
srednjeveškimi zdravili, z zdravilnimi rastlinami, s starimi lekarnami, s staro strokovno

literaturo, ... Franc Minařik je napisal mnogo
člankov (vsi dostopni so v zbranem delu) in
knjig (najbolj znane so: »Olimje«, »Pohorske
steklarne« in »Od staroslovanskega vraštva do
sodobnega zdravila«). Zbral in uredil je večino
gradiva za lekarniško in steklarsko zbirko v
Pokrajinskem muzeju Maribor. Bil je član
mednarodnega društva za zgodovino farmacije v Baslu in mednarodne akademije za zgodovino farmacije v Haagu, s svojimi referati je
vrsto let aktivno sodeloval na njunih mednarodnih kongresih.
Vse svoje dolgo življenje je bil zelo aktiven človek, denarno je podpiral razne kulturne prireditve in društva ter bil zelo delaven pri
organizaciji Rdečega križa.
Franca Minařika se mesto Maribor hvaležno
spominja z Minařikovo ulico in Minařikovo
dvorano v Kongresnem centru hotela Habakuk. Pokopan je na pokopališču pri Lenartu
v Slovenskih goricah.
Janez Ferlinc

Bi se radi pogreli v mrzlih dneh in ne veste kako? Pri nas, v Plesni dimenziji,
poskrbimo, da vam bo toplo in lepo ter da se boste zraven plesnih korakov še zabavali. Najdete nas v prostorih Centra Slovenskih goric v Lenartu, Trg osvoboditve 9.
Zaplešite z nami na začetnem tečaju družabhih plesov
v torek, 11. januarja 2011, ob 21.30.
Info: 040 80 82 89 ali natalija@plesnadimenzija.si.
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Ljudski godec Dani Rajh

Razstava del učencev likovne šole Likovnega
društva Lajči Pandur in Galerije K. Krajnca
d 20. novembra do 14. decembra so
bila v galeriji K. Krajnca na ogled
dela mladih lenarških likovnikov.
Razstavljali so Klara Alatič, Neja Dreu, Lara
Dreu, Tjaša Gamser, Nika Gamser, Tamara
Gselman, Tinkara Gselman, Zala Koler, Samanta Sever, Lara Šalamun, Zala Šalamun,
Blaž Turk, Lara Župec in Nejc Župec. Mladi
likovniki so ustvarjali pod mentorstvom
Nike Arnuš, Andreja Bergerja, Andreje Štancer in umetniškega vodje Konrada Krajnca,
ki je posebej poudaril: »Izjemnega pomena
za otroke je tudi možnost razstavljanja lastnih
likovnih del. Z razstavo je stopila na pot nova
generacija mladih talentiranih likovnikov, ki
bo prehodila enako pot kot njihovi predhodniki. Želimo jim, naj bo njihova pot med sončnimi vinogradi, senožetmi, topoli, polji, jezeri,

predsednik KUD Otočje. Svoja dela bodo
brali Rajko Brglez, Saša Fluher, Lana Mihelič, Alenka Sovinc, Tomaž Šturm in Teja Šosterič ob glasbeni spremljavi Denisa Čučka,
Martina Ramovša in Tomaža Šturma.

»

Dandanes je življenje težko. Ljudje so zaradi
tega zagrenjeni. Včasih so se na veselicah
ljudje zares veselili in skakali kot 'iceki',
danes pa samo gledajo in mislijo na svoje probleme. Zato še bolj raztegujem svoj 'meh', samo
da bi jih vsaj za nekaj časa razveselil,« pravi muzikant Dani Rajh iz Spodnje Ščavnice, ki z igranjem na frajtonarico na območju celotnih
Slovenskih goric razveseljuje ljudi in jim s tem
budi novo voljo do življenja. V kateri občini v
Slovenskih goricah ljudje Danija Rajha, ki so mu
zaradi tega, ker ima brado, ljudje nadeli ime »kosmati muzikant«, ne poznajo? Igra povsod: v gostiščih v Lenartu, v Gostišču pri Antonu v
Cerkvenjaku, pri Sveti Ani, na turističnih kmetijah po vseh Slovenskih goricah, v Benediktu,
pri Sveti Trojici, v Gornji Radgoni in tudi čez
mejo, na turističnih kmetijah in v gostiščih na
Štajerskem v sosednji Avstriji. Na kmečkem turizmu Firbas je zaigral celo za izbrano umetniško
družbo slovenskega pisatelja Toneta Partljiča in
nihče od udeležencev z njegovim igranjem ni bil
nezadovoljen. Kjer Dani raztegne svojo frajtonarico, je povsod veselo. Ljudje zaplešejo in zapojejo in za nekaj časa pozabijo na vse tegobe tega
sveta.
Kako je Dani postal »kosmati muzikant«? Leta
1994 je njegov stric, ki je bil muzikant, padel s
'štale' in se ubil. Dani je bil takrat star nekaj več
kot trideset let in je bil nadebuden študent na
Univerzi v Mariboru. Stric mu je zapustil 8 harmonik – frajtonaric. Takrat je pravzaprav prvič
resno prijel v roke harmoniko in jo raztegnil.
Kmalu je, ne da bi to sam doumel, ugotovil,
da ima velik talent za igranje na ta zahteven inštrument. S tem, da znajo igrati nanj, pa ne tako
dobro kot Dani, se ponašajo številni veliki
glasbeniki.
»Igrati sem začel sam. Štirikrat sem zaprosil za
nasvete svojega kolega, petič pa sem že zaigral
popolnoma sam. Mesec in pol po smrti strica
sem že igral na praznovanju rojstnega dneva, čeprav se igranja na harmoniko nisem nikoli učil.
Danes pa učim igranja na frajtonarico druge. Povedati pa moram še to: igranja na frajtonarico
učim druge zastonj! V življenju mora biti tako:
Kar je človeku dal Bog, mora dati naprej! Sam
nisem bil nikoli 'vuk na denar'. Pomembno je, da
človek živi v sozvočju s svojim socialnim okoljem in naravo. Sicer pa v tej državi velika večina
ljudi itak ne more živeti normalno, temveč jim
gre 'težko skozi'. Tako je to.«
Dani Rajh, ki še ni srečal Abrahama, pravi, da
ima rad ljudi. Zanje igra in ustvarja. »Delam za
ljudi, vse drugo me bolj malo ali nič ne zanima.
Zato igram na frajtonarico, slikam, kiparim in
pišem pesmi v narečju. Vse zato, da bi nekaj, kar
zmorem, dal ljudem v svojem okolju in širše.«
»Kosmati muzikant« dela, ustvarja in živi kot
umetnik, hkrati pa ima status kmeta. »Veste, prispevki za to, da bi imel status umetnika, so za
tisto, kar bi meni lahko plačali ljudje, veliko previsoki. Zato imam status kmeta. V tej državi, ki
'lupi' poštene ljudi, me vsi statusi skupaj nič ne
brigajo. Želim biti samo v službi ljudi,« pravi
Dani Rajh.
Sam se je odločil, da ne bo med tistimi, ki bo
'lupil' ljudi. Za to, da pride igrat na rojstnodnevno proslavo ali na poroko, ne računa nič. »To
pa že moram reči, da mi ljudje vedno nekaj dajo,
ker radi poslušajo moje igranje. Tako nisem še z
nobene zabave odšel lačen in žejen. Pošteno povedano: živim od darov! Sicer pa, ali ni to tradicija ljudskih godcev! Tako je bilo to urejeno v
srednji Evropi skozi stoletja! Res pa je, da poklic
ljudskega godca pri nas propada, sam pa ga še
gojim. In ponosen sem na to! Ta poklic, ki je
lep in potreben, bi morali pri nas podpirati in
negovati.«
Ljudski godec Dani je slovensko besedo ponesel
tudi na avstrijsko Štajersko, kjer rad zaigra na
kakšni turistični kmetiji. »Ko zaigram Avsenikovo Golico, gostje kar poskočijo. V glavnem

