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Celovita oskrba SV Slovenije
s pitno vodo – SZ Slov. gorice
22. decembra 2010 se je Dupleku sestal
projektni svet podprojekta SZ Slovenske
gorice. Predstavniki dvanajstih občin so
pregledali dosedanje izvajanje projekta in
finaciranje ter se seznanili z nekaterimi težavami izvajalcev.

P

rojekt Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo zajema
dva podprojekta: SZ Slovenske gorice
in okolico Maribora. Občina Lenart je bila
izbrana za nosilko slovenskogoriškega dela,
v katerem so še občine Maribor, Pesnica,
Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Gornja Rad-

zaključni fazi, cevovod je v celoti položen,
izvajajo se priključki in navezava na obstoječi cevovod. V spomladnih mesecih bodo
izvedena zaključna dela in asfaltiranje, kjer
so dela potekala na cestah. Na sklopu E Duplek – Lenart potekajo betonska dela na vodohranu in so skoraj zaključena, izvedena je
povezava med rezervoarjem in vodovodom
v občini Lenart – Dolge njive ter pripravljalna dela za pričetek del na prečrpalni postaji

Sestanek projektnega sveta v prostorih občine Duplek 		

gona, Kungota, Sveta Ana, Sv. Jurij v Sl. g.,
Sv. Trojica in Šentilj. Projekt SZ Slovenske
gorice naj bi zagotovil zamenjavo dotrajanih
in salonitnih cevovodov in zgraditev novih,
zmogljivejših primarnih cevovodov in novih
vodohramov.
Koordinatorica, občina Lenart, je konec junija podpisala pogodbe z izvajalci CPM, SCT
in Granit. Koordinator projekta, mag. Avgust
Zavernik, z občine Lenart:

»Izvajalci so bili izbrani na podlagi javnega
razpisa. CPM d.d. Maribor za sklop A Pesnica
– Kungota, B Pesnica – Šentilj, D Maribor – Duplek in E Duplek – Lenart. SCT d.d. Ljubljana
za sklop C Maribor – Pesnica – Lenart in H Lenart – Voličina III. Faza. GRANIT d.d. Slovenska Bistrica je prevzel sklop F Lenart – Benedikt
– Gornja Radgona in sklop G Lenart – Benedikt
– odcep Sveta Ana. 28. julija smo pregledali dokumentacijo, pripravili okvirne terminske plane
in začeli s postopkom izvedbe projekta.«
CPM nekoliko zamuja. Granit začenja v
2011, kaj pa SCT ?
»CPM in SCT bi morala začeti z deli že 1.
septembra, Granit pa za sklopa F in G v
začetku leta 2011. CPM je le nekoliko v
zakasnitvi. Sklop D Maribor – Duplek je v
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Pesnica, reka, ki povezuje
V četrtek, 20. januarja, je v prostorih Centra Slovenskih goric potekala predstavitev
projekta trajnostnega upravljanja porečja
Pesnice z javno tribuno.

O

blikovanje turistične destinacije
Porečje Pesnice bi pomenilo povezovalni člen med severovzhodnimi regijami, ki že obstajajo na turističnem
zemljevidu, in prispevati k povečanju konkurenčne prednosti teh regij in Slovenije v
celoti. Še več: projekt lahko poveže tudi dve

bo vzpodbudilo nove iniciative vseh sektorjev za investicije, spodbudilo pritok svežega
kapitala in posledično odprlo možnosti za
zaposlovanje.
Na javni tribuni so takšno usmeritev potrdili
strokovnjaki in projektna skupina. Na javni
tribuni pa so udeleženci izmenjali mnenja,
predloge in ugotovitve o projektu, ki lahko
občinam ob Pesnici ponudi pomembno razvojno priložnost na področju turizma. Pesnica je povezovalni dejavnik med občinami
Ptuj, Destrnik, Dornava, Juršinci, Kungota,

Foto Marjana Glonar

Korena. Na sklopu A Pesnica – Kungota je
izvedenih cca 1 km gradbeno-montažnih
del in nekaj prevezav. Na sklopu B Pesnica
– Šentilj pa je po terminskem planu predviden pričetek del v letu 2011. SCT bi moral
začeti z deli na sklopu C in na sklopu H ,
vendar doslej ni opravil drugega kot pridobil projekte za izvedbo in izvedel geodetsko
zakoličbo na sklopu H ter delno na sklopu
C ter postavil gradbiščne table. SCT v tem
času ni pridobil ustreznih podizvajalcev in
ustreznega dobavitelja za material. Na delu
sklopa C na območju občine Pesnica je veljavno gradbeno dovoljenje poteklo, zato
ta občina vodi postopek pridobitve novega
gradbenega dovoljenja. Kljub temu bi SCT
moral izvajati dela na sklopu C na območju
občine Lenart in na sklopu H, kjer ima vsa
potrebna dovoljenja in soglasja. Obeh sklopov v predvidenih terminih ne more izvesti
in bomo morali podaljšati čas izvedbe.
S 15. 12. 2010 smo nameravali prekiniti pogodbo z izvajalcem SCT, vendar je pred iztekom tega roka predstavil krovno pogodbo,
s katero dokazuje, da je pridobil material in
podizvajalca. Zagotavlja, da bo z izvedbo začel takoj, ko bodo vremenske razmere to dopuščale; material naj bi že nabavil. Odločili
smo se počakati do konca januarja. Če ne bo
začel z delom, bomo prekinili pogodbo in
začeli z novim javnim naročilom.«
Vrednost projekta, razmerja med vložki investitorjev in rok izgradnje?
»Po projektantskem predračunu je bil projekt
vreden skoraj 19 milijonov. Zaradi pomanjkanja del v gradbeništvu so izvajalci ponudili nizke cene, tako da je ponujena cena za
izvedbo zdaj okrog 8 milijonov evrov. V naložbi je delež evropskih kohezijskih sredstev
5,18 milijona. Preko okoljskega ministrstva
bo v projekt vloženih cca 950 tisočakov iz državnega proračuna. Preostanek zagotavljajo
udeležene občine. Rok je zaenkrat še vedno
31. 12. 2011.«
Edvard Pukšič

regiji, ki ležita v dveh različnih državah. Tovrstnemu povezovanju je naklonjena EU, ki
tako povezovanje spodbuja kot priložnost
čezmejnega sodelovanja na vseh področjih
delovanja, ustvarjanja in življenja sploh.
Celostna ponudba regije in njeno trženje se
lahko oblikuje samo v celoviti turistični destinaciji Porečje Pesnice. Njeno oblikovanje

Ormož, Pesnica, Sveta Trojica, Sveti Andraž,
Trnovska vas, Cerkvenjak, Benedikt, Sv. Ana
in Sv. Jurij v Slovenskih goricah.
Projekt bomo podrobneje predstavili v prihodnji številki.
Edvard Pukšič

V kratkem več posod
za gospodinjske odpadke
Gospodinjstvom v občinah na območju UE
Lenart in občine Šentilj, ki jim odvaža odpadke Saubermacher, se obetajo novosti. Te sledijo
potrebam sodobnega gospodarjenja z odpadki in evropski zakonodaji, za gospodinjstva pa
bodo pomenila nekoliko večji strošek.

S

aubermacher je pred 20 leti prvi v
Sloveniji in v nekdanji državi začel z
ločenim zbiranjem odpadkov. Sedanje
razmere in sodobna zakonodaja narekujejo
še bolj natančno ločevanje pri izvoru. Franc
Knaus, vodja področja Gospodarske javne
službe pri Saubermacher Slovenija:

Franc Knaus,
vodja GJS pri Saubermacher Slovenija

»Zakonodajni okvir nas sili, da se količina
odloženih odpadkov zmanjša, da se na odlagališča odlagajo samo obdelani odpadki in
da se čim več odpadkov vrne v reprodukcijo.
To pomeni samo spremembo zbiranja: večja
odgovornost se prenaša na same povzročitelje odpadkov, da ločeno zbirajo odpadke
po posameznih vrstah, od papirja, stekla,
plastike, kovin do organskih odpadkov. To
pomeni, da se te frakcije ločeno prevzemajo
in potem tudi ločeno prevažajo v naš center,
kjer se bodo vsaka za sebe obdelovale in potem tudi transportirale naprej v predelavo,
ocenjevanje in uničevanje. Nov sistem prinaša tudi novo frekvenco odvozov. Frekvenca odvozov mešanih komunalnih odpadkov
se bo zmanjšala s 26 na 17, torej na tri tedne. Odvoz papirja in plastike bo mesečno
enkrat, odvoz bioloških odpadkov bo poleti
tedensko, pozimi na štirinajst dni.«
Gospodinjstvom se obeta več posod za zbiranje odpadkov.
»Ekološki otoki so bili predaleč od gospodinjstev, tudi 500 m in več. Ločeno zbiranje bomo
približali gospodinjstvom. V dosedanji »črni«
posodi so se zbirali papir, steklo, plastika. Poslej
pa bodo imela gospodinjstva ob »črni« posodi
dodatno posodo za zbiranje papirja, posodo
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obdelave in za gospodinjstva dodatne stroške.
Natančnejše ločevanje pomeni več posod, več odvozov, več obdelave in tudi
več stroškov?
»Predvidevamo, da se bo
sedanja cena dvignila od 2,5
do 3 evre. Pri tem je mišljena najmanjša, 120-litrska
posoda, ker je cena odvisna
od količine odpadkov.«
Novost bo najprej vpeljana
v šestih občinah osrednjih
Slovenskih goric in Šentilja,
V Zavrhu sredi januarja – poslej bo več ločenega zbiranja in več
priprave naj bi bile končane
posod za smeti v gospodinjstvih
februarja. Z aprilom naj bi
bil novi sistem vzpostavljen,
za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in
z občinami pa tudi dosežen dogovor o ceni.
vrečke za zbiranje plastenk.«
Nova storitev bo zahtevala dodatne postopke
E. P.

Lenart: proračuna pod streho
Svetniki občine Lenart so v četrtek, 20. januarja, sprejeli občinska proračuna za leti
2011 in 2012. Proračun za leto 2011znaša
20,6 milijona evrov, predvsem na račun
transferjev iz kohezijskega sklada za izvedbo projekta Celovite oskrbe SV Slovenije s pitno vodo. Proračun za leto 2012 pa
znaša 13,4 milijona evrov.

O

ba proračuna sta naravnana investicijsko; investicijski del v letu 2011
dosega, tudi na račun že omenjenega projekta, 70% proračuna, v letu 2012 pa
53%. Največja postavka v 2011 je oskrba s
pitno vodo, dobrih 7 milijonov. Predvidena
je še izgradnja III. faze vodovoda Voličina
– Zavrh, pričetek del v Rogoznici in navezava dela naselja Straže na ptujski vodovod.
Na področju komunalnega urejanja vsebuje
proračun še izgradnjo komunalne opreme v
naselju Radehova ter obnovo kanalizacijskih
omrežij in čistilnih naprav v občini, prav
tako pa bodo sredstva iz programa Leader za
strukturne ukrepe v kmetijstvu, za obe leti
v skupni višini enega milijona evrov, namenjena za urejanje štirih vaških jeder.
Velik del sredstev je namenjenih za redno in
investicijsko vzdrževanje ter gradnjo cestnega
omrežja v občini, skupaj 3,5 milijona evrov.
Pričeli smo tudi s pripravo projekta obnove
javne razsvetljave skladno z evropskimi direktivami do leta 2017. Pripravljamo dokumentacijo za kandidaturo za evropska sredstva,
načrtujemo pa postopno zamenjavo svetilk.
Po obnovi kulturnih domov v Selcah, Voli-

čini in Zavrhu je prišel na vrsto tudi Dom
kulture v Lenartu. 85% upravičenih stroškov
investicije, vredne 1,7 milijona evrov, so
evropska sredstva.
OŠ Voličina je v letu 2009 pridobila prostore
za potrebe vrtca, v letu 2010 pa še za potrebe
osnovne šole. Nove prostore smo zagotovili
tudi lenarškim malčkom v novozgrajenem
vrtcu ob Gubčevi ulici. Z novim proračunom pa načrtujemo gradnjo prizidka k OŠ
Lenart in posledično preselitev prve triade
otrok s t. i. stare šole na skupno lokacijo.
Konec leta smo zaključili prodajo zemljišč v
Novi poslovno-industrijski coni v Lenartu,
nasproti Petrola, v izdelavi pa je že dokumentacija za njeno nadaljevanje. Do jeseni
računamo kupcem ponuditi naslednjih pet
hektarov komunalno opremljenih zemljišč.
V proračunu za leto 2012 so predvidena še
sredstva za širitev zdravstvenega doma, v
obeh proračunih pa so še sredstva za stanovanjsko gospodarstvo, gospodarjenje z
zemljišči, obnovo kulturnih spomenikov,
sofinanciranje športnih, kulturnih in drugih
društev, gasilske dejavnosti, večjih kulturnih
prireditev, delovanje knjižnice, za socialne
programe, redarsko in inšpekcijsko službo
ter izvajanje vseh ostalih dejavnosti, ki sodijo v pristojnost občine kot samoupravne
lokalne skupnosti.
Mag. Vera Damjan Bele,
direktorica uprave občine Lenart

Naložbe za vzpodbujanje razvoja

N

a vprašanja Ovtarjevih novic odgovarja župan občine Lenart mag.
Janez Kramberger.

Proračun in naložbe, večje, strateške, ki so
podprte s sredstvi proračuna?
»V tem mandatu nastavljamo načrte za štiriletno
obdobje: proračuna za
2011 in 2012 in razvojne programe za štiri leta.
Poznavalci vedo, da je
dobrih 20 milijonov evrov
za občino z 8.000 prebivalci velika številka, zato
takoj poudarjam, da so
slaba polovica proračuna
transferni prihodki, okrog
8 milijonov evrov za celovito oskrbo SV Slovenije
s pitno vodo za 12 občin,
v katerem bomo zgradili Lormanje
okrog 46 km cevovodov
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in obnovili vodovodni sistem iz Maribora
proti Gornji Radgoni. Dobra polovica preostalih proračunskih sredstev pa je, kakor vsa
leta, namenjena za investicije.«
Večje investicije v dvoletnem proračunskem

obdobju
»Zastavili smo si cilj, da bomo
v teh štirih letih pripeljali asfaltni priključek do slehernega gospodinjstva in da bo
vsako gospodinjstvo imelo
možnost, da se priključi na
javni vodovod. Dobršen del
občine, predvsem KS Voličina, še nima javnega vodovoda,
kar bo rešeno z omenjenim
projektom celovite oskrbe.
Sicer pa imamo za izgraditi
še 30 km občinskih cest, šele
takrat bodo vsa gospodinjstva Šetarova
imela asfaltni priključek. Za
gospodinjstva bo asfalt velik razvojni korak,
za občino pa velik prihranek pri vzdrževanju
makadamskih cest. Naslednja naložba je obnova štirih vaških jeder: Lormanja, Šetarove,
Zavrha in Selc. Prijaviti se želimo na razpis
in pridobiti 80 odstotkov evropskih sredstev
za izgradnjo infrastrukture: cest, pločnikov,
javne razsvetljave in nekaj urbane opreme v
teh vaških jedrih.

Zavrh

Naslednja pomembna zadeva je izgradnja
prizidka k OŠ Lenart. Pouk poteka na stari
in »zgornji« osnovni šoli. Začeli smo s pridobivanjem dokumentacije, pričakujemo
tudi državna sredstva. Želimo, da bi se pouk
izvajal na enem mestu, na »zgornji« šoli, staro pa bi namenili za druge
dejavnosti: v delu bi lahko
uredili muzej, del bi lahko
prodali za kakšne druge
namene. Razvojna agencija v tem času pripravlja
cenitev stavbe in variantne rešitve. Predlog bo potem obravnaval občinski
svet. Razloga, zakaj želimo imeti pouk na enem
mestu, sta funkcioniranje
šole in zagotovitev prometne varnosti otrok.
Naslednja pomembna investicija je rekonstrukcija
kulturnega doma. Dela
potekajo, končana naj bi Selce
bila do konca avgusta.
Načrtovana je tudi nadgradnja Zdravstvenega doma Lenart. ZD zagotavlja zdravstveno oskrbo področju z 20 tisoč prebivalci,
jedru Slovenskih goric, območju UE Lenart
s šestimi občinami. Želimo, da standardov
zdravstvenih uslug ne bi zmanjševali, ampak bi jih nadgrajevali in v Lenart pripeljali
še več specialističnih dejavnosti. K investiciji
bomo povabili tudi ostale občine; ustanoviteljica ZD je občina Lenart skupaj z občinama Sv. Jurij v Sl. g. in Sv. trojica, ostale občine sodelujejo pogodbeno.
Pomemben gospodarski razvojni dejavnik
je nadaljnja prodaja zemljišč v novi poslovno-industrijski coni. Slabih 5 ha smo prodali
lani, drugi korak je prodaja naslednjih 5 ha.
Ko se bo začela gradbena sezona, bodo investitorji začeli graditi, na občini pa moramo
sprejeti nadaljnji prostorski načrt za nasle-

dnje območje cone, s čimer bomo lahko dali
naslednjih 5 ha v prodajo. «
Investicije v občini so usmerjene tudi v izgradnjo športnih objektov in objektov za rekreacijo.
»Velike načrte imamo na ŠRC Polena. V tem
obdobju bomo zgradili tudi igrišče z umetno
travo za veliki nogomet, poleg tega pa želimo
na območju, kjer imamo idejno zasnovo prostorske ureditve športnih
objektov, privabiti investitorje v okviru javno-zasebnega partnerstva. Ponudili
bi komunalno infrastrukturo in zemljišče, partnerji,
ki bi želeli vlagati, pa ostali
del. Lenart in okolica potrebujeta športno dvorano
izmer vsaj 20x40 m. Takšen
objekt, ki ga Lenart potrebuje, je zdaj samo v občini
Benedikt in je v veliki meri
zaseden. Ilustrativen podatek: samo v naši občini in
v tem slovenskogoriškem
območju je največ klubov
malega nogometa, ki pa
nimajo kje trenirati in igrati tekem. Upam, da
nam bo v tem obdobju uspelo. Prostor imamo, načrte imamo, investicije pa občina ne
more izvesti sama, kajti zadolžitve za tovrstno
investicijo niso možne, zato je model javnozasebnega partnerstva najprimernejši.«

Edvard Pukšič
Lenarški župan mag. Janez Kramberger je s
podžupanom Francem Ornikom in direktorico občinske uprave mag. Vero Damjan
Bele v sredo, 12. januarja, v gostišču Šiker ob
vstopu v novo leto priredil sprejem za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov in
duhovnikov obeh župnij v občini. Udeležili
so se ga ravnatelja OŠ Lenart in OŠ Voličina
Marjan Zadravec in Anton Goznik, ravnateljica Srednje glasbene in baletne šole, dislocirani oddelek Lenart, Irena Košmerl Leš,
dekan in župnik v župniji sv. Lenarta Martin
Bezgovšek, kaplan Damjan Mlinarič, župnik
v župniji sv. Ruperta v Voličini Jože Muršec,
diakon Janez Kurnik in upokojeni župnik v
Domu Lenart g. Ivan Pucko.
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Obnova Kulturnega doma Lenart
Konec novembra 2010 je občina Lenart začela s celovito rekonstrukcijo Kulturnega
doma Lenart, ki naj bi se zaključila v avgustu letos.

