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Župani s poslanci Državnega zbora
V Lenartu so se v ponedeljek, 11. aprila, sešli
župani občin Kungota, Šentilj, Pesnica,
Trnovska vas, Destrnik, Duplek in šestih
občin lenarške upravne enote na delovnem
srečanju o aktualnih problemih tega prostora. Formalni sklicatelj je bila sicer poslanska skupina SLS, vendar so razprave
udeležili tudi drugi župani oz. podžupani in
poslanci Milan Gumzar, Janez Ribič, Jakob
Presečnik in Gvido Kres.

deleženci, ne glede na strankarsko pripadnost, so v prvi vrsti izpostavili z evropskim denarjem podprte naložbe.
Nekatere velike, vredne okrog 20 milijonov
evrov, visijo. Kljub lani sklenjenim izvajalskim
pogodbam, na primer, zaradi težav oz. stečajev stojijo gradbena dela projekta Celovita
oskrba SV Slovenije s pitno vodo, ki zajema 12
občin.
Eden namenov srečanja je bilo opozorilo, da
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je treba spremeniti zakon o javnem naročanju,
da ga ne bodo zlorabljali izbrani izvajalci, ki
kandidirajo s figo v žepu. Vodja poslanske
skupine SLS Jakob Presečnik:
»Država bo morala izkušnje tako na lokalni
kot na državni ravni upoštevati pri pripravi
sprememb, ki bodo omogočile izvedbo vsaj
teh investicij, ki jih imamo. Za naprej je z njimi
težko, ker ni denarja; če teh, ki jih imamo, ne
bomo znali izpeljati, bo to pogreb ne samo za
gradbeništvo, ampak za vso
državo.«
Župan občine Lenart
mag. Janez Kramberger:
»Kar nekaj gradbenih podjetij, ki so bila izbrana za izvajanje investicij na širšem
območju Slovenskih goric
in v občini Lenart, je šlo v
stečaj. Investicije so se tako
prekinile ali pa se sploh
niso začele. Občine morajo
zdaj ponovno zagnati vse
postopke, ponovno pridobiti soglasja ministrstev, izpeljati nova javna naročila
in izpeljati rebalanse občinskih proračunov, da
bomo lahko te projekte izpeljali. Stvar je tako
resna, da morajo poslanci razmisliti in predlagati spremembo zakona, ki zdaj omogoča špekulativne prijave izvajalcev.«
Udeleženci srečanja so posebno pozornost
namenili tudi vzdrževanju državnih cest na
območju osrednjih Slovenskih goric in drugim
aktualnim problemom v lokalnih skupnostih.
Edvard Pukšič

Pasti javnega naročanja
Sloveniji je javno naročanje normativno
urejeno od leta 1993, prvi zakon, ki ureja
izključno javna naročila, pa smo dobili
leta 1997. Danes imamo že tretji tovrstni zakon.
Tudi aktualni Zakon o javnem naročanju (ZJN2) je sredi preteklega meseca doživel temeljito,
zdaj že šesto prenovo, kar dodatno kaže na kompleksnost problematike. Koliko bo pripomogla k
bolj učinkovitemu izvajanju zakona v praksi, pa
bo pokazal čas.
Zakonodaja, ki ureja javno naročanje, deluje
na istih načelih znotraj celotne EU: na načelu
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne
obravnave ponudnikov in sorazmernosti. Gre za
načela, ki jih v sodobnem demokratičnem in
poslovnem svetu sprejemajo tako naročniki kot
ponudniki. Žal smo v Sloveniji sistem še dodatno zakomplicirali, in to predvsem zaradi
naše javno-finančne zakonodaje, ki želi normativno urejati prav vse, vsak dan znova pa lahko
v medijih zasledimo, kako se z javnim denarjem
dejansko ravna v praksi.
V zadnjih dveh letih, ko smo priča veliki gospodarski krizi, so pasti javnega naročanja še
posebej nevarne, kar je zlasti izrazito na področju oddaje gradenj. Tukaj so si mnenja precej deljena glede tega, ali je izvajanje ZJN-2
prispevalo h krizi v gradbeništvu. Naročnikom
se namreč pogosto očita, da so z upoštevanjem
najnižje cene kot edinega merila za izvedbo
posla povzročili izjemen upad cen na trgu. Vendar ima ta odločitev naročnika svojo zgodovino;
kadar se je naročnik namreč odločil tudi za
druga merila, kot so reference, kakovost izvedbe, ipd., se je običajno zakompliciralo v revizijskih postopkih, ki so jih sprožili neizbrani
ponudniki. Reference so bile sporne, ker niso
docela skladne z načelom enakopravne obravnave ponudnikov, kvaliteta pa je zelo raztegljiv
pojem, še zlasti pri naročilih, kjer je vzporedno
razvitih več enakovrednih tehnoloških rešitev.
Podobne interpretacije so doživela tudi druga
merila in na koncu je pravzaprav le cena podana
dovolj merljivo. Naročniki so tako ubrali drugo
pot: kot pogoj za prijavo so določili določeno
število in vrsto referenc, natančno so predpisali
kvaliteto izvedbe del in določili tudi druge podobne pogoje, kot merilo pa so upoštevali zgolj
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najnižjo ceno. A čas je pokazal, da je bil tak
način oddaje javnih naročil lahko uspešen le v
obdobju velike gospodarske rasti, ko je bilo dela
na trgu za vse več kot dovolj.
Gradbena podjetja zadnjih nekaj mesecev
skoraj vsakodnevno objavljajo stečajne postopke
in postopke prisilnih poravnav, naročniki pa
ostajajo sredi gradenj objektov brez izvajalcev in
s celo vrsto nepoplačanih podizvajalcev in dobaviteljev. Preostane jim edino to, da postopek
javnega naročila ponovijo, kar pa pomeni nove
stroške, časovno zamudo in potem še nove cene
izvedbe. Če so, in običajno so, te višje od prejšnjih, je potrebno zagotoviti še dodatne finančne
vire. Ti ostanejo na plečih naročnika tudi pri
projektih, sofinanciranih s strani EU. Naročnik
je v teh primerih lahko celo dvakrat oškodovan,
saj so sofinancerski viri določeni glede na
prvotno oddano javno naročilo in se mu delež
sofinanciranja tako celo zniža.
Država je sicer tovrstne situacije poskušala
zakonsko urediti, vendar v praksi zadeve ne
funkcionirajo dobro. ZJN-2 tako določa, da je
potrebno v postopkih izločiti neobičajno nizke
ponudbe, vendar je določilo oblikovano tako, da
je v praksi neizvedljivo. Podobno se dogaja z izločanjem ponudnikov, ki nimajo poravnanih
obveznosti do svojih podizvajalcev, kjer se
zakon izigrava z oblikovanjem konzorcijev, na
katere podizvajalci v »primežu« glavnih izvajalcev pristajajo. Tudi predpisana neposredna plačila podizvajalcem v praksi povzročajo vse
preveč težav ali pa so celo neizvedljiva.
Morda še največjo past za naročnike v tem
trenutku predstavljajo bančne garancije. Naročniki lahko od ponudnikov zahtevajo, da ti predložijo bančne garancije in sicer za resnost
ponudbe, za dobro izvedbo posla in za odpravo
napak v garancijski dobi. Iz bančnih garancij
sicer izhaja, da so unovčljive na prvi poziv naročnika, vendar imajo naročniki z dejanskim
unovčevanjem garancij velike težave. Teh ne
predstavljajo le dodatne birokratske zahteve
bank; v zadnjem času je za naročnike zastrašujoča tudi (skrita) politika nekaterih bank, da
bančnih garancij sploh ne izplačujejo. Banke namreč veliko manj stane, če se spustijo v pravne
spore z naročniki kot pa z velikimi gradbinci in
njihovimi pravnimi strokovnjaki.
Tanja Hrastnik