Kjer Dani Rajh raztegne svoj meh, je vedno veselo
igram tam slovenske skladbe, seveda pa tudi
nekaj avstrijskih. Med nje pa dodam tudi kaj svojih besedil in skladb, ki so bolj 'žgečkljive narave',
saj so napisane v narečju - ne v našem, temveč v
nemškem.« Ker Dani že vse življenje živi nedaleč
od meje, poleg tega pa ima izvrsten posluh,
obvlada tudi nemška narečja na avstrijskem
Štajerskem.
Dani Rajh pa ne obvlada samo narečij čez mejo,
temveč tudi narečni jezik iz osrednjih Slovenskih
goric. V tem narečnem jeziku, ki bi mu lahko
rekli »slovenjegoriščina«, piše tudi pesmi, ki domačinom iz teh krajev sežejo do srca. Doslej je
izdal že štiri knjige: Sunce peče na žerjava lica, Ka
de štima rejs ta prava, Klopotec kleple prek bregače, Gda je bougec pamet tala. Vse te knjige je
izdal v samozaložbi, saj ljudje povprašujejo po
njih, ker so v njih iskrive misli in klena slovenskogoriška beseda. Ker Rajh nima toliko denarja,
da bi dal tiskati svoje pesniške zbirke v velikih
nakladah, si jih številni ljubitelji poezije in drugi
bralci fotokopirajo. Kje v Sloveniji je še pesnik,
ki se lahko pohvali, da njegove pesniške zbirke
bralci fotokopirajo? Ravnokar pripravlja peto
pesniško zbirko, za katero bo verjetno izbral naslov: Mošanclov Francl. To, da bralci radi segajo
po njegovih knjigah, ni nič nenavadnega, saj je v
pesmih Danija Rajha toliko iskrivosti in zdrave
pameti, da se lahko vsakdo pošteno nasmeji.
Nasploh pa iz vsega, kar napiše, pove in zaigra,
izhaja toliko zdrave življenjske energije, optimizma, iskrivosti in modrosti, da se človek vpraša,
kje je izvir vsega tega. Kdo ve? Morda tudi v tem,
da živi tako svobodno, kot je na tem svetu sploh
mogoče živeti.
Kdor ima talent za eno zvrst umetnosti, jo ima
običajno tudi za druge zvrsti. Zato ni presenetljivo, da Dani Rajh tudi slika in kipari. Ustvarja
v različnih tehnikah, posebej od rok pa mu gredo
kiparski izdelki.
Če je človek svoboden in nekaj zna, lahko gre,
kamor ga ponese srce. Takšen je Dani Rajh. Njegova ljubezen so v zadnjih letih postala potovanja, na katera vzame s seboj najmanjšo od
frajtonaric, ki jih ima. Kamorkoli pride, raztegne
meh in najde prijatelje in občudovalce. »Glasba,
posebej tista, zaigrana na frajtonarico, človeku
po vsem svetu odpira vrata,« pravi.
S frajtonarico pod pazduho je bil v Alžiriji,
Egiptu, Laosu, Kambodži, Vietnamu, na Tajskem
in v še nekaterih državah po drugih kontinentih,
da o državah v Evropi niti ne govorimo. »Kjerkoli
sem zaigral, so me toplo sprejeli,« pravi. O vseh
teh popotovanjih je pripravil tudi lične knjige,
vendar jih ne more izdati, ker je to predrago.
Marsikdo se sprašuje, zakaj so Danija Rajha začeli klicati »kosmati muzikant«. Stvar je zelo
preprosta ali pa zelo zapletena – kakor jo kdo
vzame. Ko so neki Avstrijci, ki so poslušali
igranje Danija na frajtonarico, na izletu v daljnih krajih začutili potrebo, da mu pošljejo pozdrav in zahvalo za odlično igranje, so na
razglednico napisali naslov. »Kosmati muzikant, Slovenske gorice, Slovenija«. In, ne boste
verjeli, to razglednico je Dani Rajh našel v svojem nabiralniku.

Tomaž Kšela
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2. DOL – ženske

Atletika

Odbojkarice Benedikta z dvema zaporednima
zmagama v sredini lestvice

Tadej Verbošt – velik atletski up iz Slovenskih goric

Odbojkarice Benedikta so ponovno ujele
zmagovalni niz, saj so po treh zaporednih
porazih med 6. in 8. krogom v zadnjih dveh
zabeležile dve zmagi (zadnja domača tekma,
odigrana minulo soboto, zaradi zaključka redakcije ni všteta). V 9. krogu so v domači
dvorani premagale ekipo Kostak Elmont z
rezultatom 3:1. Na gostovanju v Škofji Loki
pa so po dveh tesno dobljenih nizih na 22 in
23 v zadnjem prepričljivo slavile in pustile
Škofjeločankam zgolj 9 točk. Po 10-tih odigranih krogih zasedajo Benedičanke 6. mesto
s 15-timi osvojenimi točkami. Za 4. mestom
zaostajajo zgolj 2 točki, med tem ko ima vodilna ekipa ŽOK Kema Puconci, ki doslej še
ni okusila grenkega priokusa poraza, 29 točk.
Naj ob tem še omenimo, da so bile prav odbojkarice Benedikta tiste, ki jim je doslej edinim v ligi uspelo odščipniti točko vodilni
ekipi.

Nasmejana Martina Rajšp pred odhodom na
tekmo v Škofjo Loko

počutja, zbranosti in priprave pred tekmo. Po
kakovosti najbolj izstopata ŽOK Kema Puconci in odbojkarice Zreč,« razloži vtise dosedanjega dela prvenstva, Martina Rajšp, ki
v nadaljevanju razloži, da je razlika med 1. in
2. žensko odbojkarsko ligo
izredno velika. 24-letna Martina je v pretekli sezoni še
igrala v 1. slovenski ligi kot
posojena igralka pri ekipi
Alianse iz Šempetra. Omenjena ekipa je trenutno tudi
na prvem mestu 1. slovenske
lige. Po besedah kapetanke
Benedikta je ekipa Alianse
tudi eden najbolje organiziranih klubov v slovenskem
ženskem odbojkarskem prostoru. Kljub kar nekaj ponudbam iz drugih prvoligaških klubov se je Martina
Poleg tekme opravijo odbojkarice Benedikta tedensko še 4 treninge odločila za vrnitev v domači
Benedikt, v katerem tudi
vodi dve skupini mlajših odbojkaric.
V
klubu
namreč skrbno delajo z
Za krajši komentar dosedanjega dela prvenmladimi športnicami, saj trenirajo prav vse
stva in stanja v klubu smo poprosili domačo
selekcije, v katerih se kali okrog 60 članic.
kapetanko Martino Rajšp, ki se je po enoleMartina, ki še ni izpustila želje po vnovični
tni odsotnosti vrnila v svoj domači klub. »Z
vrnitvi v prvo slovensko ligo, si v prihodnosti
do sedaj doseženimi rezultati smo v klubu
želi, da bi klub posvetil še večjo mero pozordokaj zadovoljni, mirno pa lahko rečemo, da
nosti svoji organiziranosti. Da pa ima ekipa
bi lahko bilo vse skupaj še boljše. Večina ekip
Benedikta še precej velik potencial, pove pov drugi ligi je namreč precej izenačenih, tako
datek, da spadajo med ene najmlajših v ligi,
da lahko izgubiš skorajda z vsako ekipo, na
kapetanka Martina je tako s svojimi rosnimi
drugi strani pa je večina ekip tudi premaglji24 leti najstarejša igralka v klubu.
vih. Veliko je odvisno od samega dnevnega