C

elotna ocenjena vrednost investicije je 1.725.634,32 EUR. Za pokritje
finančne konstrukcije so predvideni lastni proračunski viri in sredstva EU
(Evropski sklad za regionalni razvoj, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna
prioriteta Razvoj regij, prednostna usmeritev Regionalni razvojni programi). Evropska
sredstva so načrtovana v višini 1.165.502,57

Od starega kulturnega doma je ostala le lupina

EUR oz. največ do 85% izkazanih in plačanih upravičenih stroškov.
V okviru rekonstrukcijskih del bodo v celoti
posodobljene strojne in elektro instalacije
ter prezračevanje objekta. Ogrevanje bo daljinsko, pri čemer bo v samem objektu popolnoma nov sistem radiatorskega ogrevanja in klimatske naprave. Odrska tehnika bo
posodobljena, vgrajena bosta tudi popolnoma nova scenska razsvetljava in ozvočenje.
V celoti bodo izvedeni novi tlaki in stenske
akustične obloge. Število sedežev v objektu
se bo z delno razširitvijo (podaljšanjem) balkona povečalo iz dosedanjih 243 na 305. V
dvorani in na balkonu bodo novi in sodobni
sedeži. Oder bo ostal v enakih dimenzijah,
porušena pa bo dosedanja lesena konstrukcija, ki jo bo nadomestila nova armiranobetonska, ponovno obložena z lesom. Za

odrom bodo na novo urejene garderobe,
posebej za moške in ženske, z združitvijo
sedanjih manjših prostorov za odrom pa bo
urejena še dodatna rezervna garderoba. Istočasno bodo pod delom odra z delno poglobitvijo tal dodatni prostori za društva. Dva
prostora, ki sta sedaj pod odrom le v grobi
gradbeni fazi, bosta dokončno urejena. S tem
posegom bomo pridobili društveni prostor
in javne sanitarije, ki bodo imele lasten vhod
in ne bodo vplivale na delovanje kulturnega
doma. Vhod v prostore pod
odrom bo mogoč neposredno iz zaodrja in neposredno z ulice. Sedanja avla bo
uporabna tudi garderoba za
obiskovalce. Prostorsko bodo
posodobljene sedanje sanitarije, ob novih garderobah
bodo še dodatno urejene sanitarije za invalide. V objektu
se ureja tudi prostor za shranjevanje rekvizitov in različne
odrske opreme (ob odru) ter
shramba v kletnih prostorih.
Dotrajano ostrešje (lesena
konstrukcija) bo sanirano na
potrebnih mestih, ostrešje pa
bo v celoti na novo prekrito
z vsemi spremljevalnimi deli
(žlebi, napušči ipd.). Zunanjost objekta se
ne bo spreminjala, enaki bodo tudi zunanji
gabariti, v celoti pa bo izvedena nova fasada
objekta.
Obnovljen in rekonstruiran kulturni dom v
Lenartu bo omogočal izvedbo različnih kulturno-turističnih programov in prireditev,
prispeval bo k ohranjanju in nastajanju novih kulturnih društev, posredno bo prispeval
k intenzivnejšemu razvoju turizma v občini.
V njem pa se bodo lahko promovirale tudi
mednarodne kulturno-umetniške skupine,
omogočena bo tudi izvedba raznih delavnic,
seminarjev, konferenc, simpozijev za večje
število obiskovalcev.
Jože Dukarič,
višji svetovalec za družbene dejavnosti

Sv. Ana: proračun za naložbe
Projekti, ki jim je v proračunu občine Sv.
Ana namenjene največ pozornosti … Župan Silvo Slaček:

Lani zgrajeno krožišče pred osnovno šolo

»Sprejeta sta proračuna za leti 2011, nekaj
nad štiri milijone, in 2012, skoraj 3 milijione
in pol. Okrog dve tretjini proračunskih sredstev namenjamo investicijam. Letos so na vrsti projekti, zastavljeni v preteklih letih, ki jih
je treba dokončno poplačati, v mislih imam
novo športno dvorano, ki smo jo predali namenu lani, investicija pa mora biti poplačana
do konca letošnjega leta. Gre za velik del in-
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vesticijskih proračunskih sredstev. Pri drugih
investicijah namenjamo glavnino sredstev
tistim, pri katerih pričakujemo sofinancerski
delež predvsem s strani evropskih sredstev.
Gre za investicije skupnega pomena, kot sta
projekt oskrbe z vodo SV Slovenije in tako
imenovani širokopasovni internet. Projekt vodooskrbe že poteka, za internetnega pa pričakujem, da bo stekel to leto. Projekta sta zajeta
v proračunih za obe leti. Občina sama pa izvaja svoje projekte, v prvi vrsti projekt odvajanja
in čiščenja odpadnih voda v naselju Lokavec,
vreden skoraj 700 tisoč evrov, ki se je tudi začel izvajati v lanskem letu in je načrtovano, da
se bo zaključil letos. Ta projekt je sofinanciran
iz evropskih sredstev v višini 85 odstotkov
upravičenih stroškov. Poleg tega projekta pa
načrtujemo še obnovo vaškega jedra v Lokavcu. Investicija je ocenjena na okrog pol milijona evrov.V središču Lokavca želimo urediti
pločnike, parkirišča, obnoviti cesto, javno razsvetljavo in drugo potrebno komunalno infrastrukturo. Pričakujem, da bomo s projektom
letos začeli in ga do konca leta tudi končali (
prihodnje leto?). Občinski svet je sprejel tudi
sklep, da se začne pripravljati projekt revitalizacije reke Ščavnice, predvsem v smislu ponovnega oživljanja življa v njej in ohranjanja

potrebnega vodostaja, da reka ne bi presahnila
ob vsakem nekoliko daljšem lepem obdobju v
poletju. Projekt mora vsebovati tudi zaščito
poplavno ogroženih kmetij ob reki. Ni jih dosti, dve, tri, ampak tudi zanje je treba poskrbeti, da se bodo ljudje počutili varno.
Ni še zaključen projekt obnove cest in projekt
vodooskrbe, ki ju izvajamo v občini. Na dveh
mestih, predvsem v Ledineku in Ščavnici, izvajamo komunalno opremljanje stavbnih zemljišč
za predvideno individualno stanovanjsko gradnjo,
tako da bodo lahko imeli
kupci parcel na teh lokacijah možnost gradnje v
najkrajšem času.«

kovačijo, ki je v dolini reke Ščavnice. Lastnik
je dal izdelati projekt in sam načrtuje prijavo
projekta za obnovo. Upam, da bo uspešno
kandidiral za pridobitev sredstev in da lahko pričakujemo, da bomo čez nekaj let imeli
krasen kovaški muzej, ki bo opremljen z vso
opremo in orodjem, ki so ju v preteklosti
uporabljali v kovaški obrti.
Naslednji projekt, ki ga prav tako izvaja eden

Sveta Ana je en najslikovitejših predelov Slovenskih
goric. Mnogo je naravnih
danosti in kulturnozgodovinskih znamenitosti. Kako
so vključene v turistično
razvojno strategijo?
Grafonževa domačija
»Sv. Ana kot turistična destinacija je zanimiva kar
velikemu številu obiskovalcev. Zadnja leta
od naših občanov, je Grafonževa domačija,
se trudimo z večjimi koraki izvajati vlaganja
kjer je potrebno urediti še gospodarski del te
v zaščitene kulturnozgodovinske objekte;
kmetije, kajti stanovanjsko hišo nam je v pretrudijo so tudi občani, ki so lastniki takšnih
teklosti skupaj z lastnikom in z ministrstvom
objektov. Občina je dala izdelati projekt obza kulturo uspelo obnoviti. V gospodarskem
nove evangeličanskega pokopališča, ki je že
delu načrtuje lastnik in občina z njim ureditev
dalj časa zaščiteno kot kulturni spomenik
kmečkega muzeja. Prepričan sem, da je lahko
v občini. Želimo mu dati novo podobo in
v prihodnje to zelo zanimiva turistična točvsebinsko povedati, kako in zaradi česa je to
ka, kajti na tej kmetiji so ohranjena praktično
pokopališče nastalo. Gre za enkratno zgodbo
vsa orodja, ki so se uporabljala v preteklosti.
tega območja, ki bo za marsikoga zanimiSama lokacija ponazarja tipično slovenskogova. Upam, da bomo tudi za ta projekt dobili
riško kmetijo, kot jo starejši poznamo le še v
ustrezen sofinancerski delež sredstev Evropspominih ali v kakšnem starem filmu. Prepriske unije. Prav tako sem vesel, da so se odčan sem, da bo ta projekt uspešen in da bomo
ločili za določene projekte in jih dali v svoje
znali ohraniti slovenskogoriško dediščino za
programe tudi posamezniki, ki so lastniki
prihodnje rodove.«
objektov, ki so z občinskim odlokom zaščiteni. V mislih imam predvsem Močnikovo
Edvard Pukšič

Most čez Ščavnico pri Sv. Ani

O

bstoječi most čez Ščavnico na cesti
Žice-Dražen vrh ne ustreza več. Cesta prečka potok v le pogojno ustreznih horizontalnih in vertikalnih elementih. V
neposredni bližini objekta je priključek lokalne
ceste za Apače. Na obeh cestah ni talnih oznak
ali hodnikov za pešce. Preglednost križišča je
zmanjšana. Pretočni profil pod objektom ne
zadošča - objekt nima ustrezne hidravlične
prevodnosti. Potok Ščavnica na tem odseku izrazito meandrira, kar prestavlja veliko
obremenitev mostne konstrukcije z erozijo na
zunanji strani krivine potoka, zaradi česar so
obstoječi temelji popolnoma spodkopani.
Zardi teh razlogov se je investitor DRSC odločil
za vzdrževalna dela v javno korist, s katerimi po
zakonu lahko začne brez gradbenega dovoljenja
in brez pridobitve lokacijske informacije.
Novi most leži gor vodno od obstoječega, s čimer se bo zmanjšal radij nove ceste. V času izdelave projekta je bil istočasno izdelan načrt za kolesarsko stezo od Sv. Ane do Dražen vrha, zato
je most razširjen za dvosmerno kolesarsko stezo. Prav tako se bo niveleta ceste dvignila za cca
1m in povečala pretočnost
vode pod mostom. Novi
most s hodniki, kolesarsko
stezo in voziščem bo tako
širok 12,02m. Konstrukcijsko je objekt zasnovan kot
armirano betonski okvir,
temeljenje je na pasovnih temeljih. Prekladna
konstrukcija je armirano
betonska plošča debeline
60cm. Svetla višina od dna
potoka do spodnje kote
konstrukcije mostu je 3,20
m, svetli razpon med oporniki je 7,80m. Ograja na

mostu je višine 1,20 m in je lesena.
Posebna pozornost je namenjena ureditvi
struge potoka Ščavnice v območju mostu.
Predvideno je zavarovanje dna in brežin s
kamnito zložbo debeline 40 cm, zalito z betonom na gramoznem filtru. Zavarovanje se
5m dol vodno in 5 m gor vodno zaključi s
talnim pragom. Z novo ureditvijo se skrajša
trasa vodotoka ter nastane višinska razlika,
ki se premosti z dvema lesenima pragovoma
višine 40 cm. Podslapje, dolžine 2 m, se izvede s tolmunom. Brežine nad zavarovanjem
se zatravijo ter dodatno zasadijo z avtohtonimi drevesnimi sadikami. Za izvajalce javne
službe na vodni infrastrukturi potoka je za
vzdrževanje del omogočen dostop na obrežje potoka preko zemeljskih ramp širine 3m z
vzdolžnim nagibom 1 : 6.
Razpisana vrednost del je znašala 690.000
EUR, dela pa je na javnem razpisu dobilo
podjetje SGP Pomgrad, d. d. Rok za dokončanje je 30. 5. 2011
Leon Ruhitel, vodja projekta
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AKTUALNO IZ OBČIN

Benedikt: varčno, a razvojno
Občinski svet občine Benedikt je konec lanskega leta obravnaval predlog občinskega
proračuna za leto 2011 v prvem branju. Za
nekaj poudarkov smo zaprosili direktorico
občinske uprave Andrejo Lorber.

L

Proračun bo »težek« 3,2 milijona evrov
etos bo občinski proračun na prihodkovni strani, kot kaže, »težek« nekaj
več kot 3,2 milijona evrov. Daleč največ sredstev se bo steklo iz davkov na dohodek in dobiček, iz davkov na premoženje in
davkov na blago in storitve (okoli 1,57 milijona evrov). Nedavčni prihodki, med katere
sodijo dohodki od premoženja, udeležbe na
dobičku, taks in pristojbin, denarnih kazni in
podobno, bodo predvidoma znašali okoli 380
tisoč evrov, kapitalski prihodki pa okoli 910
tisoč evrov.
Odhodkov so planirali za okoli 3,13 milijona evrov, skoraj 106 tisoč evrov manj od prihodkov. Več kot 1,3 milijona evrov je predvidenih za investicije, okoli 760 tisoč evrov
pa za tekoče transferje: subvencije, transferji
posameznikom in gospodinjstvom ter neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Do 2013 nameravajo v občini Benedikt zgraditi nov šest oddelčni vrtec v vrednosti 950
tisoč evrov. Letos nameravajo izdelati projektno dokumentacijo, ki bo stala11 tisoč evrov.
Za predšolsko vzgojo občina to leto namenja
nekaj več kot 372 tisoč evrov.
Za pomoč staršem ob rojstvu otroka je planiranih 4.400 evrov, za pomoč družinam 2.800
evrov, za plačila družinskim pomočnikom
7.850 evrov, za regresiranje domskega varstva
starejših skoraj 87 tisoč evrov ter za pomoč
družinam na domu nad 13 tisoč evrov. Za
pomoč pri plačilu stanovanjskih najemnin je
namenjenih15 tisoč, za pogrebne stroške nepreskrbljenih pa 1.300 evrov. V proračunskih
rezervah so za odpravo posledic naravnih nesreč pustili blizu 10 tisoč evrov.

Obetavni razvojni projekti
Načrt razvojih programov v proračunu zajema vrsto projektov: gradnjo, upravljanje
in vzdrževanje odprtega širokopasovnega
omrežja Slovenske gorice, opremo za civilno
zaščito, javno razsvetljavo, ureditev infrastrukture in cestnih povezav v Benediktu,
Sv. Treh Kraljih in Štajngrovi, izgradnjo komunalne infrastrukture za
Terme Benedikt (vrednost
investicije presega 324 tisoč evrov!), za prostorske
akte, za sofinanciranje
projekta celovite oskrbe
SV Slovenije s pitno vodo
in še za nekatere zanimive
razvojne projekte.
Proračun občine Benedikt
je naravnan varčno, hkrati
pa razvojno, saj večino prihodkov namenja v investicije za potrebe najmlajših.
Morda je občina Benedikt
prav zaradi skrbi za mlade
Novo krožišče bo, ko bo zgrajeno, povečalo prometno varnost
družine in otroke po povprečni starosti prebivalcev
Predlog proračuna je varčevalen, saj načrtu»najmlajša« občina v Sloveniji. To je njena
velika razvojna prednost!
je 9-odstotno zmanjšanje tekočih odhodkov
za delovanje občine, investicijski odhodki
bodo manjši samo za dobre tri odstotke. Za
Nadomestila po območjih
Nova vrednost točke za odmero nadomestila
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije bo
za uporabo stavbnega zemljišča bo letos znadober odstotek manj sredstev kot lani, skupaj
šala 0,000260 evra na kvadratni meter in se
1.196.930 evrov.
je glede na lani dvignila za deset odstotkov.
Dobrih 17 tisoč evrov za subvencije gre zlasti
Zvišanje sledi ocenam iz predloga Zakona o
za sofinanciranje kmetijskih programov. Od
davku na nepremičnine. Na občini so pripradobrih 445 tisoč evrov za transferje pa bo šlo
vili izračun nadomestila za uporabo stavbnenajveč sredstev za oskrbo v vrtcih, v domoga zemljišča za 160 kvadratnih metrov veliko
vih za ostarele in zavodih ter za regresiranje
hišo. V prvem območju (Benedikt, Sv. Trije
šolskih prevozov, za izplačila družinskim poKralji, Štajngrova) bo treba za takšno hišo
močnikom, za subvencioniranje najemnin
plačati letno 56,16 evra nadomestila za upoin podobno. Za transferje neprofitnim orgarabo stavbnega zemljišča, kar je 4,97 evra več
nizacijam in ustanovam na področju športa,
kot lani. V drugem območju (Drvanja, Ihokulture, turizma in sociale pa je predvidenih
va, Obrat, Spodnja Bačkova, Spodnja Ročica,
nekaj več kot 101 tisoč evrov.
Trotkova, Ženjak, Trstenik) bo treba plačati
Za pitno vodo in širokopasovni internet
letno 39,52 evra nadomestila oziroma 3,5
Med večjimi investicijami je obnova spomeevra več kot lani. V tretjem območju (Ločki
nika Sv. Trije Kralji (15 tisoč evrov), sofinanciVrh, Negovski Vrh, Stara Gora), pa bo treba
letno plačati 33,28 evra, kar je 2,95 evra več
ranje projekta celovite oskrbe severovzhodne
kot lani. Tako bodo fizične osebe v občini
Slovenije s pitno vodo (132 tisoč evrov) ter
projekt gradnje, upravljanja in vzdrževanja
Benedikt letos plačale skupno za približno
33.432,61 evra oziroma 3.039,32 evra več kot
odprtega širokopasovnega omrežja Slovenlani, pravne osebe pa približno 5.760 evrov
skih goric (10 tisoč evrov). Za redno vzdrževanje lokalnih cest je planiranih nad 76 tisoč
oziroma 523,71 evra več kot lani.
evrov, za redno vzdrževanje javnih poti pa 50
tisoč. Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo
Večja pomoč za novorocest pa bo občina Benedikt iz proračuna primaknila nekaj nad 193 tisoč evrov.
jence
Uredili bodo krožišče
Letos med drugim načrtujejo tudi ureditev
krožišča ob regionalni cesti Lenart – Gornja Radgona v Benediktu. Obveznost občine
za gradbena dela, nakup zemljišča in plačilo
gradbenega nadzora je nekaj več kot 80 tisoč
evrov. Za prostorsko načrtovanje je zagotovljeno nekaj več kot 25 tisoč evrov.
Novi vrtec do leta 2013 in pomoč družinam

28. JANUAR 2011 | ŠT. 1

Z novo višino enkratne denarne pomoči za
novorojence v občini Benedikt občinski svetniki potrjujejo, da v občini že vrsto let posvečajo veliko skrbi mladim družinam in najmlajšim ter pomlajevanju prebivalstva. Tudi
zaradi tega ima občina Benedikt v povprečju
najmlajše prebivalstvo med vsemi slovenskimi občinami, čeprav se prebivalstvo v Sloveniji stara. Letos enkratne denarne pomoči
za novorojence znašajo: za prvega otroka

v družini 135, za drugega 150, tretjega 175,
za četrtega 215, za petega 265 in za vsakega
naslednjega otroka v družini 305 evrov. Tako
v občini Benedikt že malčki, seveda pa tudi

njihove mamice, takoj na začetku spoznajo,
da so jih vsi veseli.

Tomaž Kšela

Sv. Trojica: urejajo javno dobro

V

občini Sveta Trojica že dalj časa urejajo tako imenovano javno dobro.
Kot nam je povedal župan Darko
Fras, je v preteklosti, ko smo imeli pri nas
drugačen sistem kot danes, marsikdo izgubil
občutek za lastnino, kar se je odražalo tudi
v delovanju državnih organov in organov lokalne samouprave pri urejanju javnega dobra
lokalnega pomena na terenu. Danes, ko lastnina ponovno dobiva tisto vlogo in pomen,
ki jo je v zgodovini skozi stoletja vedno imela,
pa je nujno urediti vsa lastninska razmerja na
terenu in natančno razmejiti zasebno lastnino in javno dobro. Če zemljišča, na katerih
so ceste, poti in drugi grajeni objekti javnega
pomena nimajo statusa javnega dobra, lahko
kaj hitro pride do problemov, še zlasti, če je
treba na javnem dobru kaj postoriti ali vanj
investirati. Za izdajo gradbenega dovoljenja
morajo biti namreč dandanes lastniški odnosi popolnoma urejeni. Neurejeni lastniški odnosi pri javnem dobru marsikdaj povzročajo
tudi spore med sosedi in uporabniki.
V občini Sveta Trojica so se sistematično lotili urejanja »starih grehov« iz preteklosti, saj
urejajo problematiko javnega dobra od ene
katastrske občine do druge. Upajo, da bodo
do konca leta rešili veliko večino neurejenih
zadev, medtem ko bo reševanje nekaterih
bolj zapletenih trajalo dalj časa. Pred koncem
lanskega leta so na seji občinskega sveta na
osnovi zakona o graditvi objektov in statuta
občine sprejeli sklep o podelitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena večjemu številu parcel v katastrskih občinah Spodnje Verjane, Zgornje Verjane, Stari Porčič in Zgornji

Porčič.
V katastrski občini Spodnje Verjane so javno dobro postale parcele s parcelno številko
170/1 (pot), 174/1 (pot) 175/5 (cesta). V k.
o. Zgornje Verjane so javno dobro postala zemljišča 452/2 (pot), 452/3 (pot), 454/4
(pot), 460(pot), 462 (cesta), 463 (pot), 464
(pot) 562 (pot), 537 (pot), 538 (pot), 547/2
(pot).V k. o. Stari Porčič so javno dobro postale parcele 1147/7 (cesta), 1150/2 (cesta),
1150/3 (pot), 1151/1 (pot), 1153 (pot), 1154
(pot), 1155 (pot),1168 (pot) 1152/1 (pot). V
Zgornjem Porčiču pa so postale javno dobro
parcele 509/2 (pot), 509/3 (pot), 510 (pot),
512/1 (pot) 513(pot), 514/2 (pot), 514/3
(pot), 514/6 (pot), 683/1 (pot), 683/2 (pot),
684 (pot), 685 (pot), 687 (pot).
Vsem tem nepremičninam, ki so knjižene kot
javno dobro, je občinski svet podelil status
grajenega javnega dobra. Na podlagi sklepa
občinskega sveta je občinska uprava po uradni dolžnosti izdala ugotovitveno odločbo o
pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega
pomena in jo poslala pristojnemu sodišču v
Lenartu, ki mora po uradni dolžnosti vpisati
v zemljiško knjigo zaznambo o javnem dobru. Sklep je začel veljati po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
Kot nam je povedal župan, so lastniki zemljišč
pokazali veliko razumevanja in pripravljenosti,
da se javno dobro v občini uredi, za kar se jim
občina zahvaljuje. Stvari za nazaj marsikdaj ni
lahko urediti, je pa nujno, da so urejene.
T. K.

Vsako leto več za program
V občini Sveta Trojica imajo obsežen letni
program za razvoj kmetijstva in podeželja.

podlagi izvedenega javnega razpisa v skladu s
posebnim pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja.
Za investicije v kmetijska gospodarstva (naa osnovi že sprejetega proračuna
kup strojev in opreme, izdelava projektne
občine bodo za izvedbo programa
dokumentacije, agromelioracijska dela, porazvoja kmetijstva in podeželja letos
stavitev večletnih nasadov, nakup kmetijskih
namenili 211.383,84 evra. Po besedah župazemljišč in podobno) bo na voljo 7.000 evrov.
na Darka Frasa v občini Sveta Trojica sprejeDo teh sredstev so upravičena kmetijska gomajo letne programe za razvoj kmetijstva in
spodarstva, vpisana v register.
podeželja že tri leta, vsako leto pa za izvedbo
Za naložbe v varstvo tradicionalne krajine in
programa namenijo nekaj več sredstev. Vse
stavb je na voljo 3.000 evrov. Za pomoč pri
bo teklo po že ustaljeni poti: sprejemu letneplačilu zavarovalnih premij bo na voljo tisoč
ga programa bodo sledili razpisi, na katere
evrov, za pomoč za zaokrožitev zemljišč pa
se bodo lahko prijavili kmetje, fizične osebe,
500 evrov. Za pomoč za spodbujanje proidruštva in drugi upravičenci.
zvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov
Letos bodo nekaj več kot 180 tisoč evrov nabodo namenili 500 evrov, za zagotavljanje
menili za izgradnjo komunalne in prometne
tehnične podpore kmetijstvu pa 6.000 evrov.
infrastrukture, med katero bodo tudi pločniZa investicije v opravljanje storitev in trženje
ki, na Slovenski ulici.
proizvodov in storitev s
kmetij bo na voljo 1.500
evrov.
Za izvajanje lokalne razvojne strategije (LEADER) bo občina zagotovila sredstva za Razvojne
programe podeželja (delovanje LAS 2.436.34 evra,
signalizacija po območju
LAS 3.410,88 evra, LAS
po goricah 2.436,34 evra
in Ovtarjeva ponudba za
LAS 2.700,28 evra).
Na podlagi pogodbe z društvom za varstvo in proti
mučenju živali v Mariboru
bo občina prispevala tudi
Slovenska ulica čaka na ponovno preplastitev z asfaltom
700 evrov za dejavnost zavetišča za zapuščene živali.
Za subvencioniranje razvoja podeželja in
kmetijstva bodo namenili 19.500 evrov. Ta
sredstva bodo namenili upravičencem na
T. K.