Referendum o zakonu o malem delu v volilnem okraju Lenart:

ZA 13,35 – PROTI 86,65 odstotka volivcev
Referenduma o zakonu o malem delu se
je po neuradnih podatkih udeležilo tudi
5.086 volivk in volivcev v volilnem okraju
Lenart. Udeležba na referenduma v lenarškem volilnem okraju je bila 34, 83 odstotna. Za zakon o malem delu je oddalo
svoj glas 13,35 odstotka volivk in volivcev,
proti jih je bilo 86,65 odstotka, 0,47 odstotka glasovnic pa je bilo neveljavnih.
V Sloveniji je po neuradnih podatkih ob
33, 9 odstotni udeležbi za zakon glasovalo
19,75 odstotka, proti pa 80, 25 odstotka volivk in volivcev.
T. Kšela

Na volišču v Kulturnem domu v Cerkvenjaku

Župan Sv. Trojice Darko Fras na srečanju lokalnih skupnosti JV Evrope v Sarajevu

Dragocena izmenjava izkušenj
upan občine Sveta Trojica in državni svetnik Darko Fras se je v delegaciji Skupnosti občin Slovenije udeležil prvega
mednarodnega sejma lokalne samouprave občin
v jugovzhodni Evropi, imenovanega NEXPO
2011, v Sarajevu. Na sejmu
so se predstavile številne občine iz Albanije, Bosne in
Hercegovine, Hrvaške, Makedonije, Romunije, Srbije,
Turčije, Bolgarije, Moldavije,
Črne Gore in Slovenije. V
slovenski delegaciji so bili 15
županov in 3 podžupani ter
številni predstavniki občinskih uprav in drugih organov. Za izkušnje občin iz tega
dela Evrope so veliko zanimanje pokazali tudi predstavniki iz Kitajske, ki so
obiskali sejem.
Po besedah Frasa je bil
sejem namenjen spoznavanju in izmenjavi dobrih praks na nekaterih področjih, ki so pomembna za vsako občino in njene občane. Gre
za energetsko učinkovitost, kulturni turizem,
transport, socialno vključevanje in e-upravo.
Udeleženci so imeli možnost sodelovati na številnih prireditvah, konferencah, delavnicah in
podobno.
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Skupnost občin Slovenije je na sejmu pripravila delavnico o e-upravi, ki je pritegnila veliko
pozornost. Udeleženci iz drugih držav so z zanimanjem prisluhnili tudi slovenskim izkušnjam
na področju trajnostnega turizma, razvoja po-

deželja in na še nekaterih področjih.
Sodelovanje na srečanju predstavnikov lokalnih samouprav iz jugovzhodne Evrope je bilo za
župane in predstavnike slovenskih občin zelo koristno, saj so spoznali mnoge zanimive in pozitivne izkušnje, ki jih bodo lahko uporabili pri
svojem vsakodnevnem delu za dobrobit občanov.
T. K.

Prodaja Fekonjeve (Štupičeve) vile
omaj smo uspešno izpeljali jubilejne 25.
Maistrove prireditve na Zavrhu, že se
ponovno ukvarjamo s tem Maistrovim
krajem. Tokrat v povezavi s Fekonjevo (Štupičevo) vilo, ki je namenjena prodaji. V tem primeru ne gre za klasično prodajo
nepremičnine, ampak za zgodovinski spomenik, ki je posvečen generalu Maistru in njegovim soborcem. Pot do te razglasitve je bila
naporna in polna preobratov. Dosegla pa je
svoj cilj – Zavrh je postal Maistrovo svetišče.
Zato mi ni vseeno, kaj se bo z njim zgodilo. Za
lažje razumevanje nastajanja Maistrovega Zavrha ponujam naslednjo kronologijo dogodkov.
Leta 1986 je bila na Zavrhu obnovljena Štupičeva vila. V njej smo uredili spominsko sobo
ter pričeli z Maistrovimi prireditvami. Zadolžen za zgodovinske spomenike pri Zavodu za
varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor sem občini Lenart predlagal, da sprejme
odlok, s katerim bo zaščitila Štupičevo vilo s
spominsko sobo. Ta je 27. februarja 1992 sprejela Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Lenart. V 7.
členu je zapisano, da se za zgodovinske spomenike razglasi osem spomenikov, med njimi
tudi Zavrh 42 (Štupičeva vila). V strokovnih
osnovah ZVKD Maribor pa smo zapisali:
»Hiša je ohranila svojo avtentičnost, zato jo je
treba varovati kot celoto. Enako velja za reliefno spominsko ploščo in spominsko razstavo. Hiša ima spominsko in gostinsko
funkcijo.«
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Kljub občinskemu odloku je Ministrstvo za
kulturo 5. 10. 1993 izdalo Odločbo o denacionalizaciji visokopritlične hiše Zavrh št. 42. Z
njo se denacionalizirana nepremičnina vrne
Marti Černezel, hčerki upravičenca, pokojnega Marjana Štupica. Občina Lenart je pisno
sporočila, da se objekt ne more vrniti, ker je
bil razglašen kot zgodovinski spomenik. Želja
občine je bila, da Maistrova soba ostane. Stališča občine Lenart Ministrstvo za kulturo ni
upoštevalo in je pristalo na denacionalizacijo
vile. V utemeljitvi je med drugim zapisalo:
»Ker se v Maistrovi sobi ne vrši nobena dejavnost, ogled sobe pa je bil že doslej možen na
posebno željo obiskovalcev, ni nobenega razloga, da bi se ta del nepremičnine ne vrnil
upravičencu oz. pravnim naslednikom v last
in posest, saj bodo tudi oni sobo pokazali tistim, ki bodo to želeli.«
Ta obljuba se ni uresničila, saj so lastniki vile
zahtevali plačilo najemnine za spominsko
sobo. Le-te Turistično društvo Zavrh ni moglo
plačevati, zato smo eksponate umaknili in jih
deponirali na podstrešje vile, nato pa podarili
vojašnici generala Maistra v Mariboru. Še
danes je podarjena razstava na ogled številnim
obiskovalcem.
Ureditev Maistrove spominske sobe je bila
zahtevna za vse. Tako za nas, organizatorje
Maistrovih prireditev, še zlasti pa za Maistrove
borce. Z njihovim predsednikom Zmagom
Porekarjem sem se dogovoril za pričetek domoljubne akcije, s katero bi zbrali denar za
ureditev nove spominske sobe. Akcijo smo na-
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AKTUALNO IZ OBČIN
let negovale spomin na generala Maistra in
meravali peljati s pomočjo Kulturnega foruma
njegove soborce ter sodobnike. Bo Turistično
Maribor. Na srečo to ni bilo potrebno, saj je tedruštvo Rudolf Maister Vojanov Zavrh ostalo
danja Kulturna skupnost Lenart dosegla izbrez svojega paradnega konja? Bodo vojaki
gradnjo kulturne dvorane ob Štupičevi vili. V
slovenske vojske ostali brez učne delavnice, ki
že izgrajeni dvorani prvotno ni bilo prostora
je od osamosvojitve naprej delovala na Zaza spominsko sobo. Toda kmalu smo našli
vrhu? Se lahko res odrečemo zgodovinskemu,
kompromis. Dvoranskemu balkonu smo odvkulturnemu in turističnemu objektu, ki mora
zeli njegovo osnovno namembnost in jo prebiti v ponos občini Lenart in vsem zavednim
usmerili v ureditev spominske sobe. General
Slovencem?
Maister in njegovi soborci, živi in mrtvi, so doPredlagam rešitev, ki je podobna tisti iz leta
bili svoj panteon, ki še danes govori o njihovi
1994. Ustanovimo fundacijo za odkup vile pod
zgodovinski in domoljubni vlogi pri ohranitvi
okriljem občine Lenart in ji namenimo kulslovenske meje na Štajerskem.
Leta 2003 so se lastniki Štupičeve vile
odločili, da jo prodajo.
Novi gospodar je vilo
obnovil, v kletnih prostorih pa uredil prepotreben gostinski lokal.
Številni
obiskovalci
Maistrove sobe so se po
ogledu
razglednega
stolpa in razstave radi
zadržali v tem novem
lokalu. Pa tudi organizatorji Maistrovih prireditev
smo
bili
dobrodošli gostje lastnika lokala.
Pred kratkim pa nas Obrambna ministrica Jelušičeva pred spomenikom ob “Maistrovi” vili
je vse »Maistrovce«
presenetila vest, da bo
Fekonjeva (Štupičeva) vila prodana skupaj z
turno, zgodovinsko in turistično namembnost.
gostinskim lokalom. Ta je že nekaj časa zaprt,
Pohitimo, da ne bo prepozno. Maister je bil
kar najbolj občutijo obiskovalci Zavrha. Upravedno ob pravem času na pravem kraju.
vičeno se sprašujem, kaj bo s spominsko sobo,
ko bo vila dobila novega gospodarja. Pomeni
to morda konec Maistrovih prireditev, ki so 25
Aleš Arih, prof.