2. SFL

Kebelj na vrhu, Benedikt najvišje med domačimi klubi
S tekmami 2. SFL so malonogometaši v letu
2010 končali. Med tem ko ima na prvem
mestu FSK Kebelj pred drugouvrščeno ekipo
4 točke prednosti, so klubi v ozadju precej
bolj izenačeni, saj Slovenske gorice na 6.
mestu loči od drugega zgolj zmaga oz. 3
točke. Izmed Slovenskogoriških klubov še
vedno najbolje kaže Benediktu, ki z enakim
številom točk kot drugouvrščene Nazarje
(15) zaseda 4. mesto. V zadnjem krogu je Benedikt tesno premagal Maribor z rezultatom
3:2. Manj vedrega obraza so se iz Ljubljane
vračali igralci KMN Slovenske gorice, ki so
po treh zaporednih zmagah (proti Keblju,
Zavrhu in Tomažu) doživeli visok poraz (4:9)

proti ekipi Viktorbit eBlagajna. Z osvojenimi
12-timi točkami zasedajo trenutno 6. mesto.
Tri manj so v dosedanjih tekmah osvojili
igralci združene ekipe KMN Zavrh Selce Masind, ki so v zadnjem krogu na domačem terenu klonili z rezultatom 2:6 proti ekipi
KMN Velike Lašče. Preostali dve koli jesenskega ligaškega dela prvenstva bosta odigrani
v prvih dveh tednih prihodnjega leta. Zagotovo bo zelo napeto v Voličini, saj prihaja na
vrsto nov slovenskogoriški derbi med KMN
Slovenske gorice in KMN Benedikt, tekma
bo 7. januarja ob 20. uri. Zahtevno gostovanje pa še isti dan čaka igralce Zavrha, ki potujejo v Ajdovščino.

3. SKL – vzhod

KK NONA Lenart brez poraza prepričljivo na 1. mestu
Lenarški košarkarji nadaljujejo z odličnimi
in prepričljivimi predstavami v 3. SKL –
vzhod ter na ta način izpolnjujejo cilje izpred
začetka sezone, ko so napovedovali boj za
prvo mesto. Svojo kvaliteto in željo po zmagi
so pokazali tudi v zadnjih treh srečanjih, ko
so odigrali tekme proti najresnejšim konkurentom za vrh razpredelnice. V 6. krogu so
tako s sedmimi točkami premagali ekipo
ŠRK Koši, odločila je 3. četrtina, v kateri so
si Lenarčani priigrali odločilno prednost.
Lažje od pričakovanj pa so odpravili Ivančno
gorico, ki so jo na domačem terenu premagali z rezultatom 83:69. Precej tesneje je bilo
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na ptujsko-lenarškem derbiju, kjer se je
NONA Lenart pomerila z ekipo Terme Ptuj.
Tekma se je končala z rezultatom 89:94 za
Lenart. Kljub zmagam pa predsednik kluba
Smiljan Fekonja opozarja, da je do konca
prvenstva še veliko tekem in da bodo morali
tudi nadaljevanje prvenstva odigrati v takšnem tempu kot do sedaj. V klubu pa upajo
tudi na to, da jim bo ob novih uspehih uspelo
pridobiti tudi kakšnega sponzorja, ki bi bil
pripravljen sodelovati pri projektu 2. liga.
Dejan Kramberger

Med letošnjimi nagrajenimi dijaki in študenti občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah je
bil tudi Tadej Verbošt, ki je prejel priznanje
in nagrado občine za vrhunske dosežke na
športnem področju.
Tadej je namreč pravi športnik po duši, saj se
je že s šestimi leti pričel ukvarjati s športom,
ko je pričel s treningi nogometa pri NK Jarenina, za kar sta ga navdušila starejša brata. Po
skoraj 10 letih treninga in prehodu iz domače
osnovne šole v Jurovskem Dolu na 2. gimnazijo v Mariboru, kjer je pričel obiskovati
športni oddelek, je poleg šole zamenjal tudi
šport. »Da sem kopačke zamenjal s šprintericami, je zaslužen moj športni pedagog in
koordinator ter trener prof. Bojan Ogrinc, ki
je moje atletske rezultate v zelo kratkem času
dvignil za moja pričakovanja na zelo visoko
raven, saj sem na mojem prvem državnem
prvenstvu po dobrih 3 mesecih treniranja
stopil na stopničke in še v istem mescu prvič
nastopil za državno reprezentanco«, predstavi začetek atletske kariere mladi in perspektivni športnik iz občine Sv. Jurij v
Slovenskih goricah. V nadaljevanju še pove,
da atletika ni nič kaj manj nevarna od nogometa: »Kljub temu da treniram šele 3 leta,
sem imel vmes že kar okoli 10 mesecev pavze
zaradi poškodb, ki so nastale pri teku.

Tadej Verbošt z bratom Gregorjem, ki prav tako
veliko obeta v atletiki

In kaj je Tadeja najbolj navdušilo za ta šport?
Na tole vprašanje je Tadej strnil misli takole:
»Za ta šport me nikoli ni nihče prav navdušil,
bolj sem se nad njim 'navduševal' sam, saj
sem že od malega zmagoval na kakšnih občinskih tekih in šolskih tekmovanjih tudi s