N
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Sv. Jurij: v letu 2011 in 2012 kljub Gradnja večstanovanjskega
krizi investicijski proračun
objekta v Cerkvenjaku

P

ri pripravi so strokovni sodelavci na
čelu z županom izhajali iz realizacije proračuna za tekoče leto, tako na
prihodkovni kot na odhodkovni strani, upoštevana so bila izhodišča za pripravo proračuna, posredovana s strani Ministrstva za finance in izdelani predlogi finančnih načrtov
neposrednih proračunskih uporabnikov. V

Kulturni dom čaka na obnovo

letu 2011 se tako predvideva 3.077.815 EUR
prihodkov in 3.051.715 EUR odhodkov, v
letu 2012 pa 3.110.625 EUR prihodkov in
3.064.721 odhodkov.

V letu 2011 bo za investicije namenjenih
okrog 50% proračunskih sredstev, v letu
2012 pa še nekaj več, načrtujejo se investicijskih odhodki v višini 58% glede na celotne
načrtovane odhodke. Med investicijami, ki
so v glavnem dvoletne, velja omeniti projekt,
ki je delno sofinanciran s strani Evropske
unije, Evropskega sklada za regionalni ra-

zvoj, to je Ureditev vodovoda in kanalizacije
Jurovski Dol, za katerega se tako v letu 2011
kot v letu 2012 namenja okrog 250.000 EUR,
za obnovo kulturnega doma se predvideva
v letu 2011 300.000 EUR odhodkov, v letu
2012 pa 250.000 EUR odhodkov.
Za projekt Ureditev vaškega jedra Jurovski
Dol je v skladu s sprejetima proračunoma,
v letu 2011 načrtovanih
150.000
EUR, v letu 2012 pa
330.000 EUR. Občina Sv. Jurij v Slov.
goricah namerava
urediti komunalno
infrastrukturo za
novo
stanovanjsko naselje v višini
80.000 EUR v vsakem letu in tudi
v nadaljevanju, z
objavo javnega razpisa sofinancirati
kmetijstvo, in sicer
v višini 25.000 EUR
v vsakem proračunskem letu. Okrog
60.000 EUR se bo
v letu 2011 namenilo za obnovo vodovoda v projektu
Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s
pitno vodo. V letu 2011 pa so proračunska
sredstva namenjena tudi še za dokončno poplačilo in ureditev okolja pri osnovni šoli.
Velik del proračunskih sredstev bo občina
vložila tudi v cestno infrasturkturo. V letu
2011 je načrtovanih okrog 400.000 EUR
odhodkov iz tega naslova, v letu 2012 pa
500.000 EUR. Predvideva se, da bo glede na
planirana proračunska sredstva v prihodnjih
dveh letih na novo asfaltiranih oz. obnovljenih okrog 8 km občinskih cest.

Cerkvenjak: proračun občine
za leti 2011 in 2012

D

elež investicij za leto 2011 je 60 %,
v letu 2012 pa 68 % vseh odhodkov
proračuna
Proračun za leto 2011 znaša 2.876.565 € prihodkov in 2.904.967 € odhodkov ter 33.500
€ odplačila kreditov iz prejšnjih let. Presežek
odhodkov nad prihodki se bo pokril iz naslova ocenjenega prenosa sredstev na računu iz
leta 2010 v višini 61.902 €. Za leto 2012 znaša
proračun 2.545.143 € prihodkov, 3.656.143 €
odhodkov ter 33.000 € odplačila kreditov iz
prejšnjih let. Za pokritje uravnovešenja odhodkov in prihodkov je predvideno zadolževanje v višini 1.1 mio €, in sicer za izgradnjo
vrtca. Največja načrtovana investicija za leto
2011 je dokončanje izgradnje čistilne naprave in kanalizacije, začete v 2010. Skupna
vrednost investicije znaša 978 tisoč €, od
tega znaša sofinanciranje iz EU 461 tisoč €,
lastni delež je torej 517 tisoč € oz. 53 % bruto
vrednosti. V letu 2011 načrtujemo tudi pričetek izgradnje športno-rekreacijskega centra v Kadrencih in dokončanje v letu 2012.
Skupna vrednost investicije je ocenjena na
445 tisoč € ter 55 tisoč € za odkup manjkajočih zemljišč. Eden izmed večjih projektov
v letu 2011 je pričetek izgradnje pločnikov
ob regionalni cesti Cerkvenjak–Kadrenci in
v letu 2012 Cerkvenjak–Brengova, katerega
skupna vrednost je ocenjena na 500 tisoč €,
od česar pričakujemo iz sredstev EU 311 tisoč € oz. 62 % bruto vrednosti. V letu 2012
je načrtovana izgradnja vrtca v vrednosti 1,7
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mio €, od tega pričakujemo 572 tisoč € sofinanciranja iz Ministrstva za šolstvo. Glede
na visok znesek investicije v izgradnjo čistilne naprave s kanalizacijo in izgradnjo vrtca
ter vseh doslej naštetih projektov je jasno,
da se bo izvedba drugih manjših projektov,
predvsem kar zadeva cestni program, malce zamaknila. V letu 2011 še načrtujemo
izgradnjo pomožnega objekta pri arheološkem parku ter ureditev naselja Cogetinci
z izgradnjo pločnikov in javne razsvetljave.
Načrtovana je tudi sanacija dveh plazov in
ureditev razglednega stolpa na gasilskem
domu. V manjšem obsegu načrtujemo tudi
modernizacijo dveh krajših odsekov cest,
sofinanciranje modernizacije individualnih
priključkov in malih čistilnih naprav.
Proračuna za obe leti sta zalo investicijsko
naravnana, saj znaša delež investicij za leto
2011 kar 60 % in v letu 2012 68 % celotnih
odhodkov proračuna skupaj s predvidenim
zadolževanjem.
Dejstvo pa je, da je potrebno zagotavljati
tudi sredstva za izvajanje in financiranje vseh
drugih obveznih nalog občine. Zagotovljena
so tudi sredstva za delovanje vseh aktivnih
društev in organizacij ter vzpodbujanje turizma, kulture, športa in drugih aktivnosti v
naši občini.
Simona Kramberger, dipl. ekon.,
višja svetovalka za proračun in družb. dej.

V

Cerkvenjaku pripravljajo na gradnjo novega
naselju Cerkvenjak se je konec leta
športno-rekreacijskega centra (ŠRC) Cer2010 v bližini cerkve sv. Antona in
Gostišča pri Antonu začela gradnja
kvenjak (2011), novega 5-oddelčnega vrtca
večstanovanjskega objekta. V objektu bo 12 stanovanj, investitor projekta v
vrednosti cca 0,8 mio € je
podjetje JUVEN d.o.o. s
partnerjem PROBANKA
d.d., ki načrtujeta projekt
zgraditi do septembra. Če
bo teklo vse po načrtih bi
stanovanja še pred jesenjo
lahko dobila nove lastnike. V projekt se je aktivno vključila tudi občina
Cerkvenjak z urejanjem
potrebne
komunalne
opreme. Gre namreč za
Takšen bo novi večstanovanjski objekt v Cerkvenjaku
zelo pomembno pridobitev predvsem za občane
in vse tiste, ki si to želijo postati.
(2012), velike večnamenske športne dvorane
V okolju se kaže velik interes za odkup stain rekonstrukcijo OŠ (2013-2014) itd …
novanj, kajti Cerkvenjak je po avtocesti zelo
blizu večjim mestom; vožnja do Maribora
Mag. Vito Kraner,
traja samo dobrih 15 min, kar je z vidika
direktor občinske uprave
mobilnosti velika prednost. Ob tem se v
Župan Marjan Žmavc: »Občina si prizadevala ustvariti takšne pogoje, da bi mladi ostajali
v domači občini ter da bi se število prebivalcev občine Cerkvenjak po dolgoletnem nazadovanju začelo ponovno povečevati. Zato sem zelo vesel, da so se začela v Cerkvenjaku po
mnogih letih ponovno graditi nova stanovanja.«

Državni svetnik in župan občine Sveta Trojica Darko Fras:

Vloga Državnega sveta RS vse vid
nejša zaradi šibkega socialnega dialoga
Vloga državnega sveta kljub pomislekom
v nekaterih delih oblasti postaja vse pomembnejša in potrjuje potrebo po dvodomnosti v našem parlamentarnem sistemu.
Pogovarjali smo se s članom DS Darkom
Frasom, sicer županom občine Sveta Trojica. Vpet je v reševanje vseh najpomembnejših vprašanj, ki jih obravnava državni
zbor, hkrati pa v organizaciji DS potekajo
tudi razprave o drugih razvojnih vprašanjih. Denimo, ali za uvedbo univerzalnega
temeljnega dohodka v Sloveniji obstajajo
realne možnosti ali gre za utopijo.

Darko Fras: Državni svet pridobiva na pomenu
tudi zaradi nesoglasij med socialnimi partnerji

Državni svet je v zadnjem času pridobil na
pomenu. Kje tičijo razlogi za to?
Vladajoča koalicija o nekaterih ključnih
vprašanjih ni enotna. Če svetniki izglasujemo veto na kak zakon, mora pri ponovnem
glasovanju v državnem zboru dobiti absolutno večino, 46 glasov, sicer ne velja. Pomen
DS je večji tudi, ker socialni partnerji niso

enotni, socialni dialog je zašel v slepo ulico,
vlada pošilja v DZ zakonske predloge, ki
niso usklajeni med socialnimi partnerji.
Na odločanje v DZ močno vpliva strankarska
disciplina, je tudi v DS tako?
Ne. V DS prihajajo bolj do izraza interesne
skupine, iz katerih je sestavljen. Te so zasnovane na interesnem principu in dokaj homogene. Še najmanj homogena je skupina 22
svetnikov, ki zastopajo interese lokalnih skupnosti, razen ko gre za res vitalne interese,
takrat znamo stopiti skupaj. Pri odnosu do
strukturnih reform pa v tej skupini prihaja
do različnih pogledov. Pred plenarnim zasedanjem DS se naša interesna skupina sestane
in opredeli do zakona oziroma vprašanja, ki
je v obravnavi. Druge interesne skupine so
ožje in zelo homogene, zlasti predstavniki
delodajalcev in delojemalcev. Tudi skupini
predstavnikov svobodnih poklicev (kmetov,
obrtnikov, podjetnikov, umetnikov itd.) in
družbenih dejavnosti (šolstva, zdravstva, kulture, sociale itd.) sta dokaj homogeni, kadar
gre za vitalne interese z njunega področja.
Razprave iz DZ se torej v DS ne podvajajo.
Nikakor. Do izraza prihajajo interesi posameznih interesnih skupin. Sedaj se kaže,
kako je državni svet potreben, saj bolj odraža javno mnenje kot državni zbor.
Velikokrat pridejo do izraza tudi nesporazumi med državo in lokalnimi skupnostmi.
Konflikt interesov je permanenten. Najbolj pride do izraza pri financiranju nalog, ki jih država prenaša na lokalne skupnosti, denarja pa
ne zagotovi ali vsaj ne v zadostni meri. V tem
konfliktu interesov smo predstavniki lokalnih
skupnosti v DS zagovorniki lokalnih interesov.
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Hkrati pa naj bi DS bil nekakšen svet modrecev, ki preudari, ali so vsi v DZ sprejeti zakoni
in reforme ustrezni, pametni in koristni. Ali
uresničuje tudi to vlogo?
Delno zagotovo. Iz osnovne vloge se je ta vloga modificirala v posvetovalno in nadzorno
funkcijo. Kot tak je DS zavora za zakonodajno oblast, hkrati pa je njena dodana vrednost.
Državni svetniki opravljamo svojo funkcijo nepoklicno, ob svojem delu, zato dobro
poznamo vsakodnevne probleme in dobro
poznamo tudi razpoloženje med ljudmi. Poslanec, ki dela in živi samo v Ljubljani, težje
razume probleme, ki pestijo ljudi v lokalnih
skupnostih, v delovnem okolju, pri poslovanju in nasploh v vsakodnevnem življenju.
Kmetje so zelo prizadeti zaradi obdavčitve
subvencij.
DS je na takšno rešitev dal veto, vendar jo
DZ ponovno podprl. V sodelovanju s civilno družbo smo organizirali tudi posvet.
Žal nismo bili uspešni, čeprav je obdavčitev
subvencij tudi v nasprotju z duhom pravil
Evropske unije. Uspeli pa smo z vetom na
zakon o zemljiški knjigi, kar je za kmete, posestnike in lokalne skupnosti pomembno.
Uspešen je bil veto na zakon o malem delu, ki
bi ogrozil zaposlovanje za nedoločen čas.
Glasoval sem za veto. V zakonu je sicer precej
dobrih rešitev, vendar v danih okoliščinah
lahko pride do njegove zlorabe. Malo delo
lahko začne izpodrivati redne oblike dela.
Čas študija je pri nas predolg, vendar zakon

preveč radikalno posega v študentsko delo,
mnogokrat potrebno za pridobitev sredstev
za študij. Sem pristaš bolj postopnega urejanja tega vprašanja.
Izglasovali ste tudi veto na zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Zagotovitev vzdržnosti pokojninske blagajne v naslednjih letih je nujna, še zlasti
zaradi negativnih demografskih gibanj in
zviševanja življenjske dobe. Je pa velik neuspeh vlade, da ni uspela prepričati socialnih partnerjev. Za uspešno pokojninsko in
zdravstveno reformo je soglasje socialnih
partnerjev nujno.
Veliko pozornosti ste državni svetniki namenili tudi prometni varnosti.
Za hujše prekrške se kazni zvišujejo, zlasti
za drastične prekoračitve hitrosti, za vožnjo
pod vplivom alkohola in podobno. Vendar
višje kazni avtomatično še ne zagotavljajo
večje varnosti v prometu. Storiti moramo
več zlasti na področju preventive, hkrati pa
izboljšati cestno infrastrukturo. Morda še to:
kazni za prometne prekrške bi morale biti
primerne socialnemu stanju vsakega posameznika in družbe nasploh.
Skratka, vročih tem je vedno dovolj.
V naslednjem obdobju nas čaka zahtevno delo,
saj so pred nami resne strukturne reforme.
Tomaž Kšela

Pokojninska reforma buri duhove
Konflikt med socialnimi partnerji je zaradi
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v zadnjem mesecu dosegel vrhunec. Po vetu DS ga je DZ ponovno sprejel,
sindikati so že zbrali 42.000 podpisov volivk
in volivcev, dovolj za referendum o zakonu,
a je referendum DZ poslal v presojo ustavnemu sodišču, ki bo odločilo, ali bo naknadni
zakonodajni referendum proti pokojninski
reformi razpisan ali ne.
Pobudniki referenduma opozarjajo, da se
moški in ženske ne bi mogli upokojiti niti s 40
oziroma 38 leti delovne dobe pred 65 letom
starosti; moški bi se lahko upokojili s 43 leti
pokojninske dobe (brez dokupljene dobe), če
bi bili starejši od 60 let; ženske pa šele z 41 leti
pokojninske dobe (brez dokupljene dobe), če
bi bile stare najmanj 58 let; vsi moški, ki so
se zaposlili pred 17. letom starosti, bi morali
za starostno pokojnino delati od 43 do 45 let,
ker se moški sploh ne bi mogel upokojiti pred
60 letom starosti; vse ženske, ki so se zaposlile
pred 17. letom starosti, bi morale za starostno
pokojnino delati od 41 do 43 let, ker se ženska
sploh ne bi mogla starostno upokojiti pred 58
letom starosti.
Ljudje bi za tri leta daljšo pokojninsko dobo
dobili enako ali celo nižjo pokojnino, saj bi
bila zaradi daljšega obdobja za odmero pokojninska osnova za desetino nižja. Zaradi
neugodne formule usklajevanja pokojnin s
plačami bi bile pokojnine vsako leto nižje,
bonusi oziroma pribitki zaradi prostovolj-

nega podaljšanja pokojninske dobe bi bili
zgolj začasni, zakon pa bi prinesel prekratka
prehodna obdobja.
Varstveni dodatek k prenizki pokojnini ne bi
bil več pravica upokojenca iz pokojninskega
zavarovanja, pač pa bi morali upokojenci z
nizkimi pokojninami v socialni stiski zaprositi za socialno varstveni dodatek, če s svojo
pokojnino ne bi mogli preživeti. Po novem
pa se bo vsem, ki bodo prejemali trajno socialno denarno pomoč, na nepremičnine vpisala država. Tako bi tudi marsikateri upokojenec izgubil svojo hišo, ki si jo je zgradil z
lastnimi rokami.
Po mnenju vlade samo takšen zakon lahko zagotovi vzdržnost in stabilnost pokojninskega sistema; če ne zdaj, bo kajneje še
huje! Gre za nepopularno reformo, vendar
je nujna, sicer bodo najkrajši konec potegnile mlajše generacije, ki bodo morale odplačevati bremena starejših. Hudo bo tudi
upokojencem, saj bodo pokojnine zaradi
premajhnega priliva sredstev v pokojninsko blagajno realno vse nižje. Sindikati pa
ob tem opozarjajo, da je treba najti dodatne
vire za pokojninsko blagajno (tudi pri nas
bi lahko delodajalci plačevali v pokojninsko
blagajno enak odstotek kot delavci, kakor je
to urejeno drugod po Evropi; uvedli bi lahko
davek na finančne transakcije, ki prizadene
samo zares najbogatejše in podobno).
T. K.

Slovenskogoriški študentje
za referendum o malem delu
Študentje, združeni v Študentskem klubu
Slovenskih goric, se vključujejo v prizadevanja, da bi o Zakonu o malem delu odločali na
referendumu. Pridružujejo se pozivom vsem
svobodomiselnim in družbeno korektnim
ljudem, da kljub temu, da je podpisov že
dovolj, še oddajo svojega v podporo referendumu proti Zakonu o malem delu, za boljši
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Prejšnji župan občine Cerkvenjak Jože Kraner ima zdaj čas zase

Bivši župan uživa v Smolincih

po svojih močeh in izkušnjah prispeval k razvoju
občine, vendar pa mislim,
da je bilo dovolj. Čas je,
da se posvetim stvarem,
za katere doslej nisem
imel časa ter da uživam
pokojnino,« pravi Jože
Kraner smeje. »Trenutno
pospravljam okoli hiše in
urejam okolico, veselim
pa se že pomladi in dela
na vrtu ter v starem sadovnjaku in vinogradu,
kolikor nam ga je še ostalo. Z ženo se bova poslej
lahko večkrat podala tudi
v Škofjo Loko, kjer imava
sina in snaho ter dve čudoviti vnukinji.«
Bivši župan občine Cerkvenjak Jože Kraner se posveča delu okoli
Kot nam je zaupal, razhiše, saj lahko sedaj postori vse tisto, za kar prej ni imel časa
mišlja tudi o tem, da bi
poskušal dogajanje v minulih petnajstih letih v občini zabeležiti v
Prejšnji župan občine Cerkvenjak Jože Krakroniki, če bi kdo napisal kaj več, pa tudi ne
ner je edini župan iz osrednjih slovenskih
bi protestiral. »O ustanavljanju in delu občigoric, ki na zadnjih lokalnih volitvah ni kanne Cerkvenjak lahko veliko povem, saj sem
didiral, saj je že pred tem izpolnil vse pogoje
bil pobudnik za njeno ustanovitev,« pravi.
za upokojitev.
»Za razvoj občine in kraja sem kot župan
T. K.
delal 12 let, še prej pa 3 leta kot tajnik krajevne skupnosti. Vesel sem, da sem lahko
predvsem pa onemogoča redne zaposlitve za mlade brezposelne. Delodajalec bo
lahko laže pridobival in odpuščal delavce,
brez posledic.
2. Malo delo ne zagotavlja pravic, ki izhajajo
iz rednega delovnega razmerja (bolniško
nadomestilo, malica, regres, dodatek za
prevoz, porodniški dopust, ...).
3. Upokojenec mora imeti dostojno pokojnino, da lahko preživi. Pokojnine morajo
biti dovolj visoke za normalno življenje.
Smiselno je, da se ustanovi oblika dela za
upokojence, ki pa ni enaka študentskemu
delu ali delu za brezposelne, predvsem pa
naj bo to dodatek k pokojnini in ne nadomestilo za prenizko pokojnino.
4. V Nemčiji in Avstriji uveljavitev malega

dela ni prinesla pričakovanega prehoda
v redno delovno razmerje. Povprečno so
posamezniki, ki so opravljali malo delo,
redno zaposlitev našli šele po 5-ih letih
malega dela.
5. Malo delo je neprijazno in diskriminatorno predvsem do žensk, ki že tako težje
najdejo redne zaposlitve. Rojevanje otrok
je en vidik, ki lahko negativno vpliva na
zaposlovanje žensk – malo delo ne ponuja
pravice do porodniškega dopusta!
6. Prakse iz tujine kažejo, da kar 90% ljudi,
ki delajo preko malega dela, živi pod pragom revščine.
Študentski klub Slovenskih goric

Spremembe avtobusnih voznih redov
S 3. 1. 2011 so spremenjeni vozni redi in ukinjene nekatere linije na območju občin osrednjih Slovenskih goric. Podatki so povzeti po spletni strani Veolia transport Štajerska
Reg. št. linije

Naziv linije

Opomba

PRA 22 138

Lenart-Sv.Trojica-Trnovska vas

6:00 in 14:15 iz Lenarta, 5:35 iz Trnov. vasi,
spremenjen VR.

PRA 22 500

G.Radgona–Trate-Rožengrunt-Lenart

Ukine se ob 9:30 iz G.Rad. do Trat.

PRA 22 521

Jurovski Dol-Sladki Vrh

Linija se v celoti ukine.

PRA 22 530

Cerkvenjak-Sv.Jurij-Kapela-G.Radgona

Ukine se 4:50 iz Cerkvenjaka, 13:05 iz Sv.Jurija,
spremenjen VR.
Ukine se ob 14:15 iz Lenarta

PRA 22 535

Lenart-Radehova-Sv.Trojica-Sv.Jurij ob Ščavnici

PRA 22 543

Strma gora-Sp.Voličina-Lenart

Ukine se 15:20 iz Lenarta za Voličino.

PRA 22 551

Maribor-Jurovski Dol-Lenart

Ukine se 4:55 iz Lenarta.

PRA 22 552

Trate-Dražen Vrh-Lenart

Ukine se 15:25 iz Trat.

PRA 22 574

Sv.Ana-Lenart

Ukine se 11:55 iz Lenarta in 12:15 iz Sv.Ane.

PRA 22 607

Lenart-Sp.Ivanjci-Negova-G.Radgona

Ukine se 16:00 iz Lenarta za Negovo.