Sv. Jurij v Slov. goricah

5. redna seja občinskega sveta

V okviru praznika občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah so pripravili vrsto
prireditev, ki so se začele 15. aprila, iztekle pa se bodo predvidoma 8. maja.

Jurjevi dnevi 2011
Za Jurovčani so tako že krvodajalska akcija
15. aprila, čistilna akcija »Očistimo svoj kraj«
in Srečanje starejših pred veliko nočjo, 16.
aprila. Istega dne so se pomerili mladi nogometaši, U-14, NK Jurovski Dol in NK Gostišče
pri Antonu. 17. aprila je amaterska gledališka
skupina iz Jarenine nastopila s komedijo Toneta Partljiča Partnerska poroka. 21. aprila so
slovesno odprli Jurovsko pot.
Sprehajalna pot iz središča občine Sv. Jurij
do Športnega parka Jurovski Dol je bila
potrebna temeljite ureditve in obnove
(Posneto v času urejanja)

Program nadaljnjih prireditev
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a 5. redni seji občinskega sveta občine
Sv. Jurij v Slov. goricah so bili občinski
svetniki seznanjeni z varnostnim poročilom za leto 2010, ki ga je predstavil komandir policijske postaje Lenart Jože Kerneža.
Občina izstopa po številu prometnih nesreč,
saj je bilo le-teh v UE Lenart največ prav na
tem območju. Splošna ugotovitev pa je, da je
varnostna situacija na tem območju zelo
dobra. Tudi Štefan Oreški, inšpektor Medobčinskega inšpektorata, je ugotovil, da na tem
območju ni bilo zaslediti večjih prekrškov na
področjih v njihovi pristojnosti. V poročilu o
zaključnem računu občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010 je bilo ugotovljeno, da je bilo
v minulem letu 2.443.701 € prihodkov in
2.479.398 € odhodkov. Negativna razlika je
pokrita s prenesenimi sredstvi na računu iz
preteklih let.
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Občinski svet je sprejel Letni program razvoja podeželja občine za leto 2011, na podlagi katerega bo prijaviteljem na razpis
namenjenih 25.400,00 € proračunskih sredstev. Občinski svetniki so prav tako potrdili
ceno storitve »pomoč družini na domu«, ki
jo je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Lenart, in sprejel sklep o predlagani spremembi Investicijskega programa za
projekt Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol. V sklopu priprav na občinski
praznik je občinski svet potrdil sklep o prejemnikih občinskih priznanj. Ta bodo podeljena na osrednji občinski proslavi, ki jo
občina Sv. Jurij v Slov. goricah v sodelovanju
s KD Ivan Cankar pripravlja 26. aprila 2011 v
Kulturnem domu.
Po spletni strani občine Sv. Jurij

15 let društva Presmec iz Voličine

dĞĚŝƓēŝŶĂ

<:
EŽŐŽŵĞƚŶĂƚĞŬŵĂhͲϭϮE<
:ƵƌŽǀƐŬŝŽůʹE<ĞůĂ:ĂŬŽď
EŽŐŽŵĞƚŶĂƚĞŬŵĂhͲϭϬE<
:ƵƌŽǀƐŬŝŽůʹE<ƌƵŶƓǀŝŬ
KƐƌĞĚŶũĂƉƌŽƐůĂǀĂŽďϱ͘
ŽďēŝŶƐŬĞŵƉƌĂǌŶŝŬƵ
ZĂǌƐƚĂǀĂͩ<ƵůƚƵƌŶĂŝŶƐĂŬƌĂůŶĂ
ĚĞĚŝƓēŝŶĂǀKďēŝŶŝ^ǀ͘:Ƶƌŝũǀ
^ůŽǀ͘ŐŽƌŝĐĂŚͨ
WŽŚŽĚͩ^ƉŽǌŶĂǀĂũŵŽƐǀŽũŬƌĂũͨ
EŽŐŽŵĞƚŶĂƚĞŬŵĂēůĂŶŝ͕
E<:ƵƌŽǀƐŬŝŽůʹE<dĞǌŶŽ
WŽƐƚĂǀŝƚĞǀŵĂũƐŬĞŐĂĚƌĞǀĞƐĂ
KďŝƐŬƐƚĂƌĞũƓŝŚŽďēĂŶŽǀ
dƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŶŽƐƌĞēĂŶũĞůŽǀĐĞǀ>
^ǀ͘:ƵƌŝũŝŶŐĂƐŝůĐĞǀW'^ǀ͘:Ƶƌŝũ
EŽŐŽŵĞƚŶĂƚĞŬŵĂǀĞƚĞƌĂŶŝ͕E<
:ƵƌŽǀƐŬŝŽůʹE<ZĂĚǀĂŶũĞ
:ƵƌĂŶĂ
WŽƐƚĂǀŝƚĞǀŵĂũƐŬĞŐĂĚƌĞǀĞƐĂ

<:
Ϯϰ͘ϰ͘ϮϬϭϭŽď
ϭϭ͘Ƶƌŝ
Ϯϱ͘ϰ͘ϮϬϭϭŽď
ϭϭ͘Ƶƌŝ
Ϯϲ͘ϰ͘ϮϬϭϭ
Žďϭϵ͘Ƶƌŝ
Ϯϲ͘ϰ͘ϮϬϭϭ
Ϯϳ͘ϰ͘ϮϬϭϬ
Žďϵ͘Ƶƌŝ
Ϯϳ͘ϰ͘ϮϬϭϭ
Žďϭϳ͘Ƶƌŝ
Ϯϴ͘ϰ͘ϮϬϭϭ͕
ϯϬ
Žďϭϲ͘ Ƶƌŝ
Ϯϴ͘ϰ͘ϮϬϭϭ
Ϯϵ͘ϰ͘ϮϬϭϭŽď
ϭϲ͘Ƶƌŝ
Ϯϵ͘ϰ͘ϮϬϭϭŽď
ϭϳ͘Ƶƌŝ

ϯϬ͘ϰ͘ϮϬϭϭŽď
ϭϳ͘Ƶƌŝ
:ƵƌũĞǀĂŶĞĚĞůũĂͲďƵĚŶŝĐĂ͕ϭ͘ŝŶϮ͘ ϭ͘ϱ͘ϮϬϭϭ
ŵĂƓĂ;Žďϳ͘ŝŶϭϬ͘ƵƌŝͿ͕ďůĂŐŽƐůŽǀ
ŬŽŶũ
ZĂǌƐƚĂǀĂĚŽŵĂēŝŚƉŽŐƌŝŶũŬŽǀŽď ϭ͘ϱ͘ϮϬϭϭ
ǌĂŬůũƵēŬƵƉƌŽũĞŬƚĂͲƉŽŐŽƐƚŝƚĞǀ