starejšimi fanti in mi je nekako postal všeč
občutek zmagovanja in občutek moči, svobode, nepremagljivosti, ki ga pri nogometu
nisem imel. Nekoliko je na to vplivalo tudi
dejstvo, da je nekdaj bil tudi oče dober tekač.
Glede motivacije je pa tako kot v življenju, ko
ti gre vse kot 'po maslu', je tudi motivacija na
vrhuncu, ko pa se kje zatakne, pa tudi motivacija pade, vendar jo takrat črpaš ravno iz
vseh negativnih dogodkov, ki te obdajajo.«
Seveda pa je za pot do uspeha potrebna tudi
velika mera samodiscipline in marljivosti. Na
teden tako mladi jurovski tekač opravi 7-10
treningov, v času priprav pa tudi 12-13. In
kot pravi sam, zaenkrat tudi vse skupaj uspešno usklajuje s šolo, pri čemer mu gredo na
roko tudi učitelji.
Kljub temu da se Tadej Verbošt temu športu
posveča šele 3 leta, pa se lahko pohvali že s
kopico dobrih rezultatov, med katerimi mu
največ pomeni prva zmaga v karieri na DP v
krosu na 2 km. Poleg tega uspeha pa še zmagi
na DP na 800 m in na mednarodnem mitingu v Velenju na 1000 m ter letošnja zmaga
na reprezentančni tekmi Savaria Cup
(800m). V letošnji sezoni je Tadej vse do
težav s kolenom in krvjo poleg že omenjene
zmage nanizal še kopico odličnih rezultatov
na različnih domačih in tudi mednarodnih
tekmovanjih. Med mladinci je na tekmovanju v Linzu zmagal na 800 m, bil srednješolski državni prvak na 1000 m, 2. in 3. na 800
m na dveh močnih mednarodnih mitingih
na Reki in v Slov. Bistrici ter 3. na državnem
prvenstvu na 800 m pri mlajših članih.
»Nagrada občine mi veliko pomeni, saj potrjuje, da sem na pravi poti, in mislim, da je
to dobra gesta za ves vloženi trud in nadaljnjo motivacijo. Vsekakor bom ta denar porabil za bližajoče se priprave v Pulju in v
dvorani v Budimpešti. Osebnega sponzorja
zaenkrat še nimam, saj je atletika šport, v katerega se ne vlagajo tako velika sredstva kot
npr. v nogomet,« odgovarja Tadej na vprašanje o tem, kaj mu pomeni nagrada občine
Sv. Jurij.
Njegova največja želja za prihodnje leto je izpolnitev norme za evropsko prvenstvo, še navaja velik slovenskogoriški športni up, ki ob
koncu pogovora izreka zahvalo svoji družini
in trenerju prof. Bojanu Ogricu, ki mu stojijo
ob strani in so na ta način tudi zaslužni za
njegove rezultate.
Dejan Kramberger

Plavanje

Plavalka Maša Leš iz Lenarta do odličnih rezultatov
tudi med mladinkami
Pred novo, zimsko sezono 2010/11,
je lenarško plavalko Mašo Leš pričakovala nova težka preizkušnja, saj je
med poletnim odmorom naredila
preskok iz kadetske v mladinsko kategorijo, v kateri je trenutno med
mlajšimi tekmovalkami na slovenski
plavalni mladinski sceni. Prve
uspehe je Maša požela že na prvi
tekmi, ki je v mednarodni zasedbi
potekala v začetku oktobra v Kranju.
Maši je poleg bronastega odličja na
50 m – hrbet uspelo osvojiti še dve
četrti mesti na 50 m – prosto in 100 m – mešano. Še boljše uspehe si je mlada Lenarčanka
priplavala na mednarodni tekmi za Pokal
mesta Celje, kjer je osvojila prvo mesto v disciplini 200 m hrbtno in še dve tretji na 50 in
100 m hrbtno. Dobro delo na treningih, ki
jih vestno narekuje njen trener Andrej Pahernik, in s tem dobro pripravljenost je pokazala tudi konec novembra na močni
mednarodni tekmi v Kranju. Tekme za "Špelin in Vesnin memorial" se je udeležilo 9
držav. Tokrat je Maša najboljši rezultat dosegla v disciplini 200 m mešano, k temu pa je
dodala še 6. mesto na 100 m delfin. Za uspeh
je potrebno veliko in trdo delati!

Mašin zmagoslavni pogled na semafor ob osvojitvi prvega mesta na tekmovanju v Celju

In kako Maša komentira svoje zadnje rezultate? »Seveda sem zelo vesela, saj se moji rezultati še vedno izboljšujejo, kar mi daje
dodatno energijo in veselje za treninge. Zaradi slednjih in zaradi usklajevanja s šolo se
je pogosto potrebno odreči prostemu času.«
pravi Maša Leš, ki kljub dobrim rezultatom
v plavanju daje še naprej velik poudarek šoli,
saj bi se rada vpisala na športni oddelek
2. gimnazije v Mariboru. Da pa je potrebno
resnično veliko dela za uspeh v plavanju in
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nemalo dobre lastne organiziranosti za
uspešno usklajevanje s šolskimi obveznostmi, nam pove podatek, da je Maša dnevno zaradi treningov odsotna po 7,5 ur. Že
zjutraj pred šolo po 2,5 uri in popoldan 5 ur.
Torej športnica in učenka, ki je lahko marsikomu pravi vzor!
O pomembni mednarodni tekmi, ki je potekala to soboto v Mariboru, bomo poročali v
prihodnji številki Ovtarjevih novic. V januarju čakajo Mašo zimske priprave, ki bodo
še kako pomembne za zimsko državno
prvenstvo v začetku februarja.
D. K.

Maša Leš z medaljami z mednarodnega
tekmovanja v Celju

Rokoborba

4 zmage na državnem prvenstvu
V Poljčanah je bilo 11. decembra državno
prvenstvo v rokoborbi v prostem slogu za
dečke, kadete, mladince in člane. Tekmovalci
Rokoborskega kluba Lenart so se odlično
obnesli:

1. mesto: Sebastjan Raner; Mlajši dečki, kategorija 38 kg; 1. mesto: Mitja Rakuša; Starejši dečki, kategorija 69kg; 1. mesto: Mitja
Presljič; Kadeti, kategorija 85kg; 1. mesto:
Tilen Peserl; Člani, kategorija 96KG.
Trener Tomo Jagarinec: »V
klubu smo z rezultatom zelo
zadovoljni. Pozna se načrtno
delo z mladinci. Naslednje
leto bomo pripravili enega
tekmovalca za evropsko
prvenstvo.«
Tekmovalec Tilen Peserl:
»Tekma je bila zelo uspešna.
Trenutno pa se pripravljam
za naslednje leto za repre
zentanco, da dosežem več
zmag.«

Uspešni lenarški rokoborci na DP v Poljčanah (od leve proti desni)
Tomo Jagarinec (trener), Sebastjan Raner, Mitja Rakuša, Mitja
Presljič, Tilen Peserl in Darko Raner (pomočnik trenerja)

D. K.

Tekvando

Uspeh mladih tekvandoistov iz Voličine in Lenarta
Mladi slovenskogoriški tekvandoisti so se v
Zrečah pomerili na mednarodnem odprtem
prvenstvu v Taekwon-do slogu ITF, kjer so
branili barve kluba Barada Sport, v katerem
tudi trenirajo. V konkurenci šestih držav so
pod taktirko trenerjev Aleša Zemljiča, Jana
Čreslovnika in Tomaža Barade dosegli več
kot zadovoljive uvrstitve.
Alen Preložnik iz Voličine je v kategoriji
forme rdeči pas osvojil 3. mesto. Še uspešnejši je bil v borbah do 35 kg, kjer je po besedah trenerja Jana Čreslovnika izkoristil
poleg dobre pripravljenosti tudi dobro taktiko in tako pometel z vso konkurenco ter osvojil 1. mesto. Še za odtenek večji uspeh je
dosegel tudi Lenarčan Sven Hojs, ki je v formah rdeči pas zasedel 2. mesto, v borbah do
30 kg pa podobno kot njegov klubski kolega
1. mesto.
Uspeh slovenskogoriških tekvandositov so

Zreče, 20.11., na najvišji stopnički Alen Preložnik

dopolnili še njuni klubski sotekmovalci, ki so
v različnih kategorijah osvojili še kopico
prvih, drugih in tretjih mest.
D. K.