MKA 22 653

Lenart-Sp.Ivanjci-G.Radgona

Ukine se 5:55 iz Lenarta in 16:10 iz G.R

jutri mladih kot tudi za generacije, ki bodo
sledile. Zbiranje podpisov poteka na stojnici
na vhodu UE Lenart v času uradnih ur.
Argument, ki po mnenju slovenskogoriških
študentov in podpornikov referenduma kažejo,
zakaj je predlagan Zakon o malem delu slab:
1. Zakon o malem delu uvaja novo obliko
dela, ki lahko nadomesti redne zaposlitve,
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ZAKONSKE SPREMEMBE

Obdavčitev kmetij po spremembi zakonodaje

N

atančno knjigovodstvo na kmetijah,
ki ga v bodoče nalaga tudi nova zakonodaja, omogoča pregled prihodkov
in odhodkov, pregled računov, obračun davka
na dodano vrednost, pregled nad porabo materiala v proizvodnji ter drugo. Omogoča lažje
planiranje kmetijske proizvodnje, kar pomeni
ekonomsko uspešnejše gospodarjenje.
S sprejeto novelo Zakona o dohodnini bodo
kmetije, ki bodo presegle 7.500 EUR dohodka
iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti,
morale obvezno pričeti z vodenjem knjigovodstva v letu 2013. Ugotovljeni dohodek na
podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali
na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih
odhodkov bodo priglasile pristojnemu davčnemu uradu do 31. 10. 2012.
Kot prihodek iz opravljanja dejavnosti se ne
štejejo dividende, obresti, dohodki iz vzajemnih skladov in prihodek, dosežen na podlagi
odsvojitve lastninskega deleža. Ti prihodki so
namreč v Zakonu o dohodnini posebej obravnavani in obdavčeni. Dohodninska osnova
je razlika med vsemi prihodki in odhodki na
kmetiji. Če bo kmetija v zadnjih 12 mesecih
presegla 25.000 EUR prihodka, bo morala
obvezno še vstopiti v sistem davka na dodano
vrednost.
Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov
Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov pomeni poenostavljen
način ugotavljanja davčne osnove, saj zavezancem ni treba voditi evidenc o odhodkih oziroma stroških, ki jih imajo pri poslovanju. Zavezanci vodijo le evidenco izdanih knjigovodskih
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listin in evidenco osnovnih sredstev. Dejanski
stroški na kmetiji za ugotavljanje davčne osnove niso pomembni.
Od vseh prihodkov na kmetiji se odštejejo
normirani odhodki v višini 70% prihodkov,
preostalih 30% predstavlja dohodninsko osnovo, od katere se plačuje akontacija dohodnine.
Za takšen način obdavčitve se lahko odločijo
kmetije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: ne
zaposlujejo delavcev, prihodki iz dejavnosti v
zadnjih 12 mesecih, vključno z oktobrom tekočega leta, ne presegajo 42.000 EUR ter da ne
obstaja kakšna druga obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih,
pri čemer se za druge predpise ne štejejo davčni predpisi. V noveli je določeno, da se priglasitev in določitev nosilca kmetijske dejavnosti
v primeru, ko želijo člani kmečkega gospodinjstva prostovoljno (obvezno 2013, za tiste, ki
presegajo 7.500 EUR dohodka) začeti ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oz. dejanskih prihodkov
in normiranih odhodkov z letom 2011, opravi
najkasneje do 31. januarja 2011. V teh primerih mora davčni organ na podlagi priglasitve
nosilca izdati odločbo o načinu ugotavljanja
davčne osnove v 15 dneh od dneva popolne
priglasitve. Na podlagi priglasitve nosilec kot
zavezanec za dohodek prične ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov
dejanskih prihodkov in odhodkov oz. dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov s 1.
januarjem 2011.
Preden kmetije vstopijo v sistem prostovoljno,
pa je smiselno pretehtati možnosti, ali se kmetijam izplača voditi knjigovodstvo po dejanskih
prihodkih in odhodkih ali dejanskih prihod-

kih in normiranih odhodkih. Izplača se tistim
kmetijam, ki nameravajo vlagati v posodobitev
kmetijske mehanizacije ter vlagati v investicije,
kot so npr. izgradnja, renoviranje hleva. Kmetije, ki se odločijo za vodenje knjigovodstva, so
oproščene vodenja knjigovodstva po FADN
metodologiji. Navsezadnje predstavlja vodenje
knjigovodstva dodatno finančno breme. Skratka, potrebno je razmisliti in pretehtati možnosti, da kmetija ne bi le povečevala stroškov,
temveč koristi.
Obdavčitev subvencij
Dohodki iz naslova ukrepov ekonomske politike bodo po novem obdavčeni glede na dejansko prejete zneske. Za dohodninsko leto 2010
se bo tako upošteval ali povprečno izračunan
znesek subvencij ali polovica dejansko izplačanih subvencij. Davčna uprava bo uporabila
znesek, ki bo za kmetijo ugodnejši. V letih
2011 in 2012 se bo upoštevala polovica dejansko izplačanih plačilnih pravic. Kmetijsko
dohodninsko osnovo si lahko znižamo z uveljavljanjem olajšave za investiranje v osnovno
kmetijsko in gozdarsko dejavnost.
Olajšava se prizna v višini 30% investiranja v
sorazmernem deležu glede na skupno število
zavezancev v kmečkem gospodinjstvu, vendar
največ do višine davčne osnove od dohodkov
iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti. Neizkoriščen del olajšave lahko zmanjšuje davčno osnovo še v naslednjih petih letih.
Dohodninsko osnovo si lahko tudi znižamo z
oprostitvami: znižanje ali odpis davka na zemljišče, kjer je oteženo ali onemogočeno kmetovanje, npr. nasipi.
Vlada je tudi sprejela predlog o ugotavljanju

katastrskega dohodka, ki bo nadomestil staro
metodologijo ugotavljanja katastrskega dohodka s sodobnim sistemom in bo omogočil
letno ugotavljanje dohodka. Zakon bo začel
veljati v sredini leta 2012.
Podrobnejše informacije o vodenju knjigovodstva za potrebe DDV-ja ter za vodenje knjigovodstva po dejanskih stroških na kmetijah
dobite pri svojem kmetijskem svetovalcu ali se
oglasite v pisarni za vodenje knjigovodstva na
Kmetijsko gozdarskem zavodu na Ptuju.
KGZ Ptuj, Janja Šauperl, dipl.ekon.

Obdavčitev kmetije po dejanskih
prihodkih in odhodkih
+ prejete subvencije in investicijske podpore (tudi okoljski programi in OMD)
+ prihodek od prodaje pridelkov in storitev
+ drugi dohodki
- stroški materiala, storitev
- stroški knjigovodstva
- amortizacija strojev, zgradb, nasadov
(zgradbe 3-6%, nasadi 10%, osnovna čreda 20%, kmet. mehanizacija 20%)
- socialni prispevki in dajatve
- splošne olajšave
= dohodninska osnova
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Z NARAVO

Program strokovnega izobraževanja kmetovalcev za leto 2010/11

P

rogram strokovnih predavanj v zimski sezoni 2010/11, ki ga organizira
Kmetijska svetovalna služba Lenart
za kmetovalce občin Benedikt, Cerkvenjak,
Lenart, Sv. Ana, Sv. Trojica in Sv. Jurij v Slov.
goricah, zajema predavanja za kmetijsko
okoljski program (KOP), ki so za kmetovalce,
vključene v ukrepe programa KOP, obvezna
(vsaj 4 ure predavanja vsako leto), ter ostala
predavanja, za katere menimo, da so za kmetovalce zanimiva in koristna. Vabljeni!
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj,
Kmetijska svetovalna služba Lenart,
Franci Ornik, dipl.inž.kmet.

DATUM

URA

TEMA PREDAVANJA

L

28. JANUAR 2011 | ŠT. 1

PREDAVANJE
ZA OBČANE

OBVEZNO
ZA KOP
IVR

10.00

Pridelovanje vrtnin za trg

Miša Pušenjak, KGZ Maribor

Center Slovenskih goric,
Trg osvoboditve 9, Lenart

Vse občine

10. 2. 2011

10.00

Ekološko kmetovanje- pogoji in način
vključitve

Inštitut za kontrolo
in certifikacijo v kmetijstvu

Center Slovenskih goric,
Trg osvoboditve 9, Lenart

Vse občine

16. 2. 2011

10.00

Kmečki vrt,
predavanje za kmečke ženske

Miša Pušenjak,
KGZ Maribor

Center Slovenskih goric,
Trg osvoboditve 9, Lenart

Vse občine

17. 2. 2011

10.00

GLOBAL G.A.P. standard - nadgradnja
integrirane pridelave v kmetijstvu

Inštitut za kontrolo
in certifikacijo v kmetijstvu

Center Slovenskih goric,
Trg osvoboditve 9, Lenart

Vse občine

3. 3. 2011

10.00

Sončne elektrarne – dopolnilni
vir dohodka

Andrej Jamšek, Veronika Valentar,
KGZ Maribor

Center Slovenskih goric,
Trg osvoboditve 9, Lenart

Vse občine

padla le še leta 2009.
Za najbolj suho leto
v tem obdobju pa
velja leto 2003, ko
je padlo vsega 651
mm padavin.
Najbolj moker mesec v letu 2010 je
bil september, kar
189 mm padavin,
kar je preseglo tudi
večletno septembrsko povprečje. Bolj
mokri kot po navadi so bili še zimski
meseci. Malenkost bolj suha je bila v letu
2010 pomlad in tudi prva polovica poletja s
krajšim vročinskim valom s temperaturami
krepko nad 30°C. Leto 2011 smo pričeli z
nadpovprečno visokimi temperaturami.
Dejan Kramberger

Kam z domačimi hišnimi živalmi?
Ugotavljamo, da je vse več primerov, ko
lastniki domačih hišnih živali za živali ne
skrbijo dovolj dobro ali ko se jih naveličajo,
jih preprosto zavržejo in spustijo v naravo
nekje daleč od doma. Prav tako so lastniki
domačih hišnih živali dolžni poskrbeti za
nezaželeno rojstvo živali.
To morajo narediti tako, da v obdobju parjenja žival osamijo, poskrbijo za kontracepcijo ali žival sterilizirajo ali kastrirajo.
Naša zakonodaja, konkretneje Zakon o
zaščiti živali, v svojem 11. členu nalaga:
Skrbnik hišnih živali mora z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali
kastracije živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali.
Za mladiča, ki je zavržen, nikakor ne moremo reči, da je zaželen, torej je vsako ravnanje, ki je v nasprotju z navedenim členom, protizakonito in zanj je predvidena
globa od 400 do 800 €, poleg tega pa je še
dodatna globa od 400 do 800 € za namerno
trajno ali začasno zapustitev (15. člen Zakona o zaščiti živali ).
Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva
javnega pomena, ki se izvršuje kot javna
služba, pri čemer mora biti na vsakih 800
registriranih psov v občini zagotovljeno
eno mesto v zavetišču.

LOKACIJA

9. 2. 2011

V 2010 nadpovprečno padavin

eto 2010 je bilo nadpovprečno »mokro« v primerjavi z letno povprečno
količino padavin med leti 2002-2010.
Na kvadratni meter padlo 1156 mm padavin, med tem ko povprečna količina padavin
v obdobju 2002-2010 znaša ko 946 mm/m2.
Večja količina dežja v zadnjih devetih letih je

PREDVATELJ

Pri tem pa moramo vedeti, da oseba, ki zavrže domačo hišno žival, ob kršitvi Zakona o
zaščiti živali naredi tudi veliko finančno obveznost občini, v kateri je bila žival najdena.
Tako stane en oskrbni dan za psa v zavetišču 16 EUR, za mačko 6 EUR plus DDV.
Prav tako pa nosi občina še stroške kilometrine, ulova in sterilizacije. Občina je dolžna plačati stroške oskrbnine v zavetišču za
najdeno žival do 30 dni.
Tako znašajo okvirni stroški za odpeljanega psa v zavetišče, kjer naredijo kastracijo
ali sterilizacijo, za 30 dni bivanja 750 EUR.
Ta znesek je dolžna plačati zavetišču občina, v kateri je bila žival najdena oz. iz katere občine je bila pripeljana.
Zato ravnajmo z domačimi hišnimi živalmi odgovorno in načrtujmo, koliko jih
bomo imeli, da jih ne bomo zavrgli, ko se
jih bomo naveličali. V primeru, da zavrženo žival najdemo, pa poskušajmo najprej
ugotoviti, da ni iz okolice in se je samo
izgubila. Velikokrat se namreč izkaže, da
prehitro pokličemo zavetišče in naredimo
stroške občini, žival pa med tem časom,
ko jo pridejo iz zavetišča iskat, že najde
lastnik.
Viktor Kapl

Simona Žugelj
nova slovenska vinska kraljica

V

kajti v letu 2009/2010 je že bila okronana za
Hotelu Radin v Radencih je 14. januarja zvečer kot petnajsta slovenkraljico metliške črnine.
ska vinska kraljica krono od svoje
E. P.
predhodnice Andreje Erzetič iz Goriških
Brd prevzela 22-letna Belokranjka, študentka ekonomije
v Ljubljani, Simona Žugelj iz
Čuril pri Metliki. Simona bo
v letošnjem letu na prireditvah in dogodkih, povezanih
z vinogradništvom in vinarstvom, zastopala slovenske vinogradnike in vinsko kulturo.
Po kronanju je nova vinska
kraljica obljubila, da se bo
trudila, da bo Slovenija tudi
z njeno pomočjo bolj prepoznavna in cenjena med vsemi, Novo vinsko kraljico sta okronala kmetijski minister Dejan Židan
ki častijo vino. Ima izkušnje, in direktor Pomurskega sejma Janez Erjavec

Čebele, narava, človek, zdravje

Čebelja družina se predstavi

V

Sloveniji gojimo avtohtono kranjsko čebeljo pasmo
(Apis mellifera carnica Poll.),
ki živi v skupnosti, imenovani čebelja
družina. Sestavljajo jo ena matica
(plodna samica), 15.000 do 70.000
čebel delavk (neplodnih samic) in v
času rojenja med 100 in 1.000 trotov
(samcev).
Naloga matice je leženje jajčec in
ustvarjanje potomstva. Na višku razvoja izleže dnevno 1.500 do 2.000
jajčec. Čebele delavke prinašajo v
panj medičino, cvetni prah in vodo
ter skrbijo za vsa ostala opravila v
njem. Naloga trotov je oploditev ma- Čebela medarica ali medonosna čebela (Apis mellifera L.)
tice in ogrevanje čebeljega gnezda.
Čebela delavka živi preko sezone le 4 do 6
ša od njihove posredne – opraševanja. Posretednov, v zimskem času pa 4 do 6 mesecev.
dna gospodarska korist čebel je cca stokrat
Matica lahko živi do 5 let, medtem ko troti
večja od neposredne.
živijo v čebelji družini le v času rojenja.
Poznan je Einsteinov rek: Če bodo izumrle
Čebelja družina živi v panju (drevesnem
čebele, so tudi človeku šteti dnevi!
duplu) na satju, ki ga zgradi sama. Za normalen razvoj potrebuje med, cvetni prah in
Čebela nabere pri vsakem letu 5/10 g medičivodo. Preko leta posamezna družina za svoj
ne. Za 100g potrebuje 20.000 izletov, 60% meobstoj porabi približno 50 do 80 kg medu in
dičine je voda, torej mora čebela, da nabere 1
med 20 in 40 kg cvekg čistega medu, izleteti kar 250.000 krat.
tnega prahu.
Čebela lahko vleče svojo 20-kratno težo, v priČebele imajo tudi zelo
merjavi s konjem je 30-krat močnejša, v pripomembno vlogo pri
merjavi z lokomotivo pa izvaja enako moč.
opraševanju
rastlin.
V eni sekundi napravi čebela s perutnicami
Tako je na primer ne440 mahljajev, čmrlj 240, osa 110, golob 8.
posredna gospodarska
Vsako sekundo preleti 7-8 metrov.
vrednost proizvodnje
čebel (med, cvetni
Karl Vogrinčič
prah, itd.) precej manj-
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LJUDJE IN DEJANJA

Borak ni zaman obljubljal

B

enediški občinski svetnik, sicer podjetnik v Gornji Radgoni, vinski vitez
Zlatko Borak se je s posebno pogodbo odpovedal
vsem sejninam
tako občinskega sveta kot odborov in komisij, katerih član
je v mandatu
2010-2014, in
jih namenil za
OŠ Benedikt.
Sredstva, nekaj

manj kot 100 € od seje (približno mesečno),
namenja za šolski donatorski sklad. Ta je
sicer ustanovljen, da bi vzpodbujal delo z
nadarjenimi in ustvarjalnimi učenci šole na
raziskovalnem, umetniškem, kulturnem in
športnem področju ter izboljšal materialno
opremljenost šole.
»Obljubo iz predvolilnega časa izvajam. Z
ravnateljem OŠ Benedikt, Milanom Gabrovcem, sem sklenil pogodbo,« pravi Zlatko Borak. Posnemanja vreden primer!
O. B.

Krvodajalci Benedikta na spletu

P

redsednik kluba krvodajalcev Mirko Šijanec in podpredsednik Stanko
Franc sta 28. decembra 2010 v pro-

Benedikt – ozaveščanju prebivalstva o pomenu krvodajalstva.
Na spletu je predstavljen pomen solidarnosti in humanosti s poudarkom na krvodajalstvu, ki je najpomembnejše humanitarno
delo človeka za sočloveka. V člankih so opisane še druge dejavnosti, ki jih klub izvaja
že vrsto let. Vsebina člankov je obogatena
z galerijo slik. Tudi rubrika ‘’oglaševanje’’ je
po svoje zanimiva. Celotno stran ureja član
Kluba krvodajalcev Benedikt Janez Rep.
Finančno je pripravo spletne strani omogočilo podjetje Panonica Energetika d. o. o., ki
je v letu 2010 prav v Benediktu postavilo tudi
prvo biodieselsko elektrarno v Sloveniji.

Mirko Šijanec
storih kluba gostila poslanca
v DZ in župana občine Benedikt Milana Gumzarja in
strokovnega sodelavca za krvodajalstvo pri Rdečem Križu
Slovenije Boštjana Novaka.
Predstavila sta jima spletno
stran Kluba krvodajalcev Benedikt – www.klubkrvodajalcev.si, ki so jo prav ob tej priložnosti objavili na svetovnem
spletu. Gosta sta ocenila, da je
spletna stran velik korak na- Od leve proti desni: Mirko Šijanec, Boštjan Novak, Milan Gumprej pri opravljanju osnovnega zar, Stanko Franc, Janez Rep 		
Foto arhiv občine
poslanstva Kluba krvodajalcev

Aljaž Toplak, barman svetovnega
formata, nagrajen

M

ed nagrajenimi dijaki in študenti,
ki jih je minuli mesec sprejel župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
Peter Škrlec, je bil tudi študent Višje šole za
gostinstvo in turizem Maribor Aljaž Toplak.
Nad turizmom in gostinstvom se je navdu-

Med največje njegove uspehe sodijo: 3. mesto na tekmovanju Georges Babtiste Cup
v Varšavi, 3. mesto na tekmovanju AEHT
v Dubrovniku, zlata medalja na GTZ-ju v
mešanju barskih pijač 2009, srebrna medalja na GTZ-ju v mešanju barskih pijač 2010
in bronasta medelja na GTZ-ju v
pripravi in postrežbi menija za 10
oseb 2009.
»Med najlepše spomine zagotovo
spada sodelovanje in osvojitev 3.
mesta na tekmovanju Georges
Babtiste Cup v Varšavi, ki velja
za najprestižnejše tekmovanje v
svetu gastronomije. Sestavljeno je
iz 8 disciplin (poznavanje vin in
vinskih destilatov (slepih vzorcev
rdečih in belih vin ter vinskega
destilata), pisanje testa iz znanja
Aljaž Toplak prejema nagrado župana občine Sv. Jurij v Slovengastronomije v ang. in francoskih goricah
skem jeziku, mešanje koktajlov,
flambiranje, filiranje, priprava hrane pred
ševal že ob koncu osnovne šole, zaradi česar
se je tudi odločil za srednjo gostinsko šolo v
gosti, sprejemanje naročila, poznavanje šampanjcev in penečih vin),« pove Aljaž o najMariboru, kjer si je pridobil poklic gostinski
tehnik. Da je gostinstvu Aljaž resnično povečjem uspehu na gostinskih tekmovanjih.
svetil večino svojega časa, dokazujejo številV nadaljevanju pojasni: »Vse tekmovanje
poteka v ang. in francoskem jeziku, iz vsake
ne nagrade in visoke uvrstitve na državnih
in mednarodnih tekmovanjih v gostinstvu.
države lahko sodeluje le en tekmovalec, ki

10 |

se mora najprej dokazati doma, da se lahko
prebije na tako prestižno tekmovanje.« Tudi
nadaljevanje njegove življenjske poti bo povezano z gostinstvom, saj se mladi gostinski
virtuoz iz občine Sv. Jurij odpravlja na študij
v Švico, na šolo Les Roches, ki velja za eno
najprestižnejših hotelskih šol na svetu. Kljub
odhodu v tujino pa je njegova želja prispevati tudi k razvoju turizma v domačem Jurovskem Dolu, za katerega upa, da se bo v prihodnosti precej bolj razvil, kot je danes.

Nagrada mu potrjuje, da se spoštuje in upošteva dejavnost na vseh področjih, prav tako
pa mu kaže, da dela v pravi smeri in da je
potrebno tako tudi nadaljevati. Ob koncu
pogovora je Aljaž poudaril, da je za velik
del uspehov zaslužna njegova družina, ki
mu skupaj s prijatelji in predavatelji stoji ob
strani.
Dejan Kramberger

Popravek!
V prejšnji številki ON smo pomotoma zapisali, da je nagrajenka občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah Barbara Lorber iz Spodnjega Partinja. Dejansko je iz Spodnjega Gasteraja.