ƌƵƓƚǀŽŬŵĞēŬŝŚ
ŐŽƐƉŽĚŝŶũ͕

:s/ŝŶssKa:ŽǎĞƚĂ
ZĂǌƐƚĂǀĂŝŶƐƉƌĞŵůũĞǀĂůŶŝ
,ƵĚĂůĞƐĂŝŶ</ǀĂŶĂŶŬĂƌ ƉƌŽŐƌĂŵ
a^ǀ͘:Ƶƌŝũ
dƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŶŽƓƉŽƌƚŶŽƐƌĞēĂŶũĞ
ŵĞĚǌĂƐĞůŬŝ
a^ǀ͘:Ƶƌŝũ
EŽŐŽŵĞƚŶĂƚĞŬŵĂhͲϴE<
:ƵƌŽǀƐŬŝŽůʹE<EŝƐƐĂŶ&ĞƌŬ
:ĂƌĞŶŝŶĂ
W'^ǀ͘:Ƶƌŝũ
WƌŝŬĂǌƌĞƓĞǀĂŶũĂŝǌŐŽƌĞēŝŚ
ƉƌŽƐƚŽƌŽǀŝŶƉƌŽŵĞƚŶŝŚŶĞƐƌĞē
a^ǀ͘:Ƶƌŝũ
EŽŐŽŵĞƚŶĂƚĞŬŵĂhͲϭϵE<
:ƵƌŽǀƐŬŝŽůʹE<DĂƌůĞƐŚŝƓĞ
</ǀĂŶĂŶŬĂƌ
:ƵƌũĞǀŽƐƌĞēĂŶũĞĨŽůŬůŽƌŶŝŚ
ƐŬƵƉŝŶ
<ƌĂũĞǀŶĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝũĂZ<
DĞƌũĞŶũĞŬƌǀŶĞŐĂƚůĂŬĂ͕
^ǀ͘:Ƶƌŝũ
ŚŽůĞƐƚĞƌŽůĂŝŶƐůĂĚŬŽƌũĂǀŬƌǀŝ

<:
aƉŽƌƚŶŝƉĂƌŬ:ƵƌŽǀƐŬŝŽů
aƉŽƌƚŶŝƉĂƌŬ:ƵƌŽǀƐŬŝŽů
<ƵůƚƵƌŶŝĚŽŵ
<ƵůƚƵƌŶŝĚŽŵ
dƌŐǀ:ƵƌŽǀƐŬĞŵŽůƵ
dĞŬŵĂƐĞŝŐƌĂǀ>ĞŶĂƌƚƵ
:ƵƌŽǀƐŬŝŽů͕ƉƌŝŐĂƐŝůƐŬĞŵĚŽŵƵ

dƌŐǀ:ƵƌŽǀƐŬĞŵŽůƵ
aƉŽƌƚŶŝƉĂƌŬ:ƵƌŽǀƐŬŝŽů
WƌŝĂƌZŽŬĂǀĞĐ
:ƵƌŽǀƐŬŝŽů
<ƵůƚƵƌŶŝĚŽŵ

ϭ͘ϱ͘ϮϬϭϭ

<ƵůƚƵƌŶŝĚŽŵ

Ϯ͘ϱ͘ϮϬϭϭ
Žďϵ͘Ƶƌŝ
Ϯ͘ϱ͘ϮϬϭϭ
Žďϵ͘Ƶƌŝ

aƉŽƌƚŶŽŝŐƌŝƓēĞƉƌŝŽƐŶŽǀŶŝƓŽůŝ

ϳ͘ϱ͘ϮϬϭϭŽď
ϭϳ͘Ƶƌŝ
ϳ͘ϱ͘ϮϬϭϭŽď
ϭϳ͘Ƶƌŝ
ϴ͘ϱ͘ϮϬϭϭŽď
ϭϱ͘Ƶƌŝ
ϴ͘ϱ͘ϮϬϭϭŽď
ϴ͘Ƶƌŝ

ĞŶƚĞƌ:ƵƌŽǀƐŬĞŐĂŽůĂ

aƉŽƌƚŶŝƉĂƌŬ:ƵƌŽǀƐŬŝŽů

aƉŽƌƚŶŝƉĂƌŬ:ƵƌŽǀƐŬŝŽů
<ƵůƚƵƌŶŝĚŽŵ
sƉƌŽƐƚŽƌŝŚŽďēŝŶĞ

Presmeci tudi v Lenartu, Radehovi, Cerkvenjaku, ...

Kramberger je nagovoril veliko
obiskovalcev, župnik Jože Muršec je presmec blagoslovil. Gost
društva Presmec je bil plavalni
ultramaratonec Martin Strel.
Pred mašo so člani društva razdelili 500 majhnih presmecev.
Ob 10. uri se je pričela maša.
Foto: Foto Tone

Foto: Foto Tone

Člani društva Presmec iz Dolgih
njiv so več dni pripravljali 15-metrski presmec, simbol 15-letnice. Na
cvetno nedeljo so ga ob 9. uri s konjsko vprego odpeljali iz Dolgih njiv
proti Voličini. Sprevod je spremljala
konjenica Herberstein, v Voličini pa
jih je pričakala tudi Pihalna godba
MOL. Ob 9.30 uri so člani društva
Presmec pri farni cerkvi Sv. Ruperta
presmec postavili. Župan mag. Janez
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Foto: Foto Tone

Člani TD Radehova so izdelali dva presmeca.
24 m dolgega so postavili ob cerkev sv. Lenarta,
10 m dolgega pa ob kapelo v Radehovi.

Foto: E. P.

TD Cerkvenjak je izdelalo 20 m dolg presmec.
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Lenart

Načrti

Izvajalci v stečaju, naložbe zastale

Med Mariborsko cesto in ŠRC Polena

elovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo
je tako zajeten projekt, da se je vanj
združilo 12 občin, za nosilko pa je bila
izbrana občina Lenart. Ta je lani podpisala izvajalske pogodbe z družbami SCT, CPM in
Granit Slovenska Bistrica. Dela so zaradi plačilne nesposobnosti oz. stečajev zastala ali pa se
sploh še niso začela. Občina Lenart je tako morala prekiniti pogodbe in sprožiti nov postopek
javnega naročanja. Izvedba naložb je časovno
ali pa tudi še kako drugače ogrožena. Župan
občine Lenart mag. Janez Kramberger:

C

»Projekt je bil po projektantskem predračunu
vreden skoraj 19 milijonov evrov, kot župan nosilke pa sem v imenu 12 občin podpisal pogodbe s tremi izvajalci za izgradnjo 46 km
novih oz. obnovljenih cevovodov, prečrpovalnih postaj in vodohramov za skupno vrednost
manj kot 9 milijonov evrov, torej za polovico.