Nogomet - veterani

Tekma poročenih in neporočenih veteranov Lenarta
Ob koncu leta je čas za najrazličnejša srečanja in obujanja tradicij in spominov. Tem dogodkom se pridružujejo tudi bivši športniki
nogometaši, ki so vrsto let skupaj igrali v najrazličnejših tekmovanjih za Lenart.
Udarili so se poročeni in neporočeni. Po lanski zmagi neporočenih so letos poročeni skovali dobro taktiko, izbrali kvalitetno ekipo in
zasluženo slavili z rezultatom 9:4. Obe ekipi
sta prikazali kvalitetno igro v duhu fair
play-a.
Zahvala gre Občinski športni zvezi Lenart za
pokal in prostor v Športni dvorani Lenart.
Velika zahvala pa dolgoletnemu donatorju
Simonu Fekonji za pogostitev pri družabnem
srečanju po tekmi v Pizzeriji 29 v Lenartu.
Malo starejši se ne damo, vsakoletno druženje nam veliko pomeni. Ostajamo aktivni,
zdravi, z veliko pozitivne življenjske energije.

Ju-jitsu

Državno prvenstvo v ju-jitsu borbah – Sevnica

Anini veterani nogometa

Ju-jitsu klub IPPON Sevnica je 4. 12. 2010 v
Športni dvorani Sevnica
pripravil 9. mednarodni turnir »SEVNICA
OPEN«, ki šteje za prehodni pokal. Tekmovanja
se je udeležilo 13 klubov iz
Slovenije in Hrvaške. Naš
klub je v konkurenci vseh
trinajstih klubov osvojil 1.
mesto pred klubom Aljesan Šempeter in PKBV
Celje, ter s tem prehodni
pokal za leto 2010.
K tako odličnemu uspehu
našega kluba so s svojimi
uvrstitvami prispevali naslednji tekmovalci JJK
ADK –sekcija Lenart: 3. mesto Bojan Perko,
člani do 69 kg; 2. mesto Aljaž Divjak, mladinci do 69 kg; 2. mesto Maja Vončina, mladinke do 62 kg, 1. mesto Alen Breznik, kadeti
nad 81 kg.

Ne dajo kaj dosti na zmage, saj
se zavedajo, da
je z leti žoga vse
hitrejša. Pač pa
so zavezani rekreaciji in druženju.

S tradicijami je treba nadaljevati in jih spoštovati. Nogometni veterani Lenarta, tako
poročeni kot neporočeni, jih bodo še nadaljnjo vrsto let.
Gorazd Voglar

Glede na to, da klub deluje šele dve leti, je
bilo to leto zelo uspešno, saj smo dosegli
odlične rezultate v vseh starostnih kategorijah.
Aljoša Frešer

Smučanje med novoletnimi počitnicami
Z gotovostjo lahko rečemo, da med najpriljubljenejše športne discipline v Slovenskih
goricah spadajo športi z žogo. Še ne dolgo
nazaj, ob nekoliko bujnejših zimah s snegom, so bili okoliški griči kot nalašč za raznorazne lokalne smučarske tekme in tekme
v smučarskih skokih. Da bi se tradicija
smučanja nekako prenesla na mlajše rodove, organizira Športno društvo Matko iz
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Lenarta smučarski tečaj za otroke v času
novoletnih počitnic. Ob spremstvu izurjenih učiteljev smučanja bo tečaj potekal na
pohorskih strminah od ponedeljka, 28. 12.,
do srede, 30. 12. 2010. Za vse dodatne
informacije je na voljo predsednik društva Matej Banič na elektronski naslov
sd.matko@gmail.com ali telefonsko številko 041 855 023.
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Drobtinica

Prisluhnili starejšim Benedikta

Malo je ...VELIKO

V

soboto, 16. oktobra 2010, ob svetovnem dnevu hrane in boja proti lakoti,
je potekala humanitarna akacija
»Drobtinica« .
Aktivisti občinskih organizacij Rdečega
križa so v Lenartu, Benediktu, Sv. Juriju in Sv.
Ani na stojnicah podarjali kruh, druge pe-

kovske, medene izdelke, olja in sadje, ki so
jih donirali domači trgovci (Mercator, Spar,
pekarni Petovar in Šijanec, aktivi kmečkih
žena, sadjarji in pridelovalci olj). Zbrane
prostovoljne prispevke občanov, posameznih
donatorjev (TBP Lenart, Kobale Dean, s. p;
Sabina Markoli; Saubermacher Slovenija in
Banka Koper) in občin (3.602 €)
smo namenili za tople obroke osnovnošolskim otrokom iz socialno
šibkih družin.
»Drobtinica« je letos v Sloveniji
praznovala deseto obletnico. Sodelovalo je šestindvajset območnih
združenj (polovica). Njen namen je
poleg ozaveščanja ob svetovnem
dnevu hrane in nepravilnega prehranjevanja zagotavljanje pomoči
(toplega obroka) ljudem v stiski.
Ideja je prišla iz Finske in se je
kmalu razširila na ostale države Evrope, v manj bogate in razvite, kjer
sta revščina in lakota prisotni med
večjim številom prebivalstva.

Urejanje stojnice v Benediktu

Jadranka Koban

Humanitarni koncert

V

ponedeljek, 29. 11. 2010, smo učenke
9. razreda Osnovne šole Benedikt
(Katja Imenšek, Cornelia Štefanec,
Laura Šauperl in Amadeja Ješovnik) v okviru
interesne dejavnosti Prostovoljstvo pod mentorstvom učiteljice Jesenje
Slana ter v sodelovanju z gospodom mag. Milanom Repi-

čem, predsednikom Občinske organizacije
Rdečega križa Benedikt, obiskale štiri občane
iz občine Benedikt, ki so starejši od 90 let.
Občinska organizacija Rdečega križa Benedikt jim je podarila tudi simbolična darila.

Najprej nas je pot popeljala na
Svete Tri Kralje, h gospe Mariji (Mimi) Žižek. Gospa je
dan poprej praznovala svoj 95.
rojstni dan.

Po končanem pogovoru smo se odpravili v Trstenik.
Tam prebiva najstarejša benediška občanka, Zofija Bernjak,
ki šteje 98 let. Je zelo aktivna gospa, ki še vedno sama kuha,
šiva, si prinese drva, hodi v trgovino, k maši in na sprehode.

Pot nas je peljala tudi na Breznikovo cesto h gospodu Antonu
Kolariču. Veliko smo izvedeli o 2. svetovni vojni. Gospod
Anton je bil ranjen in je pol leta okreval v bolnišnici. Opisoval
nam je tudi pripetljaje ob njegovem vračanju domov in o
ujetništvu.

»Skupaj zmoremo več«
V torek, 7. 12. 2010, je VDC Polž Maribor,
enota Mravlja Lenart, izvedel humanitarni
koncert »Skupaj zmoremo več«.