Dan šole v Benediktu

V

ples mladih folkloristov. V nadaljevanju so
petek, 14. januarja, je bila v Benevsi skupaj uživali ob ansamblu Modrijani. V
diktu dobrodelna prireditev ob
dnevu šole. V programu so sodelonjihovem programu je sodeloval tudi učenec
2. razreda Aleks Fras, ki je zaigral na »frajvali delavci, otroci OŠ ter vrtca Benedikt.
Rdeča nit programa je bila
družina iz Benedikta, ki
se je po dobitku na lotu
odpravila na potovanje po
svetu. Sledile so mu pevske in plesne točke učencev in učiteljev ter otrok
iz vrtca, tudi gostje, Irene
Vrčkovnik, ob melodijah
Tamburaškega orkestra iz
Apač pa so v mislih odpotovali v Dalmacijo.
Kljub lepotam v svetu se
je družina zadovoljna vrnila v domovino in tam
srečala nikogar drugega Aleks Fras in Modrijani
kot ravnatelja OŠ Benedikt in župana občine Benedikt. Ob pesmi
tonarco« in zapel. Prav tako jih je presenetil
Slovenija, od kod lepote tvoje, so vsi skupaj
z darilom - sliko, ki jim jo je poklonil v zahvalo za skupno igranje tako tukaj, v športni
ugotovili, da pregovor: »Povsod je lepo, a
doma je najlepše!« velja. Podkrepil ga je tudi
dvorani, kot na koncertu v Celju ob njihovi
10-letnici.
Prireditev so zaključili
s šolsko himno, ki smo
jo zapeli skupaj z občinstvom. Vse je objel
občutek zadovoljstva,
saj so ponovno dokazali, da timsko delo in
dobra volja prineseta
uspeh. Največja nagrada pa so nasmeh,
aplavz in zadovoljstvo
občinstva.
Antonija Zorko

Veličasten zaključni prizor

Včasih smo ga srečevali kot znanega fotografa

Mirko Brumen – 80 let

M

nogi se ga spominjate kot dolgoda bi se ne našlo nekaj fotografij z žigom avtorja: Foto Brumen.
letnega znanega fotografa, ki je
imel več kot 4 desetletja fotografTekst in foto: D. Roschmann
ski atelje v Lenartu. To je upokojeni fotograf
Mirko Brumen, ki je pred kratkim slavil visok življenjski jubilej. 80-letnico je
praznoval kot stanovalec doma starejših občanov v Vukovskem Dolu.
S fotoaparatom se je prvič srečal
pred 60 leti kot mladenič, ki je služil vojaški rok v takratni JNA. Po
vrnitvi v rojstne Vitomarce ali Sv.
Andraž v Sl. Goricah se je povsem
posvetil takrat še črno-beli tehniki in izdelavi fotografij na dnevno
oziroma sončno svetlobo, kajti
na tem območju takrat še ni bilo
elektrifikacije. Znanje si je nabiral
pri znanih fotografskih mojstrih,
Jubilant Mirko Brumen (desno) in njegov nekdanji učenec
predvsem pri Langerholcu na Ptu- Ivo Lorenčič – Loren, umetniški fotograf, slikar in kipar, ki
ju, fotografu Horvatu iz Sv. Trojice je svojemu nekdanjemu mojstru prišel zaželet vse najboljše
in drugih. Ni je domačije širom ob njegovem jubileju
Slovenskih goric in daleč naokoli,
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SPOMINJANJA
27. januar: mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta

Groza brez maske ali upanje živi,
dokler se ljudje spominjajo

V

ojaki sovjetske Rdeče armade so 27.
januarja 1945 osvobodili zloglasno
tovarno smrti med drugo svetovno
vojno in najbrutalnejše nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz. Od tega dogodka
je letos minilo že (ali samo) 66 let in žive priče
tovarne smrti se še vedno nerade spominjajo
tragedije, trpljenja in vonja po smrti.
Med skoraj tisoč nacističnimi taborišči različnih vrst (nekatera so nastala že pred izbruhom 2. svetovne vojne septembra 1939,

tovarno smrti tudi velik transport prekmurskih Judov iz Lendave in Murske Sobote ter
iz nekaterih drugih tamkajšnjih krajev. Z
njimi prideta tudi dve mariborski judovski
družini. Preživelo jih je 25. Ostali so bili
pogubljeni, ponižani, razgaljeni, usmrčeni
in sežgani v krematorijih. 387 imen je na
seznamu žrtev holokavsta iz Prekmurja. Podobno so končali tudi ostali slovenski Judje
(Dachau, Mautthausen, Buchenwald, Flossenburg, Rižarna, …).V Trstu in okolici so
nacisti leta 1943 deportirali 710 Judov. V taborišča
so deportirali tudi Jude iz
Gorice in okolice. Na seznamu žrtev genocida je
tudi 143 Romov. In (pre)
več drugih slovenskih internirancev, ki so se znašli med 2342 zaprtimi v
Auschwitzu. Prekmurski
(slovenski) Judje so v holokavstu plačali strašanski
davek. Preživeli so o strahotah raje molčali kot govorili, strah je bil grozovit.
A nekateri le niso molčali,
govorili so o delovnem
Spomenik lendavskim žrtvam holokavsta na judovskem
dnevu v tovarni smrti,
pokopališču v Dolgi vasi 			
Foto Maja Toš
kot na primer soboški Jud
večina pa med vojno na območju tretjega
J.N., ki je imel v taborišču Auschwitz številrajha in na nemškem okupiranem območju)
ko 186932: »Predstavljajte si 13 tisoč mož,
je bilo koncentracijsko taborišče v Oswieciki se vsako jutro ob štirih postrojijo na Apemu, uradno imenovano Konzentrationslalplatzu, kapoji raportirajo, nas preštejejo in
ger Auschwitz, ne samo največje, pač pa tudi
ob zvokih glasbe – kakšna ironija, glasba za
najbolj grozljivo po množičnem uničevanju
sestradane in utrujene! – odkorakajo kolone
ljudi. V tovarni smrti so ljudi sistematično
po tri v vrsti v tovarno. Predstavljajte si dolgo
ubijali in nenehno izpopolnjevali tehnolokačo zebrastih oblek, utrujenih in sestradanih
gijo ubijanja. Najbolj so bili na udaru Judje,
okostnjakov. Prehrana je bila katastrofalna.
poleg njih Romi, Slovani in druge manj vreOd včeraj nismo dobili nobene hrane. Poldne
dne rase, pa tudi homoseksualci in politični
je že. Že dve uri postopamo med blokoma
zaporniki, zlasti komunisti. Gospodarji »pebrez dela. Gulimo z rokami in poskakujemo,
kla na zemlji« niso prav nič izbirali: moški,
da nas ne bi zeblo. Začetek februarja, mi pa
ženske, starci, otroci, invalidi, … Po ugotobrez plaščev. Brez pokrival. Brez hrane. Brez
vitvah mednarodnega sodišča v Nürnbergu
staršev. Brez bratov in sester, žena. Brezdomje bilo uničenih preko 4 milijone življenj. Od
ci! Nemočni! Brez upanja …«
20. aprila 1940 do 17. januarja 1945 je bilo v
V taborišču Auschwitz – Birkenau so nacisti
taboriščno knjigo vpisanih 402.222 jetnikov
izvajali smrt s hladno, industrijsko učinkoviin jetnic 26 narodnosti; preživela je komaj
tostjo. Med aprilom 1942 in novembrom 1944
tretjina – milijoni so se namreč izgubili v zaje bilo več kot milijon Judov ubitih s plinom.
plinjevalnicah in mimo vseh kartotek. Z jaZ uvajanjem ciklona B v Auschwitz – Birkesnim namenom – dokončno rešiti judovsko
nau in v Majdaneku je postala smrt demonvprašanje in se znebiti čim več pripadnikov
ska industrija. Maja 1945 se je vojna morija
manj vrednih ras. V taborišču Auschwitz je
končala. Osvoboditelji so prišli do taborišč in
bilo zaprtih tudi 2342 Slovenk in Slovencev.
brutalnost nacističnih zločinov, ki je prišla na
1331 jih ni preživelo, med njimi je bila tudi
dan, je šokirala zavetniške sile. Minila so devečina prekmurskih Judov in večja skupisetletja, spomini bledijo, a resnica ostaja.
na Romov, ki so jih v Auschwitz pripeljali
s transportom 2. decembra 1943 iz okolice
Dr. Marjan Toš (Sinagoga Maribor)
Novega Mesta. Doslej ni znano, da bi kdo od
njih preživel. V začetku maja 1944 prispe v

večil tudi v svoji pesmi
Završki fantje.
Maistrova Katrica, ki
smo ji radi rekli tudi Katica, je o svojih srečanjih
in spominih na Maistra
rada
pripovedovala
obiskovalcem Zavrha,
mladim, dijakom, študentom, pesnikom in
pisateljem, zgodovinarjem in drugim raziskovalcem Maistrovega dela
in življenja. Od vsega začetka je povezana z Maistrovimi spominskimi
prireditvami na Zavrhu,
ki so se začele leta 1985
pod vodstvom Aleša
Kljub slabšemu zdravju je bila Katrica v začetku oktobra lani še z nami
Ariha. Postala je stalnina jubilejnih 25. Maistrovih slovesnostih na Zavrhu. Največ se je družila z
ca dogajanja na Zavrhu, Alešem Arihom, »soborcem« za ohranitev resnice o Maistru. S hvaležnostjo
tako rekoč legenda, brez se je bomo spominjali.
katere Maistrov Zavrh
ne bi bil nikoli to, kar
je postal. Kraj spoštljivega spominjanja, negootroke in pridno delala, da jih je spravila h kruvanja tradicije duha in uporništva, dragocena
hu. Na jesen življenja so ji bili zlasti po moževi
učna ura slovenskega domoljubja. Katrica mu
smrti v veliko veselje vnuki. Sedem jih je dobije dajala svojstven pečat in dušo preproste, a
la, poleg njih pa še šestnajst pravnukov in enega
klene in pokončne žene, ki ji življenje ni prizaprapravnuka. Vse življenje je delala, a našla čas
našalo. Vse življenje je ostala zvesta Zavrhu in
tudi za društveno udejstvovanje .
rodni grudi njej ljubih Slovenskih goric. V njih
je našla moža, si ustvarila družino, rodila tri
Dr. Marjan Toš

Zlata poroka zakoncev Ornik

V

soboto, 18. 12. 2010, sta zakonca Rozalija in Ignac Ornik iz Zg. Partinja
106 v farni cerkvi sv. Jurija po 50. letih skupnega življenja obnovila svojo poroč-

no zaobljubo. Civilni obred je opravil župan
občine Sv. Jurij v Slov. goricah Peter Škrlec, ki
je v svojem govoru poudaril pomen zakonske zveze, medsebojne ljubezni in spoštovanja. Zlatoporočencema
je ob zavidljivem jubileju
izrekel iskrene čestitke in
jima predal Zlatoporočno
listino občine.
Sledil je cerkveni obred, ki
ga je slavnostno daroval
farni župnik Alojzij Antolin. Po poročnem obredu
sta zlatoporočenca nadaljevala slavje v družbi svojih najdražjih, sorodnikov
in prijateljev.
Po spletni strani občine

Zlatoporočenca Ornik

Foto Maksimiljan Krautič

Sprejem za novorojence

V spomin

Katarina Lešnik – Maistrova
Katrica (1919–2011)

N

a voličinskem pokopališču smo se
za vedno poslovili od Katarine Lešnik – Maistrove Katrice iz Zavrha v
Slovenskih goricah. Umrla je v dvaindevetdesetem letu življenja, ki je bilo razgibano in
bogato in od otroških let povezano z generalom Rudolfom Maistrom. Na svet je privekala v viničarski družini na Zavrhu, kamor
je general Maister prihajal na počitnice k
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prijatelju Franu Štupici. Tam ga je kot mlado
dekletce spoznala in se z njim spoprijateljila.
Prinašala mu je časopise in bila velikokrat v
njegovi družbi. Zelo rada je pripovedovala
o teh srečanjih. Ko se po letu 1929 Maister
ni več vračal v sončne Slovenske gorice, ga
je Katrica skupaj z mamo nekajkrat obiskala
še na njegovem domu v Mariboru. Katrica je
bila Maistru zelo ljuba in jo je trajno oveko-

Župan občine Sveta Ana Silvo Slaček je tudi letos pripravil tradicionalni sprejem za
novorojence. Lani se je v tej občini rodilo 24 otrok. Matere in očetje so ponosno
prinesli svoje malčke v občinske prostore.
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IZ KULTURE

Ob slovenskem kulturnem prazniku
Vsako leto v mesecu januarju Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti podeli
najvišja priznanja za ustvarjanje na kulturnem področju. Podelitev je letos potekala v sredo,
26. januarja, ob 18. uri v Mestnem muzeju v Ljubljani. Zlato plaketo sta prejela Breda in Tine
Varl iz Maribora. Podeljene so bile tudi štiri srebrne plakete. Lansko leto je to visoko priznanje,
srebrno plaketo sklada, prejel vokalni kvintet Završki fantje.
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, ki jo organizira občina Lenart, bo v petek, 4. 2.,
ob 19. uri v Kulturnem domu Voličina v znamenju glasbeno-literarnega večera s Sašo Pavček
in glasbeniki. Sodelovali bodo Žan Trobas, harmonika, Anja Kožuh, harfa, duo; Jerneja Breznik, flavta in Ingrid Müller, vokal. Govornica na prireditvi bo Saša Pavček.
Kulturno društvo Benedikt prireja proslavo ob kulturnem prazniku v soboto, 5. 2., ob 19.
uri. Po kratkem kulturnem programu se bo predstavila gledališka skupina Turističnega društva Sveta Trojica s komedijo Jake Štoka »Lažni zdravnik«. Ob tej priložnosti bo JSKD Lenart
podelil priznanje ročnodelski skupini KD Benedikt ob 5. obletnici delovanja.
Kulturno društvo Ivan Cankar Jurovski Dol prireja proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku v nedeljo, 6. 2., ob 15. uri v kulturnem domu v Jurovskem Dolu.
B.R.S., D.O.

Nataša Kramberger v domači občini!

V ponedeljek, 27. 12. 2010, je župan Peter
Škrlec pripravil sprejem za jurovsko občanko

Natašo Kramberger. Ne samo Slovenija, širna
Evropa jo namreč že pozna kot mlado nadebudno pisateljico. Za roman Nebesa v robidah, ki ga je leta 2007 izdal Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti, je v novembru letos prejela nagrado Evropske unije za literaturo, ki
jo podeljujejo Evropska komisija, Združenje
evropskih založnikov, Združenje evropskih
knjigotržcev in Svet evropskih pisateljev. Župan Škrlec je Nataši Kramberger ob prejemu
te prestižne evropske nagrade za književnost
iskreno čestital z željo, da ob takšnih pisateljskih uspehih ponese ime občine in domačega
kraja izven državnih meja Slovenije.
Po spletni strani občine

Otočje O. in literarno glasbeni večer
JSKD Lenart in Literarno društvo Erato iz Lenarta sta v sodelovanju s KUD Otočje v torek,
28. decembra 2010, v Šikerjevi kleti v Močni
pripravila predstavitev literarne revije otočjeO.

in literarno glasbeni večer.
4. številka je delno nastala tudi v sodelovanju z
avtorji iz Bosne in Hercegovine. Revijo, ki z izbranimi tematskimi in leposlovnimi vsebinami
prinaša veliko
zanimivega in
izzivalnega branja, je predstavil
Mitja Godnjavec.
Na literarnem
večeru so svoja
dela brali: Rajko Brglez, Saša
Fluher,
Lana
Mihelič, Alenka
Sovinc, Teja Šosterič in Tomaž
Šturm ob glasbeni spremljavi
Denisa Čučka,
Od leve proti desni: Breda Rakuša Slavinec, Teja Šosterič, Mitja Godnjavec, Saša
Martina
RamoFluher, Tomaž Šturm, Lana Mihelič, Alenka Sovinc, Rajko Brglez in Denis Čuček		
veša in Tomaža
					
Foto B. Mihalič
Šturma.

Glasbena šola Lenart
Glasbena šola Lenart je podružnica Konservatorija za glasbo in balet Maribor in ima pod
svojim okriljem še oddelek Cerkvenjak.
Mladi umetniki in učitelji so v februarju in
marcu precej angažirani.
Od 4. 2. do 6. 2. bo v Novi Gorici potekalo 10.
tekmovanje mladih baletnih plesalcev in naša
učenka 6. r. baleta, Katarina Vinter, se bo tega
tekmovanja udeležila pod mentorstvom prof.
Martine Kramer.
Od 14. do 20. 2. bo potekalo regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Slovenije. Tega tekmovanja se bodo tokrat udeležili naši mladi
trobentači: Bine Ploj, Matija Ploj, Nejc Kuri,
Blaž Trobas in Niko Peserl. S klavirjem jih
spremlja prof. Irena Košmerl Leš. Vsi delujejo pod mentorstvom prof. Simona Štelcerja.
Učenci, ki bodo prejeli zadostno število točk,
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se bodo nato uvrstili še na državno tekmovanje mladih glasbenikov Slovenije v mesecu
marcu. V marcu pa trobentače in njihovo korepetitorko čaka še tekmovanje v Beogradu.
V petek, 11. 2., se bodo tekmovalci še zadnjič
pred tekmovanjem predstavili s svojim tekmovalnim programom in sicer ob 16. uri v
dvorani Glasbene šole Lenart.
V sredo, 16. 2., bodo učenci in učitelji oddelka
Cerkvenjak pripravili javni nastop in sicer v
avli OŠ Cerkvenjak ob 17. uri.
V četrtek,17. 2., pa bodo učenci in učitelji GŠ
Lenart od 17. uri v dvorani GŠ Lenart pripravili večer zabavne glasbe, ki je zdaj na naši šoli
postal že skoraj tradicionalen.
Pom. ravnatelja Irena Košmerl – Leš,
vodja oddelka podružnične šole Lenart
z oddelkom Cerkvenjak

Koncert klasične glasbe
V Kulturno turističnem centru Sveta Ana je
v nedeljo, 26. 12. 2010, ob 15.uri potekal koncert klasične glasbe. Organiziral ga je JSKD
Lenart v sodelovanju z občino Sveta Ana. Trio
TRIangel je predstavil dela, ki so jih ustvarili A.
Belošicki, C. Thomain, J. S. Bach, A.Piazzolla,

S. Joplin, M. Musorgski, D. Scarlatti, B. Precz,
H. Brehme in L. Boellmann. Gostje koncerta
so bili Slovenskogoriški glasovi z umetniškim
vodjo Alojzom Peserlom.

Trio TRIangel tvorijo študentje klasične harmonike na Sveučilištu Jurja Dobrile v Pulju na
Hrvaškem Jože Pongračič iz Slovenske Bistrice, Jernej Herman iz Kotelj in Andrej Polič iz
Lenarta. Njihov mentor je prof. Borut Zagoranski, docent. Pred tem so vsi končali Konservatorij za glasbo in balet Maribor v razredu prof. Slavka Magdiča.
Jernej Herman je leta 2005 dobil 1. nagrado na slovenskem državnem tekmovanju TEMSIG
ter istega leta 2. nagrado na mednarodnem tekmovanju v Pulju. Andrej Polič je leta 2008
prejel 2. nagrado na slovenskem državnem tekmovanju TEMSING, leta 2009 pa 3. nagrado
na mednarodnem tekmovanju FISA ARMONIE v Trstu. Zadnje leto je prejemnik 2. nagrade
na mednarodnem tekmovanju v Pulju, 1. nagrade regionalnega tekmovanja v Virovitici ter 2.
nagrade hrvaškega državnega tekmovanja.

Kulturno-gledališko društvo Reciklaža
Kot gledališka skupina delujemo od leta 2008,
marca 2010 pa smo tudi uradno ustanovili Kulturno-gledališko društvo Reciklaža s sedežem v
Sveti Trojici. Naša primarna dejavnost je gledališka, vendar načrtujemo tudi druge projekte, povezane s promocijo ruskega in ostalih slovanskih
jezikov, začenši s poznavanjem njihove kulture,
zgodovine, kulinarike in nadalje z organizacijo
literarnih večerov, jezikovnih delavnic itd.
Za nami je uspešna sezona, v kateri smo nastopali s predstavo Novo življenje, med drugim
dvakrat v Kosovelovi dvorani Cankarjevega
doma in na lanskem 49. Linhartovem srečanju. Predstava je priredba dramskih del zna-

menitega ruskega dramatika A. P. Čehova, ki
smo jo odigrali v ruščini in v ta namen izdelali lastne nadnapise. Vodja tehnične ekipe Tine
Dolžan, naš edini Trojičan, je na lanskem Linhartovem srečanju prejel posebno nagrado za
izdelavo nadnapisov, režiserka in scenaristka
Sara Špelec pa posebno priznanje za prevod
in priredbo Čehovih dram. Na 50. Linhartovo srečanje se spet nameravamo prijaviti z
ruskim projektom. V prihodnje načrtujemo
tako ruske kot slovenske gledališke projekte
(več o nas na: www.kgd-reciklaza.org).
Sara Špelec

Uspešna popestritev benediške kulture
V Benediktu ima kultura dolgo tradicijo. Kulturniki so se prvič uradno združili v društvo
daljnjega 18. 2. 1955. Njihovi nasledniki torej
letos praznujemo 56. obletnico obstoja. Bera
teh let je zelo bogata.
Amaterska gledališka dejavnost ima svoje korenine še v časih pred drugo svetovno vojno. Najbolj
plodna so bila leta 1997–2007. Pod vodstvom
režiserke Božene Volf se je skupina z delom Jara
meščanka uvrstila na medobmočno srečanje ljubiteljskih gledaliških skupin v Ormožu.
Druga stalnica društva je petje. Mešani pevski
zbor je deloval pod taktirkami Lojzeta Peserla, Marine Jurančič Zimič ter Vlada Maguše.
Slednji je ob pomanjkanju moških glasov prevzel pod svoje vodstvo Ženski pevski zbor KD
Benedikt, ki deluje že šesto leto.
Za prijetno popestritev je poskrbela prizadevna ustvarjalnost ročnodelske sekcije, ki vsako
leto pritegne nove članice. Podelitev plakete
za jubilejno 10. naj ženo bo letos potekala 20.