CPM sicer izvaja dela v skladu s časovnim načrtom, SCT in Granit Slovenska Bistrica pa na
svojih odsekih sploh nista začeli delati. Pogodbo z njima smo prekinili, unovčili smo bančno garancijo podjetja SCT v višini okrog 340
tisoč evrov in zdaj smo v fazi razpisa za izbiro
novih izvajalcev za tri sklope v skupni vrednosti 7 milijonov 600 tisoč evrov. Rok se izteče 5.
maja. Pričakujem, da bomo takrat imeli drugega ali druge izvajalce.«
Občine so v nezavidljivem položaju; problem pa izvira iz zakonodaje o javnem naročanju.
» Ti ponudniki so bili po zakonu najugodnejši. Imeli so reference in bančne garancije,
kljub vsemu pa se je nakazovalo, da projekta,
vrednega 19 milijonov evrov, ne bodo mogli izvesti za polovico zneska. Projektanti se verjetno
niso za toliko zmotili. Bila je špekulacija, ki je
nismo mogli preprečiti! Projekt se financira iz
treh virov: občinskega -najmanjšega, kohezijskega in iz državnega proračuna, zdaj pa stoji,
občani pa ga nujno potrebujejo. Kohezijska
sredstva pa ostajajo, kar ni dobro!«
Podobno je z deli na kulturnem domu v
središču Lenarta!
»Projektantski predračun je bil okrog milijon
200 tisoč evrov, delo pa smo oddali za 770 tisoč
evrov. 28. marca so začeli delavci stavkati, 4.
aprila pa je šel izvajalec v stečaj. Zdaj smo pred
isto zgodbo: ponovno moramo zagnati celoten
sistem. Ker cena ne bo takšna, bo treba izpeljati
rebalans občinskega proračuna. Sistem imamo
zelo zakompliciran, kar se pa javnih naročil tiče,
mislim, da bi morali postopati podobno kot v
sosednji Avstriji, kjer najvišjega in
najnižjega ponudnika takoj izločijo, med ostalimi ponudniki pa
dobi delo tisti, ki se najbolj približa
povprečju ponujene cene.«
Pred časom smo predstavili
projekt obnove štirih vaških
jeder, dveh v KS Lenart in dveh v
KS Voličina. Občinski svet je
obravnaval identifikacijski dokument, kar pomeni, da se projekt
približuje uresničitvi.
»V proračunu za letos in prihodnje leto so postavke za ureditev vaških jeder Lormanje in
Šetarova ter Zavrh in Selce.
Želimo se prijaviti na razpis
kmetijskega ministrstva, zato
moramo projekte ustrezno
pripraviti. Idejna zasnova je
potrjena, na zadnji seji občinskega sveta pa smo obravnavali dokument identifikacije
investicijskega projekta, ki ga
finančno in časovno opredeljuje.
Gre za ureditev vaških jeder
z nekaj urbane opreme – uredili bomo pločnike, razsvetljavo, ceste, kjer je potrebno,
avtobusna postajališča, namestili
kakšno klop in položili kanalizacijske vode.
Ti projekti so za našo občino
zelo potrebni, zato upam, da bo
proračunskih sredstev v občini in
državi dovolj, da jih bomo lahko
izpeljali, da se ne bo zgodilo kaj
podobnega, kot se dogaja z drugimi investicijami. Dela naj bi se
začela v letošnjem, končala pa
v prihodnjem letu.«
Predvidena državna in občinska
sredstva: Selce - skoraj 110 tisoč
€ državnih in skoraj 130 tisoč
občinskih; Zavrh - skoraj 284
tisoč in skoraj 333 tisoč; Šetarova - manj kot 107 tisoč in 112
tisoč; Lormanje –skoraj 133
tisoč državnih in 142 tisoč € občinskih sredstev.

Edvard Pukšič
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rbis, d. o. o. Maribor po naročilu investitorja PC IZBIRA, d.o.o. Maribor izdeluje Občinski podrobni prostorski
načrt za del centralne cone v Lenartu– območje med Mariborsko cesto in ŠRC Polena.

U

parkiriščih bo omogočeno parkiranje tudi
obiskovalcem ŠRC Polena.
Na vzhodnem delu območja, ki se bo s prometom napajalo iz vzhodne strani preko ob-

Med Mariborsko cesto in ŠRC Polena v Lenartu

Predlagano ureditveno območje v velikosti
cca 3,47 ha obravnava dve ločeni fazi zazidave.
V zahodnem delu območja, ki se bo prometno
napajalo preko regionalne ceste Pesnica – Lenart in na njej predvidenih posegov, je predvidena izgradnja:
- enega večjega in štirih manjših objektov, ki
bodo namenjeni trgovski oz. gostinski dejavnosti ter storitvenim in servisnim dejavnostim,
- mostovža preko stare struge Globovnice , ki
povezuje parkirišča poslovno trgovskega
dela območja s ŠRC Polena. Na navedenih

stoječega naselja, pa je predvidena izgradnja:
- dveh vila blokov s skupno podzemno garažo. Okoli blokov se bodo na zelenih površinah uredila otroška igrišča in skupne
površine za druženje stanovalcev in
- šestih individualnih stanovanjskih objektov
na skrajni vzhodni strani območja urejanja.
Vse predvidene ureditve se načrtujejo s
spremljajočimi ureditvami in potrebno infrastrukturo.
Vinko Kramberger

Sveta Ana

Nadaljevanje začetih projektov
renutno dogajanje v občini Sveta Ana
župan Silvo Slaček takole predstavi: »V
občini si prizadevamo končati projekte,
ki smo jih pričeli v lanskem letu, torej izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Lokavcu,
to je po programu varstva okolja. Pričakujemo
tudi, da bomo nadaljevali s cestnimi odseki, ki
niso bili dokončani v lanskem letu zaradi stečaja CPM; to sta cesti v Zg. Ročici in v Krivem
Vrhu, glede na okoliščine, ki so nastale zaradi
stečaja, bomo z deli nadaljevali in jih dokončali z drugim izvajalcem. Pričakujem, da bi v
mesecu ali dveh ta dela zaključili. Drugače pa
smo kot občina pristopili k izdelavi ustreznih

T

Sv. Ana. Dokumentacija naj bi bila izdelana v
roku dveh mesecev, bodo pa dokumenti služili
tudi za izgradnjo kanalizacije za prihodnjih
pet let.«

Novo naselje "Pri Rojku" bo dobilo nov vodovod ...
»Na Ani nastaja novo naselje in zaradi širitve naselja moramo zgraditi nekaj sto metrov
ustreznega vodovodnega cevovoda. To je sicer
v manjšem obsegu in bodo dela dokončana v
približno mesecu dni. Elektro Maribor pa bo
to območje oskrbel z elektriko. Ker so določeni vodi lahko skupni, pričakujemo, da si
bomo ta dela delili. Na tem področju je potekala prodaja parcel zasebnega lastnika. Tam je
v gradnji šest hiš, štiri so še v planu,« zadovoljno pojasni župan.
»V občini se trudimo po svojih močeh, da
bi v svojem okolju zadržali čim več mladih
ljudi. To počnemo s precej premišljenimi investicijami v športno, šolsko in kulturno infrastrukturo. Z vsemi temi investicijami bo
občina bolj prepoznavna in bolj privlačna za
bivanje. To nameravamo tudi v prihodnje, saj
se kvaliteta bivanja iz dneva v dan dviguje.
Mogoče ponujamo več kot nekatera druga
okolja, slednje pa si danes mladi želijo,« še
doda.

Oskrba z vodo je prioriteta
projektnih dokumentacij, govorim o projektiranju kanalizacije s čistilnimi napravami v naselju Ledinek in preostanku centra občine, t.i.
južnem delu centra občine, ki zajemajo naselja Krivi Vrh, Froleh, delno Zg. Ročica in delno

Dela z vodovodi na območju Svete Ane še
ne bo konec, poskrbeti morajo še za napeljavo
vodovoda na pravkar prodano poslovno cono
v Žicah. Tam gre za cca 1 km vodovodne linije. » Naša dolžnost je, da to novo industrijsko cono opremimo z ustreznimi priključki
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zaradi bodočih investicij, ki so tam načrtovane,« poudari župan Silvo Slaček.

močje bo v prihodnjih letih lahko živelo,« razloži župan.