Pri organizaciji koncerta so pomagali občina
Lenart, OŠ Lenart in JSKD Lenart ter številni
gostje, ki so se prijazno odzvali vabilu. Tako
so nastopili Završki fantje, kitarist Denis
Čuček in uporabniki enote Lenart s svojimi
točkami.
Med programom je potekala dražba likovnih
del uporabnikov lenarške enote, ki jo je odlično izpeljal humorist Blaž. Program je

povezovala Darinka Čobec.
Namen humanitarnega koncerta je bil zbiranje sredstev za delo prostovoljcev in za
prostočasne aktivnosti uporabnikov enote
Lenart.
Prav tako je bil namen koncerta predstavitev
dela uporabnikov širši javnosti, kjer so lahko
pokazali, kaj vse zmorejo in česa so sposobni,
saj pridno vadijo skozi vso leto.
Vzdušje na samem koncertu je bilo zelo prijetno, glasba je odmevala in se dotaknila vsakega od obiskovalcev, za dvig adrenalina pa
je poskrbel Blaž, ki je zelo spretno dražil slike
naših uporabnikov.
Iskrena zahvala gre vsem zaposlenim enote
Lenart, ki so s svojim znanjem, trudom in
strpnostjo prispevali po svojih najboljših
močeh, da je bil koncert izveden zelo dobro.
Želimo si, da ta humanitarni koncert
postane tradicionalen, da se medsebojna
pomoč in sočutje med ljudmi širi še naprej
in da se dela naših uporabnikov slišijo in vidijo daleč naokrog.
Gordana Kosanič,
vodja enote Lenart

Pevske urice z ljudskimi pevkami
iz Lenarta

T

istih sred, ko nas obiščejo ljudske
pevke iz Lenarta, se zelo veselim in jih
ne zamudim, ker takrat vsi prepevamo. Tudi one vedno rečejo, da z veseljem
in rade pridejo k nam«, pravi stanovalka,
gospa Jožica.
Vsaj enkrat mesečno, po dogovoru pa še
kdaj, pridejo v dom Sv. Lenarta Ljudske
pevke iz Lenarta. V dom prihajajo prostovoljno. Načeloma je to prvo sredo v mesecu,
ki je zato praviloma rezervirana za ljubitelje
slovenskih ljudskih in avtorskih napevov.
Petje in glasba nasploh sta zelo dobrodošel
medij za izboljševanje razpoloženja, počutja,
sta prijetno razvedrilo, priložnost za druženje, sklepanje medsebojnih vezi in obujanje
spominov.
Med stanovalci je petje zelo priljubljeno in
dobrodošlo, tako med tistimi, ki aktivno pojejo ali pa so to nekoč počeli, kot tudi med tistimi, ki zgolj radi prisluhnejo in »podpirajo«

»
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naše gostje, ljudske pevke. Skozi več kot dveletno druženje na teh uricah se je tako že izoblikoval nekakšen skupni repertoar, ki smo
ga že tako izpilili, da bi to že tudi bilo za kakšen nastop. Teh srečanj se udeleži okoli 50
stanovalcev. Veseli, ker ohranjamo poznane
napeve in se od naših pevk naučimo tudi
kakšnih novih (predvsem tistih navihanih),
potem lažje stopamo novim izzivom in težavam naproti.
Zaključujem z mislijo stanovalke, gospe
Bronislave, ki pravi:
»S petjem preženem marsikatero skrb in težavo na stranski tir. Pevke nam prijetno
popestrijo življenje v domu. Lepo je, da ohranjajo in prepevajo lepe slovenske ljudske
pesmi!«
To čutijo tudi pevke same in se tudi one rade
vedno znova vračajo med nas.
Liljana Cafnik

Nazadnje smo obiskali še gospo Ano Repolusk v Spodnji
Bačkovi, ki šteje 95 let. Veliko je delala na kmetiji in gospodinjila vse do 90-ih let.
Na teh srečanjih smo izvedeli veliko novega
o življenju včasih, prav tako pa upamo, da
smo z našim obiskom razveselili te štiri občane. V naprej jim želimo veliko zdravja in
upamo, da jih bomo lahko obiskali tudi prihodnje leto.
Amadeja Ješovnik,
mentorica Jesenja Slana

Sožitje pripravilo božičkovanje

D

ruštvo Sožitje Lenart je bilo ustanovljeno leta 1992 na pobudo Centra
za socialno delo Lenart. Društvo je
prostovoljno, neodvisno, nestrankarsko, s socialno-človekoljubnimi cilji – pomagati osebam z motnjami v duševnem razvoju,
njihovim staršem, zakonitim zastopnikom in
članom družine.
Društvo deluje na območju UE Lenart in zajema občine: Lenart, Benedikt, Cerkvenjak,
Sv. Ana, Sv. Jurij v Slov. goricah in Sv. Trojica
v Slov. goricah. Članstvo društva se je vsako
leto povečevalo, tako da šteje danes 167 članov, od tega 108 oseb z motnjami v duševnem razvoju.
Prva predsednica društva je bila Marica Štucl
iz Cerkvenjaka, od leta 2001 pa vodi društvo
Inge Markoli. Delo je prostovoljno. Zahvala
za delo članom upravnega odbora in predsednici so zadovoljni, veseli in hvaležni člani,
ki jim skušamo, in upam, da s tem uspevamo,
polepšati vsaj nekaj dni v letu z druženjem
ob muziki, plesu in pogovoru. Tako vsako

leto organiziramo tridnevni seminar ob
koncu tedna, ki je povezan s kopanjem in izobraževanjem. Kar dva avtobusa nas vsako
leto popeljeta na izlet, ki ga povežemo tudi z
obiskom varstveno-delovnih centrov v naši
domovini (lani smo bili v Kršem).
Dva- ali trikrat organiziramo kopanje v
Mali Nedelji. Jeseni organiziramo jesensko
športno druženje, predavanje za starše in
skrbnike. Enkrat mesečno potekajo ustvarjalne delavnice v popoldanskem času.
Posebno množično pa je vsako leto obiskano
božičkovanje, ki ga povežemo z občnim zborom. 10. decembra se je božičkovanja udeležilo 150 članov družbe. VDC Mravlja nam je
pripravilo kulturni program – folkloro, petje,
ples, obiskal pa nas je tudi Božiček, ki je naše
člane bogato obdaril. Z veseljem smo med
nami pozdravili predsednico Zveze Sožitje
dr. Katjo Vadnal, župana občine Lenart mag.
Janeza Krambergerja, in župana občine Sv.
Jurij, Petra Škrleca. Spodbudne besede in
lepe želje vsem članom društva, upravnemu
odboru in predsednici
pa nas obvezujejo, da bomo prostovoljno delali še
naprej.
Ob koncu bi se še rada v
imenu upravnega odbora,
vseh članov in v svojem
imenu zahvalila vsem anonimnim donatorjem in
vsem županom za denarne
prispevke.
Inge Markoli,
predsednica društva
Sožitje Lenart
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ZA RAZVEDRILO

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: Anita Družovec
Naslov fotografije: Miklavž peče piškote
Kraj posnetka: Sp. Senarska, Sv. Trojica

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

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

Smeh je pol zdravja

Pripravlja T. K.