Darilca za žene ob lanski materinski proslavi

marca ob 15. uri v Športni dvorani Benedikt.
Preteklo jesen smo dobili še skupino ljudskih
pevcev. Kljub kratkemu času delovanja se je
že trikrat predstavila občinstvu.
Metka Erjavc,
tajnica Kulturnega društva Benedikt

KDD: Zdravilo
Dramska skupina Kulturnega društva Deco ali dve brez televizije ali drugih izgovorov.
lavec iz Lenarta, ki deluje od leta 2007, se v
Zdravilo. Zgodba, ki se zaradi laži in nedoteh zimskih dneh predstavlja z novo komedislednosti uporabe zdravila zaplete, a srečno
jo z naslovom Zdravilo. Smeh je pol zdravja,
konča.
zato smo se odločili za predstavitev komedije
Simona Erman
v treh dejanjih avtorice Anice Močivnik, katere igre
smo v preteklosti
že igrali. Smo ljubitelji gledališke igre
– amaterji, ki se z
vsako vajo kaj naučimo. Pomaga nam
naša mentorica in
režiserka Marija
Šauperl ter seveda
naša vztrajnost in
vaja za vajo. Porabili smo veliko svojega prostega časa,
da bi vas razveselili
in vam omogočili
Zdravilo - predstava v Voličini, december 2010
večer oziroma uri-
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KUD - MoPZ »Obrtnik« Lenart

Plesne meglice 2011 na Sveti Ani

Začetki KUD - MoPZ “Obrtnik” iz Lenarta
segajo v leto 1981. Takrat je skupina zagnanih
pevcev iz vrst obrtnikov in delavcev, zaposlenih pri njih, ustanovila svoj zbor. Danes šteje
24 pevcev, ki si poleg svojega dela vzamejo
prosti čas še za petje. Številni so bili za dolgoletno zvestobo in pripadnost ljubiteljskemu petju nagrajeni z Gallusovimi značkami.
MoPZ »Obrtnik« Lenart bo kmalu zabeležil
30. obletnico delovanja. Pevci imajo za seboj
vrsto javnih nastopov tako doma kot v tujini.
Vsako leto sodelujejo tudi na revijah obrtni-

V Športni dvorani na Sveti Ani je 27. januarja potekala revija plenih skupin, ki so jo poimenovali Plesne meglice 2011. Nastopilo je
11 skupin, Navihanci iz OŠ Voličina, plesni
vrtec, začetnice, kadetinje in mala šola Twirling kluba Aninih mažoretk, Dancing Quens
iz OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, mala šola
II., kadetinje in skupine Twirling plesnega

ških pevskih zborov Slovenije.
Ob 25-letnici so priredili čudovit jubilejni
koncert in izdali zgoščenko in kaseto pesmi,
zapetih v njihovi izvedbi. Ob letošnjem jubileju, 30-letnici, bodo pripravili celovečerni koncert skupaj z gostujočim zborom iz Radencev.
Udeležili se bodo tudi 29. revije obrtniških
pevskih zborov Slovenije. Zbor uspešno vodita predsednik Karl Damiš in zborovodkinja
Vesna Breznik.
OOZ Lenart

Zadišalo je po praznikih, cimetu, vaniliji …
19. decembra so bila vrata kulturnega doma
v Cerkvenjaku spet odprta na veliko. Vabile
so stojnice, založene z različnimi izdelki posameznikov ali društev. V sami dvorani pa se
ni dalo upreti koncertu domačega mešanega
pevskega zbora z gosti, ki ga je organiziralo
Kulturno društvo Cerkvenjak. Med nas so
prišli člani okteta iz Destrnika, ki jih vodi Marija Štager. Na ljudska glasbila so zaigrali in
tudi zapeli Ljudski godci Marije Snežne, ki na

ta način ohranjajo ljudsko pesem. S pesmijo
za vsako uho pa nam je popoldan popestrila
tudi skupina Prijatelji, ki kot samouki delajo
za svojo dušo in nas, poslušalce.
V prijetnem vzdušju je torej minil nedeljski
popoldan. Ker je december poln prazničnih
priprav, je bil ta dan še nekaj posebnega. Začinjen s stojnicami, predvsem pa z zadovoljnimi obiskovalci.
Marjana Zorko

Jurovski Dol: Družina poje 2010

V soboto, 18. decembra 2010, je bila v domu
kulture v Jurovskem Dolu že 15. tradicionalna prireditev Družina poje. Na prireditvi se
je predstavilo 14 pojočih družin in skupin ter

Vaški godci KD »pod lipo« Lenart; Jože Brunčič s prijatelji iz Cerkvenjaka; Karin Močnik iz
Sv. Ane, s citrami; Ljudske pevke KD Trojica;
Ljudske pevke društva upokojencev Lenart;

in mažoretnega kluba iz Lenarta. Strokovna
spremljevalka revije je bila Tina Valentan za
plesne skupine. Strokovna svetovalka za twirling in mažoretne skupine pa Barbara Čuk.
Organizatorja sta bila: JSKD Lenart in Twirling klub Aninih mažoretk v sodelovanju z OŠ
in občino sveta Ana.
B. R. S.

Sveta Ana na kraljevo gostila Kralja
V občinski avli na Sveti Ani so od 6. januarja,
praznika treh kraljev, razstavljene slike znanega slovenskega slikarja Ervina Kralja. Razstavo
»Z griči obrobljen svet« je odprl župan Silvo
Slaček, zapel pa je Cerkveno posvetni pevski
zbor kulturnega društva Sveta Ana.
Likovni entuziast, najbolj ahasferski potujoči
umetnik, pedagog, mislec med umetniškimi
dušami, ki to počne ob
tolikih ustvarjalnih srečanjih z umetniki, kjer
se krešejo misli, zamisli,
pogledi, izkušnje, analize, dognanja, zaključki,
slikovito prikazuje svet
slovenskih krajin. Z ljubeznijo in z umirjeno
potezo oblikuje zgovorne umetniške izdelke. Najbolj ga zanima
stopnjevanje barv.
Njegova umetnost je
spoštljiv odnos do bivalne in hkrati kulturne
dediščine. Predstavlja impresijo o svojstveni
kmečki arhitekturi, ki je dokaz pestrih zgodovinskih usod, ki ponazarjajo zgodovinske
utrinke in življenje v njih. Je eden redkih li-

kovnih ustvarjalcev, ki slika neposredno pred
naravo. Kraljeve risbe in slike imajo tudi veliko
dokumentarno vrednost, saj bodo pričevale o
življu pri nas, ko upodobljenih motivov v po-

krajini zdavnaj ne bo več. Ta razstavljen ciklus
slik, odo radosti in življenja, je slikar Kralj podaril Pokrajinskemu muzeju v Mariboru.
Danijel Ferlinc - Danny

Fotografije Iris Hrašovec

Skupna zaključna pesem vseh nastopajočih pod vodstvom Francija Divjaka

Avla Jožeta Hudalesa v lenarški občinski
zgradbi od četrtka, 13. januarja, gosti razstavo

fotografij Iris Hrašovec,
ki je uspešno zaključila
študij modne fotografije
na pariškem fotografskem inštitutu, končuje
pa študij na sežanski višji strokovni šoli za fotografijo.
Svoje fotografije razstavlja v mnogih domačih
in tujih publikacijah.
Odprtje razstave sta v četrtek ob 19-ih popestrila
harmonikar Žan Trobas
in harfistka Anja Kožuh.

Ikonopisje in akvareli

Kulturno društvo je podelilo pisne zahvale za vloženo delo in energijo; prejemniki: Marija Šauperl,
Borislava Marko, Jožefa Kurnik, Alojz Antolin in Miroslav Breznik

nekaj posameznikov: Iskrice, sestrične družin
Ornik in Kukovec iz Jurovskega Dola; Tilen
Köpp z diatonično harmoniko iz Jurovskega
dola; zakonca Tonček in Ivica Mohorko iz Pernice; Gasilsko ljudske pevke Prostovoljnega
gasilskega društva Osek; Vaški pevci KD »pod
lipo« Lenart; Ljudski godci 3 x 2 iz KD Pernica; Janja in Tadej Roškarič iz Jurovskega Dola,
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Mešana pevska skupina društva upokojencev Sv. Trojica in Jurovski oktet iz Jurovskega
Dola. Vsem je bilo skupno le eno, prepevanje
domačih slovenskih ljudskih pesmi, ohranjanje ljudske glasbe in ljudskega izročila.
Miroslav Breznik

Na dan, ko kristjani praznujemo praznik Gospodovega razglašenja, smo v Domu sv. Lenarta odprli že osmo likovno razstavo. Tokrat sta
jo pripravili amaterski likovnici Irena Remic, ki
razstavlja ikone, in Blanka Božič, ki je na ogled
postavila svoje akvarele. S seboj sta prinesli, a
le za čas prireditve, tudi nekaj kiparskih skulptur, ki nastajajo pod
njunimi
spretnimi
prsti. Obe likovnici,
ki prihajata iz Zgornje Savinjske doline,
se izobražujeta še naprej, za seboj imata že
nekaj skupinskih in
tudi samostojnih razstav. Za svoja dela sta
prejeli tudi številne
nagrade, certifikate in
priznanja.
Irena Remic riše iko-

ne na star način, na grundirano leseno podlago v tehniki jajčne tempere. Mati božja je njen
priljubljeni in najpogostejši motiv na ikonah.
Blanka Božič je večji del svoje ustvarjalnosti
posvetila akvarelom.
Polona Šporin
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Knjige radosti 2010
Knjige radosti so idejno nadaljevanje Knjige
objokovanja, ki je med različnimi ljudmi potovala že lansko zimo. Gre za konceptualno
interaktivno provokacijo, 25 ročno izdelanih
knjig, v katere je 25 različnih piscev zlivalo razloge in posledice radostenja v besedi in sliki.
Razstavljene so bile od 29. 12. 2010 do 2. 1.
2011 v nadomestnih prostorih Pekarne Magdalenske mreže, v Galeriji Pekmez, na Koroški cesti 18 v Mariboru. Med sodelujočimi je
bil tudi direktor zavoda Pekarna, Gregor Kosi.
Avtorica koncepta je Nina Šulin, kustodinja
razstave pa Lucija Smodiš.

Diči diči diča tokrat v Sveti Trojici
V sredo, 16. februarja, bo v kulturnem domu
v Sveti Trojici območna revija otroških folklornih skupin – Diči diči diča 2011. Orga-

nizatorja revije sta JSKD Lenart in Kulturno
društvo Trojica iz Svete Trojice v sodelovanju
z občino in OŠ Sveta Trojica.

10 let Aninih mažoretk
Ples. V Slovenskih goricah sta zelo prepoznavna mažoretna dejavnost in twirling, ki
sta osnovni dejavnosti Twirling kluba Aninih
mažoretk s Sv. Ane. Društvo je lani praznovalo 10-letnico. Začelo se je s skupino deklet, po
vzponih in padcih v članstvu danes redno trenirajo kar štiri skupine. V društvu se trudijo,
da jim zagotavljajo čim boljše pogoje za delo
in možnost predstavitve širši javnosti. Lani so
izvedli kar dve samostojni prireditvi.
»Plesni utrinki pri Sv. Ani« je tradicionalna
prireditev, ki jo pripravijo vsako leto, novembrska je bila že šesta po vrsti. Na njej Anine
mažoretke predstavijo rezultate celoletnega
dela. Prireditev so popestrile mažoretke iz Lenarta in Dornave ter člani Pihalnega orkestra

MOL Lenart.
V plesni predstavi »Maček Muri« pa ni šlo toliko za predstavitev znanja in napredka, ampak za projekt, v katerem so zvrst plesa, ki ga
gojijo, uporabile za pripoved zgodbe o Mačku
Muriju. Gre za prvi tak projekt, k izbiri Murija pa je pripomogla struktura članic, saj gre
predvsem za mlajša dekleta.
Dekleta morajo pridno delati vse leto, nekatera pa se dodatno pripravljajo še za nastope na
tekmovanjih. Veseli nas, da se nam je v lanskem letu pridružil tudi fant. Upamo, da bo
pomagal spremeniti mišljenje, da je ta vrsta
plesa samo za dekleta.

V Domu sv. Lenarta so nas v
praznični december s svojim
nastopom popeljale ljudske
pevke iz Lenarta. Na »ta veseli
dan
kulture«
smo pripravili
Jurovski
glasbeno-plesni večer z jurovskim
oktetom in folklorniki. Za naše
dobro počutje in
veselo razpoloženje so nam v PZ Spomin
veselem decembru prepevali še ljudske pevke iz Korene,
vaški pevci in godci KD »Pod lipo, gasilsko ljudske pevke iz Oseka ter Majda in
Marjan Petan.
V nedeljo, 5. decembra, nas je s svojim
obiskom in darilom razveselil sv. Miklavž.
Postavili smo malo večje jaslice pri vhodu in malo manjše v kapeli. Naš dom so
krasila tudi številna božična dreveščka in
druge dekoracije. Pekli smo tudi piškote
in gostili mlade sosede iz bližnjega vrtca,
praznično, ob glasbi smo preživeli tudi
literarno uro in tombolo. Na sveti večer
smo se zbrali v domski kapeli k polnočnici, ki jo je daroval p. Matej Papež, doživeto

Andreja Berič

Jurovski oktet

Benediške mažoretke in kmečke žene
na TV Celje
28. 11. 2010 so se mažoretke na pobudo njihove trenerke Jasmine Zidovnik udeležile
snemanja za oddajo “V nedeljo pod lipo” na
televiziji Celje. Da pa bi Celju in širši okolici
predstavili svoj kraj obširneje, so se predhodno s trenerko mažoretk Jasmino in voditelji-

co oddaje Polono dogovorili, da v oddajo povabijo še Aktiv kmečkih žena Benedikt. Tako
so mažoretke dvakrat odplesale, članice aktiva pa med celotno oddajo pripravljale dobrote. ki so jih vsi skupaj po končanem snemanju
tudi poskusili. Med delom pa je vsaka od članic povedala o
kraju kaj lepega ter s tem
odlično predstavila Benedikt.
Prijazna voditeljica Polona
je bila z nastopom mažoretk
in predstavitvijo
članic
Aktiva žena
Benedikt zelo
zadovoljna, saj
je po končani
oddaji izrazila željo, da še
kdaj pridejo na
TV Celje.
Benediške mažoretke s trenerko Jasmino, Aktiv kmečkih žena Benedikt, v sredini
ansambla Napev iz Slovenj Gradca pa voditeljica Polona
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V nedeljo, 26. decembra 2010, ob 15. uri
je Jurovski oktet, ki deluje v Kulturnem
društvu Ivan Cankar Jurovski Dol, izvedel

pa je prepeval pevski zbor stanovalcev.
Osrednji dogodek je bil drugi že tradicionalni koncert pevskega zbora Spomin, ki
druži zaposlene. Pevkam so se pridružile
vzgojiteljice iz vrtca, družina Kurbus iz Lenarta in slovenskogoriški skavti, ki so med
nas prinesli betlehemsko lučko miru.
Ob koncu leta smo se zaposleni in stanovalci zavrteli še na novoletnem plesu ob
prijetni glasbi dua »Dušan in Tonja«.
Veseli in ponosni smo, da so se nam na
prireditvah pridružili tudi naši sosedje.
Polona Šporin

svoj prvi božični koncert v cerkvi svetega Jurija v Jurovskem Dolu.
Kulturni program so
sooblikovali člani Mešanega pevskega zbora
iz avstrijskega Murecka
(Cmureka). Za koncert
v cerkvi se je Jurovski
oktet odločil, ker božična pesem najlepše
zveni v cerkvi. Ta dan
je bilo v bližnji in širši
okolici več koncertov.
Kljub temu je bil koncert dobro obiskan, saj
lahko božič doživiš in
čutiš samo takrat, ko božič je.
Miroslav Breznik

Slovenskogoriški pihalni orkester MOL je v nedeljo, 26. decembra, v Športni dvorani
Lenart pripravil Božično-novoletni koncert pod dirigentskim vodstvom Igorja Alatiča.
Gost je bil Vinko Šimek.

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

Kocbekova pot 2
in

Besto d.o.o., 1000 Ljubljana

Cesta Dolomitskega odreda 10

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

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

Za naročila v februarju dajemo 10 % popust
na krovska in kleparska dela!
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AKTUALNI RAZPISI

Nabor aktualnih razpisov za prebivalce Slovenskih goric in poslovne
subjekte tega območja
Zaposlovanje in izobraževanje

1. Javni razpis »Usposabljanje absolventov
na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov/absolventov – aktiviraj in
zaposli se II!«
Predmet razpisa je usposabljanje študentov v
času absolventskega staža na delovnem mestu,
ustreznem smeri in ravni njihovega izobraževanja, po zaključku usposabljanja in opravljeni
diplomi pa subvencioniranje njihove zaposlitve
za polni delovni čas za obdobje 6 mesecev.
Namen je aktiviranje študentov v času absolventskega staža, tako, da se jim omogoči vključitev v usposabljanje na delovnem mestu in s
tem pridobitev znanj in veščin za lažjo vključitev v delo ter spodbujanje zaposlovanja diplomantov s pomočjo subvencije za zaposlitev.
Upravičenci: pravne ali fizične osebe.
Upravičeni stroški so:
a) stroški usposabljanja na delovnem mestu in
denarne dajatve, ki zajemajo:
1. strošek zdravniškega pregleda v višini dejansko nastalih in plačanih stroškov,
2. strošek mentorja oziroma nadomestnega
mentorja do višine 100,00 EUR/mesec, ne glede na število vključenih oseb, ki jih le-ta usposablja,
3. strošek dodatka za aktivnost v višini 3,00
EUR/uro dejanske prisotnosti v programu.
b) subvencija v višini 2.000,00 EUR za zaposlitev vključene osebe za obdobje 6 mesecev in
se izplača izvajalcu (delodajalcu) po zaposlitvi
diplomanta.
Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
Rok za oddajo: 31. 3. 2011.

2. Javni razpis Za program »zaposli.me/
spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih
brezposelnih oseb«
Predmet javnega razpisa je subvencioniranje
zaposlitve težje zaposljivih brezposelnih oseb z
namenom spodbujanja njihovega zaposlovanja.
Do subvencije so upravičeni tržni delodajalci,
ki izpolnjujejo vse pogoje tega javnega razpisa in ki za polni delovni čas 40 ur tedensko za
obdobje najmanj enega leta zaposlijo osebo s
statusom brezposelne osebe, ki izpolnjuje vsaj
enega od kriterijev:
-- je starejša od 50 let,
-- je mlajša od 25 let in v zadnjih 6 mesecih ni
imela redno plačane zaposlitve,
-- je iskalec prve zaposlitve in je pridobila strokovno ali poklicno izobrazbo pred manj kot
dvema letoma ter je vsaj 6 mesecev prijavljena v evidencah Zavoda,
-- je mlajša od 30 let z dokončano vsaj univerzitetno izobrazbo (VII. stopnjo izobrazbe)
in ima poklic, ki se uvršča med suficitarne
v pregledu suficitarnih in deficitarnih poklicev in poklicnih področij ter v zadnjih 6
mesecih ni imela redno plačane zaposlitve
(seznam je objavljen na spletni strani: http://
www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/Programi/
programi.htm),
-- ni dosegla stopnje srednjega strokovnega
izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja oziroma splošnega srednjega izobraževanja,
-- je prijavljena v evidencah Zavoda 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih, razen osebe vključene v javna dela.
Upravičenci: tržni delodajalci, ki so v preteklem poslovnem letu več kot 50% prihodkov
ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu.
Upravičen strošek je subvencija za zaposlitev,
ki znaša 4.000,00 EUR za enoletno zaposlitev
brezposelne osebe, ki ustreza kriterijem iz drugega poglavja javnega razpisa ter se izplača v
enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne
osebe. Izplačilo bo izvedeno najkasneje v 120
dneh od predložitve popolnega zahtevka za
plačilo subvencije.
Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
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Rok za oddajo: deveti (9.) rok, dne 25. 2. 2011.
Predvidena višina sredstev: 18.000.000 EUR.

3. Usposabljanje na delovnem mestu
2009/2011
Predmet razpisa: usposabljanje je po tem javnem povabilu delovna vključenost brezposelne
osebe v program, ki pod strokovnim vodstvom
mentorja in z namenom pridobitve novih
znanj, veščin, spretnosti in delovnih izkušenj
poteka na delovnem mestu. Sklop I – krajše usposabljanje 2 mesecev; Sklop II – daljše
usposabljanje, od 3 do največ 6 mesecev, vendar ne dlje kot do 31.8.2011.
Namen usposabljanja na delovnem mestu:
-- pridobivanje in krepitev sposobnosti, znanj,
veščin in spretnosti brezposelnih oseb, katerih obstoječa znanja oz. delovne izkušnje ne
omogočajo neposredne zaposlitve.
-- za delodajalce, ki imajo potrebe po zaposlovanju večjega števila delavcev z določenimi
sposobnostmi, znanji in veščinami, ki zahtevajo predhodno usposabljanje na delovnem
mestu.
Pogoji: v program se ne more vključiti brezposelna oseba, ki:
-- ji je pri istem izvajalcu prenehala ali bila prekinjena pogodba o zaposlitvi in se je prijavila na Zavodu, od takrat pa še ni minilo 12
mesecev,
-- se je pri istem izvajalcu v zadnjih 12 mesecih
pred oddajo ponudbe že usposabljala na delovnem mestu oz. je bila pri njem vključena
v program javnih del,
-- je bila v zadnjih 12 mesecih pred datumom
začetka usposabljanja že vključena v enak ali
podoben program usposabljanja.
Upravičeni stroški programa so stroški izvedbe programa usposabljanja, ki se povrnejo
izvajalcu:
-- stroški mentorja oz. nadomestnega mentorja do višine 100 EUR na mesec, ne glede na
to, ali usposablja enega ali več udeležencev,
-- stroški predhodnega zdravniškega pregleda
v dejanski višini,
-- stroški zavarovanja za primer poškodbe pri
delu in poklicne bolezni v dejanski višini.
Denarne dajatve, ki se izplačajo udeležencem:
dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.
Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
4. Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za
šolsko/študijsko leto 2010/2011
Predmet javnega razpisa je neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bodo
delodajalci (v nadaljevanju: štipenditorji) izplačevali od vključno šolskega/študijskega leta
2010/2011 do zaključka izobraževanja po javno
veljavnih izobraževalnih programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja, študijskih
programih višjega izobraževanja, dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih (v
nadaljevanju: javno veljavni izobraževalni programi), ne glede na to, kdaj je bila pogodba o
štipendiranju za trenutno izobraževalno raven
izobraževanja sklenjena.
Višina kadrovske štipendije ne sme biti nižja
od državne štipendije, kot jo določa zakon. Na
dan 1. 6. 2010 državna štipendija brez dodatkov znaša 38,33 EUR za dijaka in 57,50 EUR
za študenta.
Sofinanciranje sklada znaša 50 % dodeljene in
izplačane kadrovske štipendije, vendar največ
v višini 30 % minimalne plače.
Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije.
Rok za oddajo: do porabe sredstev oz. do 31. 3.
2011.
Predvidena višina sredstev: 3.000.000 EUR. Višina sofinanciranja: do 70% pogodbenega zneska.