Poslovna cona v Žicah. Sv. Ana se bo kot ena
izmed manjših občin v Slovenskih goricah v
prihodnosti lahko pohvalila s poslovno
cono …

Nov most čez reko Ščavnico

»Vesel sem, da smo pred slabim mesecem
dni uspeli podpisati pogodbo z investitorji, ki
nameravajo v poslovni coni zgraditi sončno
elektrarno,« začne župan Slaček. Nadaljevali
bodo s komunalnimi priključki, poskrbeti morajo še za napeljavo vodovoda na pravkar prodane parcele. »Gre za zelo pomemben projekt,
saj bo ta sončna elektrarna proizvedla 2,8
MW moči. Strokovnjaki so nas seznanili,
da to ob povprečni porabi zadostuje za 1000
gospodinjstev. Glede na
to, da ima naša občina
dobrih 700 gospodinjstev, lahko oskrbimo še
dobro polovico občine,
ki je tako velika kot Sv.
Ana. Gre za pomemben prispevek k elektrogospodarstvu
v
Sloveniji in pomemben
korak k varovanju okolja. Pomembno pa je
tudi to, da se bo v prihodnje v tej industrijski
coni dogajalo marsikaj, saj se sončna elektrarna
gradi na način, da bodo postavljene konstrukcije v obliki proizvodnih hal. V njih bodo lahko
podjetniki, ki bodo prihajali, odprli kakšno
proizvodno ali storitveno dejavnost. To ob-

»Nastaja po naročilu Družbe RS za ceste, saj
je stari most preozek in precej dotrajan. Za promet, ki se odvija na tej trasi, ni bil več primeren.
Dela so se pričela lansko leto in naj bi bila v mesecu maju tudi končana. S tem pa se dela na tej
cesti še ne bodo končala, saj je cesta proti smeri
Trate in drugi krak, ki pelje v smeri Apač, precej dotrajana. Že sama prometna signalizacija
opozarja na nevarno vozišče. DRSC bo pristopil k rekonstrukciji te regionalne ceste. Občina

OBČINA CERKVENJAK

OBVESTILO O JAVNIH RAZPISIH
V OBČINI CERKVENJAK ZA LETO 2011
Občina Cerkvenjak obvešča, da so bili za leto 2011 objavljeni naslednji razpisi:
1. Javni razpis o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter promocijo Občine Cerkvenjak, dne 30. 3. 2011.
2. Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov društev, organizacij in
združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Cerkvenjak, dne 30. 3. 2011.
3. Javni razpis za dodelitev pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Cerkvenjak, dne
7. 4. 2011.
4. Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Cerkvenjak, dne 8. 4. 2011.
Celotno besedilo javnih razpisov z razpisno dokumentacijo je možno dobiti osebno v sprejemni pisarni ali na spletni strani Občine Cerkvenjak (www.cerkvenjak.si).
Župan Občine Cerkvenjak
Marjan ŽMAVC, l.r.

pa bo izgradila še pločnik in kolesarsko stezo.
Promet na tej cesti je čedalje večji in prav tukaj
je prometna varnost zelo pomembna in na
prvem mestu,« zaključi župan Slaček.

Širitev kanalizacijskega omrežja

Suzana Rejak Breznik

Cerkvenjak

Agromelioracija in komasacija
Celotno komasacijsko in agromelioracijsko območje zajema trenutno nekaj več kot
89 hektarov, na željo lastnikov pa se lahko
poveča ali zmanjša
občini Cerkvenjak so na začetku aprila
pripravili sestanek z vsemi lastniki
zemljišč ob Andrenškem potoku, kjer
se pripravlja komasacija, o kateri smo že poročali. Lastnike so celovito seznanili z načrti
za izvedbo agromelioracije in komasacije. Po
besedah svetovalke za razvojne projekte ter
okolje in prostor v občinski upravi Damjane
Kmetič bodo začeli zbirati izjave lastnikov za
uvedbo komasacijskega postopka na območju
Andrencev. Predlog za komasacijo bodo lahko
vložili samo v primeru, če se s komasacijo strinjajo lastniki zemljišč, ki imajo skupno v lasti
več kot osemdeset odstotkov zemljišč na predvidenem komasacijskem območju. Komasacijsko območje obsega trenutno dobrih 89
hektarov, na pobudo lastnikov pa se lahko še
poveča ali pa tudi zmanjša.
Pri načrtovanju agromelioracije in komasacije so po besedah Kmetičeve imeli pred očmi
več ciljev. Agromelioracija in komasacija bi pomembno prispevala k povečanju kmetijske

V

22. APRIL 2011 | ŠT. 4

proizvodnje in zmanjšanju stroškov pridelave.
Prav tako so imeli pred očmi ureditev lastniškega stanja, urejanje poselitve ob robu zložbe
kmetijskih zemljišč, urejanje kmetijskega prostora z vidika protipoplavne zaščite, negovanje
krajine in ohranjanje njene identitete in še nekatere. »Na občini Cerkvenjak verjamemo, da
bo projekt uspešno uresničen,« pravi Kmetičeva.
V občini Cerkvenjak so na pobudo lastnikov
zemljišč in prebivalcev v dolini Andrenškega
potoka že pred časom pristopili k aktivnostim
za izvedbo vseh potrebnih postopkov za komasacijo in agromelioracijo. Projekt je razdeljen na
dve pomembni in medsebojno odvisni fazi.
Prva bo obsegala izvedbo komasacije (združitev in ureditev), druga pa izvedbo agromelioracije kmetijskih zemljišč. Za obe medsebojno
ločeni fazi bo občina poskušala pridobiti sredstva tudi s kmetijskega ministrstva, ki tovrstne
projekte sofinancira v zelo velikem deležu. Za
izvedbo projekta je že bil imenovan tudi ustrezen desetčlanski odbor, ki bo poleg občinske
uprave in ostalih strokovnih institucij vodil in
usklajeval vse potrebno za uspešno realizacijo
projekta.
T. K.

V okviru projekta nadgradnje ČN in širitve kanalizacijskega omrežja so v
Stanetincih in Andrencih v
Cerkvenjaku začeli s polaganjem kanalizacijskih cevi

Benedikt

Nov odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah
o besedah direktorice občinske uprave
Andreje Lorber bodo z njim uredili lokalne gospodarske javne službe, način
njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje lokalnih gospodarskih
javnih služb in druga vprašanja. Predlog
odloka in obsežno obrazložitev zanj je pripravil docent dr. Boštjan Brezovnik iz Inštituta za
lokalno samoupravo in javna naročila v Mariboru.
Predlog odloka določa, da se na območju
občine Benedikt kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti: oskrba s pitno vodo, odvajanje in
čiščenje komunalne in padavinske odpadne
vode, zbiranje komunalnih odpadkov, prevoz
komunalnih odpadkov, obdelava mešanih komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov, urejanje in čiščenje javnih površin,
vzdrževanje občinskih javnih cest ter pomoč,
oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču. Kot obvezne lokalne gospodarske javne
službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso
omenjene, če tako določa zakon.
Občina bo z odlokom določila tudi način
opravljanja teh služb, ki jih bo treba opravljati
na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih
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standardov ter normativov, ki jih predpišejo
vlada in pristojna ministrstva. Občina pa bo s
posamičnimi odloki podrobneje uredila oziroma določila: organizacijsko in prostorsko
zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na
podlagi koncesije); vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev; pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
pravice in obveznosti uporabnikov; vire financiranja gospodarskih javnih služb in načinov
njihovega oblikovanja; vrsto in obseg objektov
in naprav, potrebnih za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, ki so v lasti občine, ter
del javne lastnine, ki je javno dobro, ter druge
elemente, pomembne za opravljanje in razvoj
lokalne gospodarske javne službe.
Kot izbirne lokalne gospodarske javne
službe pa se na območju občine opravljajo naslednje dejavnosti: upravljanje s pokopališči,
urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve; vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči
državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju
prometa skozi naselja; oskrba z energetskimi
plini; distribucija toplote za daljinsko ogrevanje.
Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi
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gospodarskimi javnimi službami, morajo biti
pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom ali
odlokom občine, dostopne vsakomur. Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lokalnimi gospodarskimi javnimi
službami, je za uporabnike obvezna, če zakon
ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače. Uporaba
javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za
uporabnike ni obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere ne določa drugače.