Dober nasvet

Gol

Mlajši sodnik vpraša starejšega: »Imam kmeta,
ki na črno prodaja žganje. Koliko naj mu dam?«
»Največ pet evrov, drugače ga raje vzemi pri
mojem dobavitelju.«

»Kateri goli na svetovnem prvenstvu so ti bili
najbolj všeč.«
»Meni sta bolj kot vsi goli všeč dve goli.«

Veselo silvestrovanje
»Prijatelj, kje boš dočakal novo leto 2011?«
»Tam, kjer sem dočakal letošnje leto.«
»Kje pa je bilo to?«
»Pod mizo.«

Novoletna voščilnica
»Ali imate novoletne voščilnice z napisom:
Moji edini in najdražji za novo leto.«
»Seveda imamo.«
»Potem pa mi jih dajte dvanajst.«

Muhe
»Koliko muh si pobil, ko tako vztrajno mahaš
z muholovcem?«
»Tri moške in dve ženski muhi?«
»Kako pa jih ločiš?«
»Tri so čepele na vrčku piva, dve pa na telefonu.«

Matura
»Kako je bilo na maturi?«
»kot v mizarski delavnici.«
»Kako to misliš?«
»Profesorji so ves čas zabijali cveke.«

Darilo za taščo

Blagoslov vina
Društvo vinogradnikov Lenart vabi na blagoslov vina, ki bo v ponedeljek,
27. decembra, ob 10. uri v cerkvi sv. Lenarta v Slovenskih goricah.
Po obredu bo v Centru Slovenskih goric potekalo sproščeno druženje
ob dobri vinski kapljici in pokušanju domačih slovenskogoriških dobrot.

HUMORESKA

Piše: Tomaž Kšela

Opice
»Po televiziji sem gledal zanimivo oddajo,«
je pred dnevi pri malici rezkar Peter dejal
šivilji Marici.
»No, to pa je res nenavadno, saj po televiziji
zadnje čase govorijo samo o politiki,« je dejala Marica.
»Pravzaprav je bila tudi oddaja, ki sem jo
sam gledal, malce povezana s politiko,« je
nadaljeval Peter.
»Za kaj pa je v tej oddaji šlo?« je postala radovedna Marica.
»Proučevali so razliko med ljudmi in opicami,« je pojasnil Peter.
»Kakšno zvezo ima to s politiko. Gre vendar
za temo iz biologije,« je dejala Marica.
»No, no Marica, le počasi,« se je v pogovor
vključil mizar Tone. »Če dobro premislim,
je tudi tema o opicah in ljudeh povezana s
politiko.«
»Tone, pusti politiko. Naj Peter pove, kakšna je razlika med opicami in ljudmi? To
me zanima,« je vzkliknila Marica.
»Ugani,« je dvignil prst Peter.
»Opice ne znajo delati orodja,« je dejala
Marica.
»Ni res. Znajo ga delati. Z njim odlično lovijo mravlje in še nekatere žuželke,« je pojasnil Peter.
»Potem pa se opice ne znajo učiti tako kot
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»Prosim, dajte mi kakšno novoletno darilo v
obliki tabletk za taščo,« je možakar srednjih let
zaprosil lekarnarja.
»Pokažite mi recept, prosim,« je dejal lekarnar.
»Recepta nimam, lahko pa vam pokažem taščino sliko.«

Kitajščina

Novoletni meni

Slonček in kamela

»Za novoletni meni sem imel pršut za predjed,
govejo juhico, pečenko, solato in dva litrčka
rdečega,« je gost našteval natakarju, ki je pisal
račun.
»Solate vam ne bom računal, ker so bile tisto
rožice.«

Atek
ljudje,« je ponovno poskušala uganiti Marica.
»Ni res. Opice se znajo tudi učiti in prenašajo izkušnje iz ene na drugo,« je ponovno
pojasnil Peter.
»Potem pa se opice ne znajo učiti na izkušnjah tako kot ljudje,« je še enkrat poskusila
uganiti Marica.
»Ni res, znajo,« je dejal Peter.
»No, Peter, potem pa ti povej, v čem je razlika med ljudmi in opicami. Kaj so povedali strokovnjaki po televiziji,« je vprašala
Marica.
»Razlika je v tem, da opice ne znajo načrtovati, temveč vedno počnejo samo tisto, kar
tisti hip odgovarja njihovi riti, medtem ko
človek lahko zadeve premisli in svoje aktivnosti načrtuje tedne, mesece, leta, desetletja
in celo stoletja naprej. V tem je največja razlika med ljudmi in opicami,« je pojasnil
Peter.
»Presneta reč,« je vzkliknila Marica.
»Potem pa imamo pri nas vladavino opic,
saj velika večina tistih, ki bi nas morali pametno voditi, misli na svoje riti in ne na
našo bodočnost.«
»No, Marica, sedaj pa vidiš, kako so nekatere teme iz biologije povezane s politiko,«
se je zahihital Tone. »Zlasti ta o ljudeh in
opicah.«

»Fantek, kako je ime tvojemu očetu?«
»Ata.«
»Ne, ne, tako mu praviš ti. Kako pa ga kliče mamica.«
»Bedak.«

»Ali znaš kitajsko?«
»Bolj malo.«
»Kaj pomeni: »go – ren – čan«?
»To je jasno : skupuh.«

»Teta kamela, zakaj imaš pa ti joške na hrbtu?«
je slonček vprašal kamelo.
»Zato slonček, ker imata vidva z atijem tiča med
očmi.«

Slonček in miška
Slonček in miška, ki je kandidirala za predsednico miši, sta se odpravila na plažo.
»Joj, kopalke sem pozabila doma,« je vzkliknila
miška. »Slonček, ali mi lahko posodiš svoje?«
»Seveda,« je odvrnil slonček. »Samo bojim se,
da ti bodo premale, ker si ti tako velika osebnost.«

Podobnost

Nič pametnega
»Kaj delaš v zadnji vrsti?« je učiteljica vprašala
učenca, »verjetno nič pametnega.«
»Prav imate. Vas poslušam.«

Teta si ogleduje nečaka in pravi: »Joj, kako hitro
rasteš. Ko boš velik, boš takšen kot očka.«
»Tega se tudi mama boji.«
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Nenaročenih fotografij in rokopisov ne vračamo!
Grafična priprava in tisk: Grafis, d.o.o., Požeg 4, 2327 Rače, 24. december 2010
Naklada: 5600 izvodov
Ovtarjeve novice lahko prelistate tudi na spletu: www.rasg.si
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Delovno srečanje projekta Ovtarjeva ponudba 2010

Udeleženci so se strinjali, da tradicije, znanja, pestrosti in kvalitete
ponudbe pri nas ne manjka, le združiti je treba moči v oblikovanje
mreže ponudbe pri uveljavljanju naše lastne blagovne znamke
Ovtar.

D

ruštvo za razvoj podeželja
»LAS Ovtar Slovenskih
goric« je v ponedeljek, 13.
12. 2010, v sodelovanju z Osnovno
šolo Lenart, Vrtcem Lenart, Kmetijsko zadrugo Lenart, z.o.o., Kmetijsko svetovalno službo Lenart,
PAF, d.o.o. in Razvojno agencijo
Slovenske gorice pripravilo delovno srečanje z naslovom: Kako
zagotoviti lokalno prehransko
samooskrbo za naše najmlajše?