Okolje

1. Eko sklad
Nepovratne finančne spodbude za občane za
nove naložbe rabe obnovljivih virov energije
in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih
stavb (tudi za obnovo večstanovanjskih stavb):
-- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,
-- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso,
-- vgradnja toplotne črpalke,
-- prva vgradnja centralnega ogrevanja pri obnovi stavbe in priključitvi na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,
-- vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stavbe,
-- toplotna izolacija fasade pri obnovi stavbe,
-- toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja
pri obnovi stavbe,
-- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote
odpadnega zraka,
-- gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne
stanovanjske stavbe,
-- nakup stanovanjske enote v tri ali večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu.
Višine spodbud so omejene. Za večino ukrepov je določena omejitev v višini 25 % prizna-

nih stroškov naložbe oz. so določene omejitve
višine priznanih stroškov oz. nominalne višine
spodbud in/ali obsega naložbe.
Kreditiranje:
-- Javni poziv sklada za kreditiranje okoljskih
naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov in
-- Javni poziv sklada za kreditiranje okoljskih
naložb občanov
do 31. marca 2011 oziroma do porabe sredstev.
Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni
sklad.

Razpisi v pripravi
Za februar 2011 je s strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada podana napoved
razpisov za:
-- podjetništvo: dodeljevanje ugodnih posojil
upravičencem z začetnimi investicijskimi
projekti podjetniškega značaja.
-- kmetijstvo: dodeljevanje ugodnih posojil
upravičencem s projekti na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov ter
dodeljevanje ugodnih posojil upravičencem
z začetnimi investicijskimi projekti na področju dopolnilnih dejavnosti ali predelave
in trženja kmetijskih proizvodov.

-- občine: dodeljevanje ugodnih posojil občinam za financiranje projektov lokalne in
regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine oziroma se na
občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.
Predvidena višina sredstev: 905.000 EUR.
Razpisnik: Slovenski regionalni razvojni sklad.
Vse dodatne informacije za potrebe prijav na
razpise in strokovna pomoč so vam na voljo v
Razvojni agenciji Slovenske gorice.
Zbrala: Renata Vajngerl

Objava razpisa za posodabljanje kmetijskih
gospodarstev
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 31. 12. 2010 objavilo javni razpis iz
Programa razvoja podeželja RS za obdobje
2007 – 2013 za ukrep »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« za leto 2010 za naložbe
na področju rastlinske pridelave. V okviru javnega razpisa je na voljo 12 milijonov
evrov, od tega je 3 milijone evrov namenjenih za enostavne, 9 pa za zahtevne naložbe.
Javni razpis bo odprt do 15. marca 2011.
Namen javnega razpisa za naložbe na področju
rastlinske pridelave je dodelitev nepovratnih
sredstev za naložbe kmetijskih gospodarstev
na področju sadjarstva, vinogradništva, hmeljarstva, vrtnarstva (pridelava vrtnin, okrasnih
rastlin in zelišč), poljedelstva ter semenskega
materiala kmetijskih rastlin in sicer za:
1. naložbe v objekte za pridelavo kmetijskih
proizvodov, kamor spadata tudi ureditev
nasadov trajnih rastlin pri vrtninah in ureditev drevesnic, trsnic oziroma matičnjakov nasadov pri pridelavi okrasnih rastlin
in grmovnic ter semenskega materiala
kmetijskih rastlin,
2. naložbe v objekte za shranjevanje kmetijske mehanizacije,
3. naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov
in pripadajočo opremo,
4. nakup kmetijske mehanizacije (do 50%
vrednosti celotne naložbe),
5. nakup kmetijskih zemljišč (do 10% vrednosti celotne naložbe),
6. postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov,
7. nakup in postavitev mrež proti toči,
8. naložbe v izvedbo agromelioracijskih del:
odstranitev kamnitih osamelcev in krčenje
grmičevja,

9. naložbe v namakalno infrastrukturo in
pripadajočih vodnih virov,
10. naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva,
11. naložbe v cestno (asfaltiranje dovoznih
cest in dvorišč) in vodno infrastrukturo.
Stopnja pomoči znaša od 30 do 60% upravičenih stroškov. Najnižji znesek podpore na upravičenca je 3.500 evrov, najvišji na posamezen
projekt pa 1,5 milijona evrov.
Dodatne informacije
Več informacij o javnem razpisu lahko zainteresirani dobijo na spletni strani MKGP, ARSKTRP in pri Kmetijski svetovalni službi.
KGZ Ptuj,
Kmetijska svetovalna služba Lenart,
Franci Ornik, dipl. inž. zoot.
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Derbi med Voličino in Benediktom za zeleno mizo
pripadel Voličini
V 9. krogu državnega prvenstva 2. SFL je bil
na vrsti težko pričakovani slovenskogoriški
derbi med KMN Slovenske gorice in Benediktom. Tekma se je končala z rezultatom 7:5
v korist Benedikta, za kar je bila v največji
meri zaslužna izkušena trojka David Šnofl,
Danilo Pukšič in Danilo Kurnik. Na žalost
Benedikta in veselje Voličine pa je derbi za
»zeleno mizo« pripadel slednjim, tako da je
tekma 5:0 registrirana v korist KMN Slovenske gorice. Razlog: nastop Davida Šnofla na
tekmi, ki pa pravice do nastopa ni imel, saj
je bil v tekmovanju Medobčinske nogometne
zveze Maribor kaznovan s prepovedjo nastopanja na petih tekmah, zaradi česar v skladu
z veljavnim Disciplinskim pravilnikom NZS
do izteka kazni nima pravice nastopanja.
Določilo se namreč glasi: “Če je disciplinski
organ izrekel kazen prepovedi nastopanja za
štiri (4) ali več tekem oziroma za določeno
dobo, igralec do izteka kazni nima pravice

nastopanja na vseh nogometnih in futsal tekmah na področju celotne Slovenije”.
Slovenskogoriški nogometni virtuoz je omenjeno kazen dobil po 12. krogu 1. MNZ Maribor, zaradi česar je bržčas zanj sezona v 2.
SFL končana.
V KMN Slovenske gorice so zmago zabeležili
tudi v 10. krogu proti FC Maribor (6:1), tako
da sedaj z 18. točkami zasedajo 4. mesto na
drugoligaški sceni. Enako število točk ima
tudi Benedikt na 5. mestu, ki je v zadnjem
krogu z rezultatom 5:3 odpravil Velike Lašče.
Ekipa Zavrha je v zadnjem krogu proti vodilnemu Keblju še 2 minuti pred koncem vodila
za dva gola, nato pa iztržila le točko. Pomanjkanje sreče v končnici tekem proti Ajdovščini
(4:5) in Nazarju (3:4), je ekipo Zavrh Selce
Masind ločilo od uspeha. Na obeh tekmah
so namreč prejeli gole v končnicah ter tako
doživeli dva tesna poraza.

KMN Benedikt je decembra 2010 v benediški
športni dvorani organiziral turnir za mladinske selekcije v malem nogometu v kategorijah U-8, U-10 in U-12.
Med najmlajšimi so 1. mesto osvojili nogometaši Benedikta, ki so po streljanju kazenskih strelov premagali ekipo KMN Slovenske
gorice iz Voličine. Tretje mesto so si priigrali
mladi nogometaši Malečnika pred Lenartom
na 4. mestu. Med osmimi klubi, ki so bili razdeljeni v dve skupini v tekmovanju do 10 let,
so najprepričljivejšo igro prikazali nogometa-

4. memorialni turnir v spomin na Gašperja Tuša
in Uroša Ropa

Cerkvenjak po 13. krogih na vrhu 3. SFL
Po 13. krogih 3. SFL je na vrhu lestvice prepričljivo KMN Cerkvenjak Gostišče pri Antonu, ki po polovici odigranega prvenstva še
ne pozna poraza. Še v lanski sezoni drugoligaška ekipa ima pred drugouvrščeno ekipo
ŠD Zavrh 6 točk prednosti. Slednji so se v to
tekmovanje uvrstili po lanskem prvem mestu
v lenarški medobčinski A ligi. 3. mesto zase-

dajo Napihnjenci iz Maribora, na 4. mestu pa
je ponovno ekipa iz Slovenskih goric in sicer
KMN Petelin Benedikt, kar kaže, da se na območju Slovenskih goric igra kvaliteten mali
nogomet. Med Slovenskogoriškimi klubi najdemo na 8. mestu še KMN Sveta Ana in 11.
KMN Sveta Ana – Zg. Ščavnica. Lestvico zaključujeta ŠD Cerkvenjak Lotos in ŠD Selce.

Odbojkarice Benedikta s porazom v nadaljevanje
prvenstva
Drugouvrščene Zrečanke so bile v prvi tekmi
v letu 2011 po polovici odigranega prvenstva
v 2. DOL premočne za odbojkarice domačega
Benedikta. Benedičanke so sicer prvi niz na
domačem parketu suvereno dobile z rezultatom 25:20, a so odbojkarice Swatycomet Zreče v nadaljevanju pohodile plin in s končnim
rezultatom 1:3 dobile osmo zmago v letošnji
sezoni. Že v naslednjem krogu čaka OK Benedikt izjemno težka preizkušnja v gosteh
proti še neporaženi Kemi Puconci. Prekmur-

ke bodo zagotovo storile vse, da tekmo gladko dobijo, saj so prav odbojkarice Benedikta
tiste, ki so jim doslej odščipnile edino točko.
Zagotovo pa tudi 6. uvrščene Benedičanke
ne gredo v Puconce z belo zastavo, saj lahko
gredo v tekmo sproščeno in opogumljeno z
uspehom iz prve tekme. Domači navijači pa
so v športno dvorano v Benediktu vabljeni v
soboto, 5. Februarja, ob 18. uri, ko prihaja v
goste ekipe iz prestolnice Olimp-Ljubljana.

Najboljše tri ekipe z organizatorji turnirja

V soboto, 15. januarja, so klubi malega nogometa KMN Slovenske gorice, ŠD Zavrh,
Torpedo 07 in Virtuozi organizirali 4. memorialni turnir v spomin na tragično preminula Gašperja Tuša in Uroša Ropa. V športnih
dvoranah v Lenartu in Voličini se je pomerilo
26 ekip, med katerimi ni manjkalo številnih
malonogometnih zvezdnikov iz Slovenskih
goric. V velikem finalu pred polno tribuno

si povečevali ter tekmo rutinirano pripeljali
do 9. zmage v prvenstvu. V naslednjem krogu igra KK Nona Lenart proti košarkarjem
Primafoto SG. Na naslednjo domačo tekmo v
Lenartu pa ste vabljeni 5. februarja ob 18.30,
ko se lahko nadejamo nove zmage v prvenstvu, tokrat nad košarkarji Koroške, ki zaključujejo razpredelnico 3. SKL-vzhod.
Dejan Kramberger

Mladi nogometaši v boju za pokale na turnirju
Benedikt 2010

Mladi perspektivni nogometaši
Benedikta in
Voličine so si
v tekmovanju do
8 let razdelili
1. in 2. mesto
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v Voličini so prepričljivo
slavili mladi igralci Torpeda 07, ki so z rezultatom
7:0 nadigrali sicer izkušenejšo postavo Davidovega
Hrama. V tekmi za 3. mesto so si nogometaši KMN
Slovenske gorice – Šiviljstvo Markuš z golom njihovega vratarja Jurše šele
v zadnjih sekundah priigrali neodločen izid, bili
pri izvajanju 6-metrovk
natančnejši in s končnim
rezultatom 10:9 ugnali
Bar Torino. Njihov vratar,
Aljaž Jurša, je prejel nagrado in priznanje za najboljšega vratarja, lovoriko
za najboljšega strelca sta si razdelila Davorin
Čuček (ŠD Destrnik - Virtuozi) in Žan Majer
(KMN Torpedo 07), vsak z devetimi zadetki.
Žan Majer si je prislužil še nagradi za najboljšega igralca in za najlepši zadetek. Igralec
ekipe Davidov Hram, Srečko Črnčič, je dobil
nagrado za najlepšo potezo turnirja.
Dejan Kramberger

Gregor Verbošt – v letu 2011 vrnitev
v slovensko reprezentanco

Košarkarji NONE Lenart z zmago tudi v leto 2011
Po prvi odigrani tekmi v letu 2011 in po 11tih krogih prvenstva 3. slovenske košarkarske
lige – vzhod ostajajo še naprej na vrhu razpredelnice brez poraza. Prvo letošnjo prvenstveno tekmo, ki so jo odigrali v domači dvorani
v Lenartu proti košarkarjem ekipe Posavje
Podbočje, so dobili s prepričljivim rezultatom 85:66. Da na tej tekmi ne pride v poštev
drugo kot zmaga, so Lenarčani pokazali že v
prvi četrtini, ki so jo dobili z rezultatom 20:8.
V nadaljevanju tekme so prednost le še poča-

ši Mure, ki so v dvoboju za prvo mesto ugnali
lendavsko Nafto. V tekmi za 3. mesto so bili
po streljanju 6-metrovk uspešnejši igralci NK
Rakičan, ki so premagali KMN Slovenske gorice. V konkurenci 12-letnikov sta se v finale
uvrstila NK Nafta in NK Lenart. Lenarčani
so nato Lendavčane odpravili z rezultatom
1:0 in osvojili 1. mesto. 3. mesto je določil
obračun med Benediktom in Rakičanom. Po
tekmi brez zadetkov so bili pri strelih s 6-tih
metrov uspešnejši igralci Rakičana.

Že v prejšnji številki smo poročali o perspektivnem atletu iz občine Sv. Jurij v Slovenskih
goricah, Tadeju Verboštu, tokrat pa predstavljamo športno pot njegovega mlajšega brata,
Gregorja Verbošta. Gregorju, ki se je s šestimi leti že začel ukvarjati z nogometom, je bil
šport tako rekoč položen v zibelko saj so se z
nogometom ukvarjali njegovi bratje, oče pa je
takrat vodil malonogometni klub KMN Mak
iz Jurovskega Dola.
»Po 7 letih treninga nogometa sem ta šport
opustil zaradi moje trme in manjšega spora
z trenerjem ter se maja 2007 pridružil bratu

na atletskih stezah. Pomembno vlogo je pri tem opravil tudi moj športni pedagog in trener Bojan Ogrinc.
Že po slabi polovici leta sem na DP
v krosu v Mariboru z osvojenim 3.
mestom prvič stopil na stopničke,
kar mi osebno še danes veliko pomeni,« opisuje Gregor Verbošt začetke
atletske kariere.
Uspešen začetek atletske kariere pa je
zaznamovala tudi smola na kvalifikacijah za Beli kros v Beogradu. Na tej
tekmi, ki je potekala v Murski Soboti
in se je Gregor sicer nerad spominja,
a danes kljub vsemu z nasmeškom, bi
namreč osvojil 1. mesto, v kolikor se
ne bi 50 metrov pred ciljem ustavil
pri napačni črti. Na koncu se je moral
zadovoljiti z nehvaležnim 4. mestom.
V nadaljevanju kariere je mladi atlet
iz Gasteraja osvojil številne zmage na
šolskih tekmovanjih, zaradi česar se
je julija 2008 udeležil 42. mednarodnih iger šolarjev v San Franciscu. Za
slednje je Gregor zelo hvaležen svoji
občini, ki je pokrila velik del stroškov,
nastalih ob udeležbi. Odhod v San Francisco
pa je Gregor močno upravičil z osmim mestom v finalnem teku na 1500 m, uspeh je še
toliko večji, ker je tekmoval z leto starejšimi
sotekmovalci. Uspeh je ponovil tudi naslednje
leto na 43. mednarodnih igrah v Atenah. Med
najvidnejše rezultate na slovenskih tekaški
sceni v zadnjih dveh sezonah, ki so jih zaznamovale poškodbe, spadajo 3. mesto na 3.000
m v kategoriji do 16 let na atletskem pokalu
Slovenije, dve 4. mesti na DP na 1.000 in 3.000
m. Gregor, ki sedaj že obiskuje športni odde-
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lek II. gimnazije v Mariboru, si v sezoni 2011
najbolj želi ponovne vrnitve v slovensko reprezentanco in pa stopničk na državnem prvenstvu na razdaljah 800 in 1500 m ter krosu.
Recept za uspehe pa so seveda trdi treningi,
ki ji najmlajši izmed bratov Verbošt opravi tedensko med 7 in 10. Kot pravi sam, mu motivov za delo nikoli ne zmanjka, znova in znova
si namreč postavlja vedno višje cilje, hkrati pa
ga motivira tudi želja po tem, da bi dosegel
svojega starejšega brata.
In kaj pomeni Gregorju nagrada, ki jo je prejel od občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah?

»Veliko mi pomeni, je dokaz da nekdo spoštuje moje delo in potrjuje, da sem na dobri
poti; prav tako je dodatna motivacija za delo.
Vsekakor bom denarni del nagrade porabil
za bližajoče se priprave v dvorani v Budimpešti oziroma je del nagrade že bil namenjen
pripravam v Pulju,« poudarja Gregor Verbošt, ki v nadaljevanju še pojasni, da je atletika,
žal, šport, ki pri ljudeh ne vzbuja velikega zanimanja, čeprav je potrebno vložiti precej več
napora kot pri številnih drugih športih.

Nova knjiga

Dr. Bernard Rajh:
Gúčati po antùjoško

M

ed tremi novitetami Mednarodne
knjižne zbirke Zora je gradivo za
narečni slovar severozahodnoprleškega govora dr. Bernarda Rajha z naslovom
Gúčati po antùjoško (Govoriti po cerkvenjaško, op. ur.). Dr. Rajh, sicer rojeni Cerkvenjačan in kompetentni narečni govorec, je izredni profesor slovenskega jezika na Pedagoški
fakulteti v Mariboru in se ob širokem humanističnem področju poglobljeno loteva tudi
narečjeslovnih proučevanj.

Dejan Kramberger

Pripravili so 6. balinarski ples

Darila za prvakinje mariborske regije
V Penzionu Petelin v Benediktu je potekal
tradicionalni, 6. balinarski ples. Predsednica
Balin kluba Petelin Benedikt, Damijana Elbl,
je po pozdravnem nagovoru z lepimi darili
iz zlata obdarila članice domače tekmovalne
ekipe, ki je osvojila naslov prvakinj Rekreativne lige Balinarske zveze Maribor. Benedičanke so slavile v konkurenci še sedmih ekip
s širšega mariborskega območja (BK Voliči-

Balinanje v Benediktu sicer živi že sedem let,
odkar so pri Penzionu Petelin odprli lepo balinarsko igrišče. Zato si je skupina Benedičanov
v letu 2002 omislila in v januarju 2003 uresničila željo ter ustanovila Balin klub Petelin
Benedikt, ki premore tako moško kot žensko
tekmovalno ekipo ter veliko rekreativcev.
Klub, katerega vrata so odprta tudi za nečlane,
je včlanjen v Slovensko balinarsko zvezo ter

Dr. Bernard Rajh
na predstavitvi
svoje nove knjige

Pri Benediktu Ljudske pesmi 2011

J

SKD Lenart je v soorganizaciji KD Benedikt in v sodelovanju z občino Benedikt
v petek, 21. januarja, pripravil območno
revijo skupin pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Ljudske pesmi 2011. Milan
Gumzar, poslanec v državnem zboru in župan
občine Benedikt, je izrekel dobrodošlico vsem
nastopajočim, ki so prišli iz Lenarta, Selc, Svete Trojice, Oseka in Benedikta. Nastopili so:
pevke ljudskih pesmi Društva upokojencev
Lenart, ki jih vodi Milka Cartl, pevci ljudskih
pesmi Kulturno turističnega društva Selce pod

na, BK Angel Besednjak Maribor, BK Lenart,
BK Branik Maribor, BK Hoče in DU Tabor
Maribor). Zanimivo je tudi, da benediško
ekipo sestavljajo dekleta različnih (zelo pestrih) starosti, saj jih najstarejša Marija Guzej
premore že kar 82, najmlajša Marina Hojnik
pa je stara šele 15 let. Vmes so v tekmovalni
ekipi še: Antonija Šauperl, Jožica Jančar, Božena Volf, Jelica Guzej in Jelica Hojnik. Njihov vodja in trener je Mladen Petelin.

vodstvom Janeza Kurnika, vaški pevci Kulturnega društva Pod lipo Lenart pod vodstvom
Alojza Cigula, pevke ljudskih pesmi Kulturnega društva Trojica iz Svete Trojice, ki jih vodi
Ida Šamperl, vaški godci Kulturnega društva
Pod lipo Lenart, ki jih vodi Edi Merzel, gasilsko ljudske pevke PGD Osek, njihova vodja
je Hilda Kukovec, ter ljudski pevci Kulturnega društva Benedikt, ki jih vodi Marija Lutar.
Strokovna spremljevalka revije je bila Adriana
Gaberščik.
B.R.S.

Balinarsko zvezo Maribor, kajti združevanje
v balinarsko zvezo je pogoj za medklubska in
mednarodna tekmovanja. Sicer pa, z oživitvijo Balinarskega kluba Petelin pred sedmimi
leti je občina Benedikt bogatejša za še eno
športno - rekreativno vejo, ki postaja vedno
bolj priljubljena.
O.B.

OBČINA SVETA ANA
Župan

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU

Vrhunska

za izbor in sofinanciranje letnega progama športa
v Občini Sveta Ana v letu 2011

poročna fotografija

Občina Sveta Ana obvešča, da je dne 28. 1. 2011 objavila Javni razpis za izbor
in sofinanciranje letnega programa športa v občini Sveta Ana v letu 2011.
Po tem razpisu se financirajo posamezni športni programi v letu 2011.

FOTOGRAFIRANJE

Razpisna dokumentacija z obrazci vloge je objavljena
na spletnih straneh občine www.sv-ana.si.

TRGOVINA

SNEMANJE
UOKVIRJANJE

Rok za sprejem prijav je 15. 2. 2011 do 14. ure.

Številka: 67104-01/2010
Sveta Ana, dne 28. 1. 2011
Silvo Slaček, dipl. ekon, ing. gr.,
župan
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Tel: 02/72 90 280
info@foto-tone.si
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IZ DECEMBRA V JANUAR
TEMA

Veseli december končal leto 2010

Silvestrovanja na prostem

Lenart:
na Trgu osvoboditve je
zbrana množica bučno
nazdravila novemu letu ob
zvokih ansambla Štajerski
fakini. Sreče in zdravja v
novem letu je voščil tudi
župan mag. Janez Kramberger. Kmalu po polnoči
je nebo nad mestom razsvetlil ognjemet.