Občina lahko zagotavlja lokalne gospodarske javne službe v različnih oblikah: v režijskem obratu, organiziranem pri občinski
upravi, v javnem podjetju ali z dajanjem koncesij. Ko gre za koncesijo, jo lahko občina za
opravljanje posamezne lokalne gospodarske
javne službe podeli na osnovi javnega razpisa
pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za
opravljanje dejavnosti. Predlog odloka določa
tudi, za opravljanje katerih gospodarskih javnih služb bo občina podelila koncesijo.

AKTUALNO IZ OBČIN
Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini pa bo po predlogu
odloka opravljala občinska uprava.
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
bo štel predvidoma tri člane in ga bo imenoval
občinski svet občine izmed občanov na predlog svetniških skupin v občini. Svet bo zastopal
in usklajeval interese občanov in predlagal
skupne predloge občinskemu svetu občine in
županu občine. Hkrati bo zastopal interese občanov v zvezi z načrtovanjem, funkcioniranjem in financiranjem
javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v
razmerju do občine.
Predlog odloka določa
tudi, da se bodo gospodarske javne službe financirale
s ceno javnih dobrin, iz
proračunskih sredstev in iz
drugih virov, določenih z
zakonom ali odlokom občine.
Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali
glede na določljive skupine
uporabnikov izmerljive,
bodo uporabniki plačevali
ceno proizvoda ali storitve,
ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila. Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in
količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
Prav tako se lahko cene subvencionirajo. Z
aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju
cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Iz
sredstev proračuna pa se bodo financirale gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso
določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.
T. K.

Sv. Trojica

Natančni kriteriji za sprejem v vrtec
V občini Sveta Trojica so objavili javni
poziv za vpis otrok v vrtec za šolsko leto
2011/2012. Rok za oddajo vlog je do 9.
maja 2011.
troke bodo vpisovali v vrtec v skladu s
»Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec
Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica«,
ki ga je občinski svet sprejel na svoji zadnji seji.
Po njem lahko vrtec sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne
uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Če je število vlog za sprejem v vrtec, prispelih na podlagi javnega poziva, manjše, kot je
število prostih mest, odloča o sprejemu otrok
v vrtec ravnatelj ali od njega pooblaščena
oseba.
V primeru, da je vpisanih otrok preveč, o
njihovem sprejemu v vrtec na osnovi kriterijev iz pravilnika odloča komisija, v kateri so
predstavnik delavcev vrtca, predstavnik staršev in predstavnik občine. Pravilnik določa
dva prednostna kriterija. Prednost imajo socialno ogroženi otroci, za katere starši predložijo potrdilo Centra za socialo delo o
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ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Prav tako imajo prednost otroci s posebnimi potrebami, za katere starši predložijo
odločbo o usmeritvi oziroma mnenje ustrezne
institucije.
Pravilnik pa navaja tudi druge kriterije, ki
jih mora upoštevati omenjena komisija. Če
imajo starši ali eden od njih skupaj z otrokom
stalno prebivališče na območju občine Sveta
Trojica oziroma v delih naselij, ki mejijo na
občino in iz katerih že tradicionalno vpisujejo
otroke v osnovno šolo Sveta Trojica, prinese to
otroku 40 točk. Zaposlenost obeh staršev oziroma starša, če otrok živi v enoroditeljski družini, prinese otroku prav tako 40 točk. Če je bil
otrok v preteklem letu uvrščen v prednostni
vrstni red in ni bil sprejet v vrtec, mu to prinese 30 točk. Če se otrok vpisuje v vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo ali je bil otroku
odložen vstop v osnovno šolo, mu to prinese
prav tako 30 točk. Če gre za sprejem dvojčkov
ali trojčkov, jima oziroma jim to prinese 10
točk. Če je bil v vrtec vključen otrokov brat ali
sestra, mu to prinese 5 točk. Na osnovi teh kriterijev komisija določi vrsti red otrok za sprejem v vrtec.
Najprej komisija sprejme
v vrtec otroke, za katere so
starši predložili potrdilo
centra za socialno delo o
ogroženosti otroka zaradi
socialnega položaja, za
druge otroke pa glede na
število doseženih točk pripravi prednostni vrstni red
tako, da vse vpisane otroke
razvrsti po doseženem številu točk. Če doseže več
otrok enako število točk,
komisija določi vrstni red
na osnovi bolj natančne
preučitve oddane vloge. Pri
tem upošteva zlasti stalno

prebivališče staršev na območju občine, starost
(starejši imajo prednost) in zaposlenost staršev. Če število točk ostane isto, ima prednost
tisti otrok, za katerega so starši prej oddali
vlogo. Otroke vključujejo v vrtec na podlagi
vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v
posameznem oddelku, glede na program
vrtca, ki se izvaja na oddelku, in glede na
datum želenega vstopa. Prednost majo otroci,
ki jih starši želijo vključiti prej.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede
na prednostni vrstni red odloči, koliko otrok
bo sprejetih v vrtec. Otroke, ki niso sprejeti,
uvrstijo v skladu s prednostnim vrstnim
redom na čakalni seznam. Prednostni vrstni
red oziroma odločitev, kateri otroci so sprejeti

v vrtec in kateri so na čakalnem seznamu,
vrtec objavi na oglasni deski in na svojih spletnih straneh v osmih dneh po odločitvi komisije s tem, da podatke o otroku zaradi
varovanja osebnih podatkov skrije pod šifro.
V skladu s prednostnim vrstnim redom
nato vrtec staršem pošlje poziv za sklenitev
pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. Če starši pogodbe v
petnajstih dneh ne podpišejo, se šteje, da so
umaknili vlogo. Ko je pogodba podpisana, je
otrok formalno vključen v vrtec. Otroci, ki so
sprejeti v vrtec, so vanj vključeni praviloma do
vstopa v osnovno šolo.
T. K.

Varnost v Sveti Trojici
ljub temu,da se
je število kaznivih dejanj na območju občine Sveta
Trojica nekoliko povečalo, so varnostne razmere dokaj ugodne. To
so za lansko leto ugotovili člani občinskega
sveta na zadnji seji. Poročilo o tem sta pripravila komandir Policijske
postaje Lenart in policijski inšpektor I Jožef
Kerneža ter policist I
Danilo Juršnik.
Na celotnem območju Policijske postaje
Lenart se je lani glede na
leto 2009 število kaznivih dejanj zmanjšalo za
0,7 odstotka, na območju Svete Trojice pa so jih
obravnavali več, 39 (leto poprej 17). Uspešno so
jih preiskali 58,06 odstotka (leta 2009 33,33 odstotka). Večina je sodila v splošno kriminaliteto.
Največ je bilo tatvin (11), velikih tatvin (5) ter
poškodovanj tuje lastnine (3). Med kaznivimi
dejanji zoper človekove pravice in svoboščine
so izstopale grožnje, ki kasneje niso bile uresničene. Obravnavali so tudi dva primera nasilja v
družini.
Največ kaznivih dejanj so obravnavali v
Spodnji Senarski, Zgornji Senarski in Verjanah.
Najbolj pogosto je namreč prihajalo do njih na
gradbiščih v okolici avtoceste med tednom.
Policisti so lani obravnavali 22 kršitev predpisov, ki urejajo javni red in mir ter splošno varnost ljudi in premoženja. Leto prej sta bila dva
primera manj. Zabeležili so 15 kršitev javnega
reda in miru – v 12 primerih v javnih in v 2 primerih v zasebnih prostorih. Največ kršitev so
zabeležili v kraju Sveta Trojica okoli gostinskih
lokalov ob koncu tedna.
Policisti so posebno pozornost posvetili preprečevanju nasilja v družini.
Na trasi avtoceste opravljajo določene naloge
policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe
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iz Maribora. Slednji so lani na tem območju 63krat ukrepali proti kršiteljem zakona o tujcih.
Na območju Svete Trojice so policisti lani
obravnavali tudi 16 prometnih nesreč oziroma
osem več kot leto poprej. Na srečo se nobena ni
končala s smrtnim izidom. Sedem se jih je končalo s telesnimi poškodbami, devet pa z materialno škodo. Številnim nesrečam je kot
sekundarni vzrok botroval alkohol, zato bodo
vinjenost voznikov še bolj nadzirali in proti vinjenim ukrepali. Stanje na področju prometa je
razmeroma ugodno, kljub temu bodo letos
skrbeli za prometno varnost zlasti na odseku regionalne ceste Senarska- Gočova in Zgodnja Senarska-Cerkvenjak.
Lani so policisti na območju občine Sveta
Trojica obravnavali tudi eno delovno nesrečo in
tri samomore.
Letos bodo policisti med drugim povečali
aktivnosti za umirjanje hitrosti v cestnem prometu in za večjo varnost pešcev. Preverjali bodo
psihofizične sposobnosti voznikov in si prizadevali, da bodo povsod tam, kjer bo njihova
prisotnost in aktivnost potrebna.
Tomaž Kšela