Uvodnemu delu predstavitve projekta Ovtarjeva ponudba 2010 in obstoječega stanja (Vida
Šavli, predsednica LAS Ovtar Slovenskih goric)
je sledila predstavitev pomena lokalne prehranske samooskrbe za naše najmlajše z vidika potreb vrtca oz. šole (Marjan Zadravec, ravnatelj
OŠ Lenart) ter obstoječa ponudba kmetijskih
pridelkov in proizvodov iz lokalnega okolja
(Kristina P. Vračič, direktorica KZ Lenart, z.o.o.
in Branko Tuš, direktor PAF, d.o.o.).
Prehranska samooskrba v Sloveniji je vsak dan
slabša. Po nekaterih podatkih ima Slovenija le
še 30 % samooskrbe z lokalno pridelano hrano.
Kupujemo najcenejše, pripeljano iz različnih
koncev sveta, domača, sveža hrana pa postaja
redka dobrina. »Ali res mora biti tako?« so skušali v razpravi odgovoriti sodelujoči člani projektne skupine, kmetje, ponudniki kmetijskih
pridelkov, ekoloških kmetij in integrirane pridelave.
Z zagotavljanjem enega toplega obroka se otro-

kom zagotavlja enakost, vendar bo naše
najmlajše potrebno že doma pripraviti,
da kar je lepo na oko, ni nujno dobro in
zdravo za telo. V kmetijstvu je nemogoče zgolj gledati na ekonomski vidik,
ker »se skoraj nič več ne izplača«, domači pridelki niso cenjeni, agresivna reklama uvoženega velikokrat »nezdravo
pridelanega« cení ponudbo, hiter tempo
življenja preprečuje način zdravega prehranjevanja. Največkrat pa pridelovalec
porabi preveč časa in denarja za mučno
birokratizirano dokazovanje (ker ni zaupanja), da je njegova hrano zdravo pridelana oz. obdelana. Pri vsem tem pa država ne
pomaga samozaposlovanju na podeželju; delo
kmeta je premalo cenjeno.
Večina prisotnih je projekt podprla in ponudila
sodelovanje. Zavedamo se, da bo pri njegovi
realizaciji potrebno odstraniti mnoge ovire (birokratske) in tudi čisto človeške kot so zavist,
nezaupanje, … toda, začeti je potrebno.
Podana je bila potreba po dopolnitvi projektne
skupine s strani ponudnikov, odziv ponudnikov je bil dober, pozdravili so idejo in realno
priznali, da potrebujemo veliko več sredstev za
promocijo lastne ponudbe.
Naš cilj je organizirati mrežo domačih - lokalnih ponudnikov tako, da bodo lahko enakopravno konkurirali na javnih razpisih šol in tudi
drugih institucij. Del projekta bo namenjen
tudi izobraževanju s področja zdrave pridelave
hrane, trženja pod blagovno znamko Ovtar, različne zakonodaje in ostalega, kar je potrebno
za odgovoren odnos pri samooskrbi otrok.

Strokovna ekskurzija LAS Ovtar Sl. goric

V

petek, 10. decembra 2010, je
bila za nosilce dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, pridelovalce, predelovalce in rokodelce
domače obrti, gostince ter člane
društva organizirana strokovna ekskurzija v bližnjo Avstrijo z ogledi
primerov dobre prakse trženja v
okviru blagovne znamke in celovitega razvoja podeželja.
Območje treh turističnih krajev St.
Wolfgang, St. Gilgen in Strobl
okrog jezera Wolfgangsee v pokrajini Salzkammergut po besedah
podžupana St. Wolfganga, gospoda Wieserja,
letno namenja samo za promocijo njihovega znamenitega božično-novoletnega sejma
100.000 EUR, katerega pa obišče okoli 900.000
obiskovalcev v zgolj petih tednih.
Hiter vpogled v ponudbo sejmov v
St. Wolfgangu in St. Gilgnu kaže karakteristiko zunanjega prizorišča
božično-novoletnega sejma v obliki
hišic, po ponudbi povsem primerljivega kvaliteti in tradiciji naših
produktov, s to razliko, da ponudniki zares sodelujejo enovito v delovanju turizma, trženju produktov
podeželja. Izdelki so izključno domačega izvora in znanja.
Strokovna ekskurzija je bila izvedena pod okriljem TA Leze, ki je ob
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Sprejem pri podžupanu St. Wolfganga

strokovnosti omogočila, da je bilo še dovolj
časa, da se je v nakupovalno torbo dodal kakšen lep novoletni spominček, popil vroč čaj
ali kuhano vino. So pa bili idilično zasnežena

Z ladjo po jezeru Wolfgangsee v St. Gilgnu

pokrajina, gore, baročna podoba krajev,
stara mestna jedra Bad Ischla in Hallstatta
prava paša za oči in umetniško oko.
St. Gilgen je eno od prizorišč sejma, kamor je v
otroštvu rad zahajal tudi skladatelj Mozart

Tradicionalni božično-novoletni sejem v Lenartu

P

raznični december je čas dobrih misli, nakupovanj in obdarovanj. Prava priložnost za
medsebojno druženje, poveselitev
in nakup daril za najdražje je bil
tudi letos božično-novoletni sejem,
ki je v središču Lenarta potekal že
tretjič. V večernih urah, ko so praznične lučke čarobno razsvetljevale
trg, je bila obiskovalcem na voljo
raznovrstna sejemska ponudba za
vse okuse. Na ploščadi Trga osvoboditve je bila v ličnih lesenih hišicah na voljo ponudba gostincev,
vinogradnikov in nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. V Centru Slovenskih goric pa so se na stojnicah predstavili
domači ponudniki s kulinaričnimi dobrotami,
izdelki domače obrti, ročnimi deli, novoletnimi aranžmaji, voščilnicami, medenimi izdelki in še z marsičim. Sejem je letos potekal v
soorganizaciji TIC Osrednjih Slovenskih goric,
občine Lenart in LAS Ovtar Slovenskih goric.
Sejem so popestrili številni nastopi tako za
najmlajše kot mlade po srcu. Otroke sta s svojim prihodom razveselila kar dva decembrska
dobra moža - Miklavž in Božiček.
Poleg gledaliških predstav za
otroke so obiskovalce zabavale različne pevske skupine s prepevanjem prazničnih pesmi. Tako so
nastopili: Pevke ljudskih pesmi
DU Lenart in Pevci DU Cerkvenjak, Slovenskogoriški glasovi,
MPZ Obrtnik Lenart, KTD Selce skupina Lorelay, Gasilsko ljudske
pevke PGD Osek, Pomladni zvoki,
Pevke ljudskih pesmi KD Trojica

in Pevski zbor delavk iz Vrtca Lenart. Do solz
pa je gledalce nasmejala komedija Lažni zdravnik v izvedbi gledališke skupine TD Sveta
Trojica.
Vsem sodelujočim, še posebej pa ponudnikom
na sejmu in nastopajočim v kulturnem programu, se iz srca zahvaljujemo za pripravljenost na sodelovanje. Ob pogledu na raznovrstno ponudbo nam je toplo pri srcu, saj se zavemo, kako bogata je ponudba podeželja
Slovenskih goric. Le opogumiti se je treba in jo
postaviti na ogled širši množici ljudi.

Ko preštejemo dneve,
ko povežemo misli
in vprašamo srce…,
vidimo jutrišnji dan v nove ideje stkan …
Vesele božične praznike, mnogo zdravja,
veselja, sreče in zadovoljstva
v letu 2011 ter
veliko medsebojnega zaupanja
in sodelovanja pri uresničevanju
načrtovanih projektov!
Društvo za razvoj podeželja
»LAS Ovtar Slovenskih goric« in
Razvojna agencija Slovenske gorice

Sprehod po sejmu v St. Wolfgangu
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