Praznični december je bil v Slovenskih goricah živahen, najbolj v mestu Lenart. Naslednji
fotografski utrinki to potrjujejo. Foto: E. P. in Foto Tone.
Tradicionalni božično-novoletni sejem je potekal na
osrednjem lenarškem trgu

Sv. Trojica:
prešerno vzdušje ob zabavnem programu Anite Kralj.
Dobra kapljica in druge
dobrote. Ples in zdravice.
Nagovor župana Darka
Frasa z voščilom in ognjemet, ki je razsvetlil trg in
nebo čarobno obarval.

in v vse bolj priljubljenem
prireditvenem središču Centru Slovenskih goric ...

V mrzlem večeru 17.
decembra so učenci
Glasbene šole Lenart
zaigrali prijetne božične
melodije ...

V petek, 17. decembra, so
mrzel večer s petjem ogreli:
Gasilsko ljudske pevke PGD
Osek, Pomladni zvoki, Pevke
ljudskih pesmi KD Trojica,
Pevski zbor delavk Vrtca Lenart in Mešani pevski zbor
društva invalidov Lenart.

Izzivi podeželja končani

P

V soboto, 18. decembra,
je bila v Športni dvorani
Lenart božično-novoletna obdaritev otrok.
Razveselili so jih člani in
članice Lutkovnega gledališča PIKA s predstavo
Rdeča žoga, po predstavi
je otroke obiskal Božiček
in razdelil darila.

Predpraznični utrip
Lenarta je občutil tudi
Werner Fuhrmann iz
Berlina s soprogo, sicer
Japonko, ki je obiskal
Lenart v iskanju možne
lokacije za Evropski
studenec v Sloveniji. Na
posnetku z lenarškimi
gostitelji.
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Cerkvenjak:
na skupinskih silvestrovanjih pod milim nebom
je najlepše, ker si lahko
srečno, zdravo in veselo
leto zaželijo med seboj
prijatelji, sosedi in znanci. To je storil tudi župan
Marjan Žmavc. Za prijetno vzdušje je skrbel ansambel Pika.si.

ri Izobraževalnem centru smo izvedli
program Izzivi podeželja, ki je potekal v
okviru Letnega izvedbenega načrta 2009
LAS Ovtar Slovenskih goric. Program je delno
sofinanciral Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja, zato je bil za udeležence brezplačen.
Namen programa je bil ponuditi kompetence
in znanja iz področja podjetništva in turizma
ljudem, ki se že ali se bodo pričeli ukvarjali s
podjetniško ali turistično dejavnostjo. Poseben
sklop programa je bil namenjen otrokom, z
njimi smo se skozi igro učili tujega jezika ter
spoznavali posebnosti in znamenitosti domačega kraja.
Osnove turizma je predaval profesor geografije
in zgodovine, Matej Kraner, ki že več let goji

veliko zanimanje do proučevanja turizma na
območju Slovenskih goric. Teme iz podjetništva je predavala Mojca Volk, univ. dipl. ekonomistka. Za tuji jezik pa je poskrbela Anka Rojs,
univ. dipl. prevajalka in tolmačica za angleščino in nemščino.
V programu so bile predstavljene naslednje
teme in znanja: geografsko-zgodovinske značilnosti Slovenskih goric, turistična kmetija
(kako začeti, značilnosti, ponudba, trženje,
cene), ustna in pisna komunikacija, poslovni bonton, prodajna pogodba. S predavatelji
so udeleženci proučili zakonodajo in različne
razvojne možnosti na področju kmetijstva ali
oblikovanja lastnega podjetja ter možnosti dopolnilne dejavnosti.

Brezplačno računalniško
izobraževanje

N

a Javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport smo bili uspešni s prijavo projekta Računalniško in digitalno
opismenjevanje z imenom Računalnik, naš
nujni pripomoček. Operacijo delno financira
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada
ter Ministrstvo za šolstvo in šport in se izvaja
v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne
prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in
življenje v družbi, temelječi na znanju. Zaradi
tega je računalniško usposabljanje za udeležen-

ce brezplačno. Cilj izobraževanja je usposobiti
odrasle iz območja UE Lenart za samostojno
uporabo računalnika v vsakdanjem življenju in
poklicu, spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi ter usposobiti odrasle
za iskanje, izbiranje in uporabljanje informacij.
Za več informacij se oglasite v informacijski pisarni Izobraževalnega centra na Nikovi 9 v Lenartu.
Izobraževalni center Slovenske gorice
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Natečaj: Fotografija meseca
V sodelovanju s fotografom Bojanom Mihaličem objavljamo rubriko »Fotografija meseca«.
Navajamo nekaj osnovnih pravil, ki jih je ob sodelovanju na natečaju potrebno upoštevati:
- fotografija mora biti posneta v letu 2010 oz. ne
sme biti starejša od enega leta;
- tematsko dajemo prednost fotografijam, ki
promovirajo lepoto Slovenskih goric, torej narava, življenje v omenjenem okolju in raznolikosti letnih časov;
- digitalna fotografija mora biti v jpeg formatu
velikosti vsaj 3Mb;
- fotografija mora biti opremljena s polnim
imenom in poštnim naslovom avtorja, navedbo kraja, kjer je bila posneta, in naslovom
fotografije;
- na natečaju lahko sodelujejo samo amaterski
fotografi.

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

Avtor tokratne fotografije: Anna Šnajdarová
Naslov fotografije: Ko naju več ne bo

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 - ponovno teletekstne strani na SIP TV!

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
Krči

Kraj posnetka: Sv. Trojica

Spremembe

»Janezek, pazi, ko greš v vodo, da te ne zgrabi
krč,« je babica podučila vnučka.
Blondinka, ki se je sončila v neposredni bližini, pa je dodala: »Janezek, zares pazi. V vodi
je vse polno krčev. Mene so zagrabili štirje.«

Grožnja
»Mihec, ker se nič ne učiš, se bom pogovorila
s tvojim očetom. Ali bo danes zvečer doma?«
»Ne bo ga, gospa učiteljica.«
»Kdaj pa bo prišel?«
»Običajno ga prijatelji prinesejo proti jutru.«

Francozinja in Slovenka
»Kakšna je razlika med Francozinjo in Slovenko?«
»Ne vem.«
»Francozinja ima pod levo roko moža, pod
desno ljubimca, na glavi pa Diorjev klobuk.
Slovenka pa ima v levi roki dva mulca, v
desni Mercatorjevo vrečko, na glavi pa ima
dedca.«

CENIK oglasnega prostora
1/8 strani

84 x 124 mm

120,0 €

1/4 strani

124 x 173 mm

220,0 €

1/2 strani

253 x 173 mm

360,0 €

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

HUMORESKA

Težko vprašanje

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

Delo na črno
»Marica, kaj tako vneto prebiraš?« je pred
dnevi pri malici rezkar Peter povprašal šiviljo Marico.
»Bodi tiho!« je skrivnostno zašepetala
Marica. »Berem predlog novega zakona o
preprečevanju zaposlovanja in dela na
črno.«
»Zakaj pa šepetaš, saj to ni nič skrivnostnega. Zakon bo tako in tako objavljen v
uradnem listu,« je dejal Peter.
»Bolj tiho govori, če ti rečem,« je jezno
siknila Marica. »Nočem, da bi lastnik restavracije sploh slišal za ta zakon.«
»Zakaj pa ne,« je presenečeno povprašal
Peter.
»Ker v njem marsikaj piše,« je zopet
skrivnostno zašepetala Marica. »Ko bo
zakon sprejet, in to bo kmalu, bo moral delodajalec delavca na črno redno zaposliti za
nedoločen čas, če bo inšpektor za delo pri
njem odkril delavca na črno. Psst, da naju
lastnik restavracije ne sliši. Tako bo to!«
»Res ne vem, zakaj šepetaš,« je odkrito
dejal Peter. »To bo pač pisalo v zakonu, pa
kaj? Kakšno zvezo ima s tem lastnik te restavracije.«
»Peter, vidim da vam, dedcem, pamet
bolj počasi dela,« je zlobno pripomnila Marica. »Ali so vsi trije tvoji otroci že zaposleni?«
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Piše: Tomaž Kšela

»Kaj sprašuješ neumnosti, saj veš da
niso,« se je razburil Peter. »Kje pa naj mladi
dandanes, ko je toliko brezposelnih, dobijo
delo? Tu pa tam si lahko zaslužijo kakšen
evro samo z delom na črno!«
»No, vidiš, kakor hitro bo zakon sprejet,
se bodo tvoji otroci zlahka zaposlili, vendar
samo, če boš držal jezik za zobmi,« je Marica dvignila prst.
»Ne razumem. Kako to misliš?« je nejeverno povprašal Peter.
»Eh, Peter, ti pa zares nisi iznajdljiv,« se
je tiho zahihitala Marica. »Tvoja in moja
hčerka se bosta lastniku restavracije kakšno
soboto, ko imajo ogromno dela, za mali
denar ponudili za pomoč pri strežbi. Ko
bosta začeli delati, pa bom sama poklicala
inšpektorja za delo. Ker ju bo zalotil pri delu
na črno, ju bo moral lastnik restavracije v
treh dneh redno zaposliti za nedoločen čas,
hkrati pa jima bo moral plačati pokojninsko-invalidsko ter zdravstveno zavarovanje
za najmanj tri mesece za nazaj. Samo to
morava paziti, da lastnik restavracije ne zve,
da ta zakon sploh obstaja.«
»Psst, Marica, govori bolj tiho, da te kdo
ne sliši,« je razburjeno dejal Peter. »Ta
zakon bo res genialen. Če zanj ne bo zvedel
noben delodajalec, bom zlahka zaposlil vse
tri otroke.«

Pripravlja T. K.

»Fantek, čigav pa si ti.«
»Ne vem. Ata ne ve, mama pa noče povedati.«

Jasen odgovor

»Fantek, kako bi najhitreje prišel do železniške postaje?«
»Teči morate!«

Prstan
»Marjanca, ti nosiš poročni prstan na napačni roki.«
»Saj sem se tudi poročila z napačnim.«

Nesmiselno delo
»Ali naj ženi povem, kaj mislim in kaj
delam?«
»Nima smisla. Misli ti bere z obraza, kaj počneš, pa ji poročajo prijateljice.«

»Mojca je po poroki svojega moža klicala
»moj ljubi«. Po letu dni zakona ga je začela
klicati: dragi Tone. Po petih letih zakona pa
ga je klicala samo še Tone.«
»Kako pa svojega moža kliče danes?«
»Dragi Matjaž!«

Ženin
»Mama, zame je ta ženin prestar!«
»Oh, daj no daj! Saj ni star petelin, da bi ga
morala pojesti!«
»Oh, ko bi le bil trd kot star petelin in ne
mehek kot mlad piščanec.«

Poroka
»Ata, mama je rekla, da se mora vsak moški
čim prej poročiti. Ali se bom moral tudi jaz?
»Seveda, sinko. Verjemi mi: Čim prej boš dal
to skozi, tem bolje bo zate.«

Pravi Štajerc
Policist ustavi Štajerca in zahteva dokumente.
Štajerc odpre okno in na ves glas zakriči:
»Aufbiks!«
Policist se ustraši in odskoči.
Štajerc pa reče: »Ne boj se, saj sem privezan!«

Dober nasvet
»Tu imaš zdravila za babico. Vsak dan naj
popije eno stekleničko.«
»Razumem, gospod zdravnik.«
»Seveda pa jo morate prej pretresti.«
»To pa bo nekoliko težje, ker ima babica 80
kilogramov.«

Hraber lovec
»Takoj, ko sem ga ugledal, sem se z nožem v
roki vrgel na leva,« se je lovec hvalil v družbi.
»In potem?« je vsem zastal dih.
»Potem sem mu odrezal rep.«
»No, verjetno ne rep, temveč glavo?«
»Kakšno glavo neki? To mu je pred mano
odrezal že neki domačin.«

Zavita žemljica

Zmeden snubec
»Čast mi je, da vas zaprosim za ključ od vaše
hčere ...«
»Kaj želite?«
»Oh,oprostite! Mislil sem vas zaprositi za
roko od vaše blagajne ...!«

»Eno žemljico, prosim,« je možakar nekje na
Gorenjskem naročil v trgovini.
»Ali jo boste takoj pojedli ali vam jo zavijem?« je zanimalo prodajalko.
»Kar zavijte mi jo - pa glejte, da bo časopis
današnji.«
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NE NAZADNJE
Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
tel. št.: 00 386 59 128 773, GSM: 00 386 51 660 865
info@lasovtar.si
www.lasovtar.si

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Zelena centrala Jurovski Dol
spodbuja sodelovanje v kraju

Z

elena centrala Jurovski Dol, ki jo vodi
Marija Šauperl, še naprej aktivno deluje
v smeri povezovanja v občini Sv. Jurij
v Slov. goricah. Minulega 21. decembra je tako
Zelena centrala pripravila prvi javni posvet o razvoju turizma in ohranjanju naravne in kulturne
dediščine v občini. Na posvet, ki ga je vodila Nataša Kramberger, so povabili vse najvišje predstavnike lokalne skupnosti, društva in številne
posameznike, ki so razpravljali o tem, kaj in
kako bi lahko v kraju naredili za boljši razvoj turizma in posledično kraja. Sodelujoči na posvetu
so ugotovili, da je bilo v prvih letih samostojne
občine nekaj skupnih naporov za boljši razvoj
turizma, a da je bilo tega še vedno premalo, predvsem pa je premalo sodelovanja med ljudmi, ki
ne poznajo vseh možnosti, kako bi lahko svoje
dejavnosti uspešno unovčili. Skupna ugotovitev
je bila, da ima kraj veliko priložnosti, ki pa jih bo
treba v prihodnosti dosti bolje izkoristiti.
Razprava je tekla tudi o dopolnilnih dejavnostih na domu, prostorskem načrtu, trženju
domačih izdelkov in dobrih praksah v tujini.
Župan občine Peter Škrlec je poudaril, da ga
ni župana v državi, ki ne bi spodbujal razvoja
turizma v svoji občini, da pa ekološke poti in
turistične dejavnosti ne sodijo v center vasi,
saj je center, na žalost, edini prostor v kraju,
kjer bodo v prihodnosti še dovoljene novogradnje (novi zakon o prostorskem urejanju
po njegovem ni naklonjen razpršeni gradnji),
zato tega prostora ni dobro »zapraviti« za
ekološke dejavnosti in varstvo naravne dediščine, ampak da bi bilo dobro za te dejavnosti poiskati druge površine izven centra vasi.
Izrazil je skrb, da mladi v kraju zaradi slabe
prostorske politike ne bodo imeli možnosti,
da v kraju živijo, zato je treba v centru omogočiti čim več investicij v novogradnje. Prav
tako je župan omenil, da pogreša samoiniciativno delovanje občanov – na občini so v preteklosti, recimo, pripravili posvet o dopolnilnih dejavnostih, a se noben krajan na posvetu
ni odločil, da bo dopolnilno dejavnost odprl.
Nataša Kramberger je dodala, da je treba
poleg novogradenj ljudem omogočiti tudi
kakovostno življenje, priložnost za zaslužek
in dobro preživljanje prostega časa, saj se sicer nihče ne bo odločil, da bo prišel živet v
Jurovski Dol, vključno z mladimi domačini.

Poudarila je, da je treba spodbuditi oblikovanje skupne strategije za razvoj turizma ter
ohranjanja naravne in kulturne dediščine, s
katero bi krajanom pokazali, da se dopolnilne dejavnosti na domu splačajo, predvsem
pa je Krambergerjeva poudarila nujnost, da
se posameznikom in društvom olajša delovanje in da se najdejo načini, s katerimi bi
ljudem omogočili, da se jim ne bi bilo treba
ukvarjati z birokracijo.
Vsi sodelujoči so se strinjali, da bodo v
prihodnosti skupaj delovali za oblikovanje
strategije za razvoj turizma in sorodnih dejavnosti in da bodo k temu pozvali čim več
domačinov.
11. januarja je tako Zelena centrala pripravila
novi posvet, na katerega je povabila pravno
svetovalko Tino Divjak in predstavnika Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja, Boruta Osonkarja. Tina Divjak je predstavila številne možnosti za lažje delovanje društev
in posameznikov, omenila je tudi več načinov,
kako lahko občina društvom pomaga in jih
spodbuja (recimo s posebno postavko v proračunu, s katero zagotavlja denar tistim društvom, ki so uspešna na nacionalnih ali mednarodnih razpisih). Borut Osonkar je poudaril,
da se lahko društva in posamezniki kadarkoli
obrnejo na Regionalno stičišče, ki jim bo pomagalo pri prijavljanju na razpise in tudi pri
drugih težavah – njihova pomoč je brezplačna.
Tina Divjak je spregovorila tudi o oblikovanju skupne strategije za razvoj turizma in sorodnih dejavnosti, pri čemer je omenila, da
je pri tem nujno sodelovanje v kraju, ključna
pa je tudi vloga lokalne skupnosti – če se
lokalna skupnost ne zaveže, da bo strategijo
spoštovala, je nima smisla oblikovati. Sodelujoči na posvetu - skupaj z županom, podžupanom in številnimi predstavniki društev,
gostincev itd. - so se strinjali, da bodo naredili vse, da bi skupno delovanje obrodilo
dobre sadove. Pri tem so poudarili odgovornost vsakega posameznika v kraju – vsak
lahko pomaga in vsak lahko sodeluje.
Zelena centrala se je zavezala, da bo v bližnji
prihodnosti organizirala izlet za ogled dobre
prakse v drugih slovenskih občinah, na katerem se bodo lahko vsi skupaj tudi odločili,
kako bodo delovali naprej.

Zelena centrala bo sodelovala v programu
Maribor – evropska prestolnica kulture 2012

V začetku januarja so Zeleno centralo v Jurovskem Dolu obiskali predstavniki programa
Urbane brazde, ki je del dejavnosti Maribor
– evropska prestolnica kulture 2012. V Jurovski Dol so prišli priznani ekolog Anton Komat, vodja Urbanih brazd dr. Marta Gregorčič, pravnik Matej Zonta in Tomaž Gregorc,
ki so bili navdušeni nad dejavnostjo Zelene
centrale. Ponudili so sodelovanje v progra-

mu Evropska prestolnica kulture glede samooskrbe s hrano. Zelena centrala tako vabi
vse kmete, vse lastnike kmetijskih zemljišč,
vse druge zainteresirane, da se pridružijo
programu, ki bo kmetom omogočil prodajo
zelenjave in sadja direktno bolnicam, vrtcem, šolam in posameznikom v Mariboru.
Vsi zainteresirani se lahko oglasijo na številko 040 517 281.

Film o Zeleni centrali na sporedu 22. marca

D

okumentarni film Polne vreče
zgodb, ki so ga v prejšnjem letu snemali v Jurovskem Dolu o projektu
Zelene centrale, bo na sporedu 22. marca na
prvem programu Televizije Slovenija. Film
je režirala Hanka Kastelicova, glavni snemalec pa je Bojan Kastelic. Scenarij za film
je napisala Nataša Kramberger, glasbo pa je
prispeval še en domačin Jurovskega Dola,
Marko Črnčec.
Zelena centrala je prek filma dobila tudi
mednarodno prepoznavnost, k čemur je pripomogla tudi evropska nagrada za književnost, ki jo je dobila Nataša Kramberger. Zdaj

deluje tudi že mednarodna spletna stran
www.greencentral.eu v angleškem jeziku, ki
bo kmalu dobila tudi svojo italijansko različico www.centraleverde.it. Film Polne vreče
zgodb bo sodeloval na več mednarodnih festivalih filma in dokumentarnega filma.
V filmu sodeluje zelo veliko domačinov
Jurovskega Dola, govori pa o projektu Polne vreče zgodb, ki ga je v začetku leta 2009
ustvarila Nataša Kramberger. V dokumentarcu bodo prikazane zgodbe iz Slovenskih
goric, zgodbe o tukajšnjih dragocenih ljudeh
in modrostih. Premiera filma bo v kulturnem domu Jurovski Dol. Vabljeni k ogledu.

Turistično informacijska
pisarna Cerkvenjak

O

bčina Cerkvenjak se je začela aktivno
ukvarjati s promocijo kraja in s pospeševanjem turizma. Zaradi povečanega števila turistov in nepovezanosti različnih
ponudnikov in institucij je nastopila potreba
po ureditvi informacijske pisarne. V njej bodo
na voljo vsi turistični programi, reklamni materiali in spominki, značilni za to območje. Pisarna bo tudi začetna točka vodenih ogledov.
Občina Cerkvenjak se je v letu 2009 prijavila na
Javni poziv za oddajo projektnih predlogov za
sofinanciranje, ki ga je objavilo Društvo za razvoj podeželja LAS OVTAR Slovenskih goric,
potrdilo pa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in bila uspešna pri pridobitvi
sofinancerskih sredstev.
Prva faza TIP Cerkvenjak (gradbena, elektro
in strojnoinstalacijska ter slikopleskarska dela)
je bila opravljena do lanske jeseni. V drugi fazi
je pisarna dobila končno podobo, opremljena
je s potrebnim pohištvom. Pisarna v velikosti
6,6 m2 je dovolj svetla in lahko dostopna, tudi
za invalide, saj ima vhod s parkirišča pred občinsko zgradbo, zraven vhoda v avlo kulturnega doma Cerkvenjak. Nad vhodom bo nameščena ustrezno oblikovana obvestilna tabla.

Tukaj bo vhod v Turistično informacijsko
pisarno Cerkvenjak

TIP Cerkvenjak bo v prvih mesecih leta 2011
začela redno delovati. Občina si tudi prizadeva
za sofinanciranje zaposlitve turističnega delavca preko javnih del.
Občani občine Cerkvenjak, ki se ukvarjajo z
izdelavo različnih spominkov oz. manjšimi
uporabnimi izdelki, ki označujejo ali se navezujejo na občino, so vabljeni, da na občinski
upravi predstavijo svoje produkte. S tem bodo
lahko prispevali k boljši razpoznavnosti in
promociji občine.
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Srečanje Zelene centrale s predstavniki sklopa Urbane brazde - Maribor, prestolnica kulture 2012
(na fotografiji z leve ekolog Anton Komat, Tomaž Gregorc, Matej Zonta in potem predstanviki
Zelene centrale Nataša Kramberger, Vlado Plateis, Sonja Kraner)
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