Obnova mostu pri ČN v Voličini
Dotrajan, poškodovan in za promet nevaren most pri čistilni
napravi v Voličini je
dočakal obnovo. Obnova mostu, čigar izgradnja sega v leto
1957, bo po besedah izvajalca, VIAST, d. o. o
iz Maribora, predvidoma trajala mesec in
pol. V tem času bo precej bolj obremenjena
cesta čez t. i. Ruperški
breg, ki je sicer zaprta
za avtobusni in tovorni
promet, sedaj pa je po
tej cesti speljan obvoz.
D. K.

Obnova mostu v Voličini; glavna cesta Lenart-Selce-Ptuj bo zaradi obnove
mostu zaprta mesec in pol
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GOSPODARSTVO
Usoda pokojninske reforme je v rokah ljudi
Ustavni sodniki so pred nedavnim soglasno zavrnili zahtevo državnega zbora, češ da
bi odložitev uveljavitve zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na referendumu privedla do protiustavnih posledic.
V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije so
odločitev ustavnega sodišča pozdravili. Poudarili so, da je ustavno sodišče tako onemogočilo poskus vlade, da bi s prepovedjo

referenduma o pokojninski reformi izločila
ljudi od sprejemanja odločitev, ki pomembno
vplivajo na njihov materialni in socialni položaj. Sedaj je usoda pokojninske reforme v
rokah volivk in volivcev.
Zveza svobodnih sindikatov v državni zbor
vlaga več kot 40.000 podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma proti
pokojninski reformi.

Referendum o delu na čno 5. junija
Poslanci SDS in SNS so vložili zahtevo za
razpis naknadnega zakonodajnega referenduma proti zakonu o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno, ki ga je pred nedavnim
sprejel državni zbor. Predlog tega zakona in
različna mnenja o njem smo v Ovtarjevih novicah predstavili že pred sprejemom.
Poslanci, ki so vložili zahtevo za referendum, menijo, da ni prav, da bi kazen plačevali
delavci, ki jih zalotijo pri delu na črno, saj največkrat niti ne vedo, da jih delodajalec ni pri-

javil. Prav tako se ne strinjajo, da bi z enako
kaznijo kaznovali tiste, ki po rednem delu delajo še na črno. Primerna pa se jim zdi določba, da mora delodajalec delavca, ki so ga
pri njem zalotili pri delu na črno, zaposliti za
nedoločen čas in zanj plačati vse prispevke za
nazaj, vendar se jim zdi, da je ta del zakona
premalo natančno zapisan. Omenjeni poslanci nasprotujejo tudi kakršnemukoli omejevanju sosedske pomoči.
T. K.

Obrtniki zahtevajo finančno disciplino
brtniki so zahtevali sprejem ukrepov
proti plačilni nedisciplini, rigidnemu
trgu dela in sivi ekonomiji ter za takšne spremembe delovnopravne zakonodaje, da
bo primerljiva s to zakonodajo v razvitih državah Evropske unije.
Člani obrtno podjetniške zbornice Slovenije
(OZS) so z izvajanjem državljanske nepokorščine vlado primorali, da se je resno lotila
uresničevanja njihovih zahtev, ki jih je OZS na
vlado naslovila že konec lanskega leta.
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Izražanju državljanske nepokorščine so se
pridružili tudi številni obrtniki iz Slovenskih
goric. Triinštirideset obrtnikov iz območne
obrtno podjetniške zbornice v Lenartu pod
vodstvom svojega predsednika Stanka Bernjaka pa je sodelovalo tudi na protestnem
shodu pred poslopjem državnega zbora v Ljubljani. Tja so se napotili s posebnim avtobusom, s seboj pa so vzeli transparente in zastavo
svoje območne zbornice.
T. K.

Zmanjkalo denarja za subvencije
a osnovi ukrepov aktivne politike
zaposlovanja so imeli vsi brezposelni
delavci, ki so se odločili za samozaposlitev, možnost pridobiti subvencijo v višini
4.500 evrov, če so uspešno opravili priprave na
samozaposlitev. V letu 2010 je zavod za zaposlovanje dodelil subvencijo za samozaposlitev
5.148 brezposelnim osebam. Ker je bilo letos
že na začetku leta zanimanje za subvencije izjemno veliko, je zavod že angažiral vsa sred-
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stva zanje, zato je moral začasno ustaviti subvencioniranje samozaposlitev, saj je zmanjkalo
denarja zanje.
Tisti, ki so končali delavnice za samozaposlitev, bodo subvencijo še prejeli, novih brezposelnih oseb pa v ta ukrep ne bodo
vključevali. Za nadaljevanje tega ukrepa bo
treba zagotoviti dodatna sredstva. Če in kdaj
jih bo država zagotovila, pa še ni mogoče reči.
T. K.

24. sejem MEGRA in Lov 2011
a sejmu gradbeništva MEGRA od 29.
marca do 2. aprila v G. Radgoni so se
predstavili številni ponudniki materialov, strojev in storitev. Na 12-ih strokovnih posvetih je sodelovalo več kot 600 udeležencev.
Obiskovalci so dobili objektiven nasvet vrhunskih strokovnjakov na 50-ih tematskih svetovanjih, ki se jih je udeležilo preko 500
obiskovalcev. Sejem je obogatila še množica
drugih spremljevalnih prireditev.
Od 15. do 17. aprila sta potekala 7. medna-
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rodni sejem lovstva in ribištva in 1. mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi LOV. Sejma sta bila namenjena ljubiteljem narave. Turistični del sejma je podaril ponudbo
pomurskih naravnih zdravilišč ter aktivni
oddih. Predstavili sta se tudi Lovska zveza Županije Zala na Madžarskem in Lovske zveze
avstrijske Štajerske. Potekala so mnoga strokovna srečanja, pripravili pa so tudi Mednarodno razstavo starodobnikov »Avto motor
classic«.

Nova trgovina Casper ambient
b 10. obletnici trgovine Casper z oblačili, otroško opremo in igračami so se
odločili svojo ponudbo razširiti in dopolniti z darilnim bazarjem.
Trgovine so v
nizu na isti lokaciji v Gubčevi ulici 12 v
Lenartu, nasproti centra
Klasek. V novi
trgovini, ki so
jo odprli 14.
februarja, tako
ponujajo kup-
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cem razširjen izbor in vse kupljene artikle tudi
aranžirajo.
V trgovini poleg priznanih proizvajalcev ponujajo tudi ponudbo
hišnega
tekstila lastne blagovne znamke Casper. V prihodnje
si namreč prizadevajo razširiti že
uveljavljeno lastno
blagovno znamko
na širšem področju po Sloveniji
in tudi v tujini.
E. P.

onjeniško društvo
»Slovenske Gorice«
Lenart v sodelovanju z občino Lenart od 27.
do 29. maja 2011 (binkoštni vikend) organizira
Kmetijsko obrtniški sejem
v Športno-rekreacijskem
centru Polena v Lenartu.
Sejem je zamišljen v treh
glavnih sklopih: kmetijska
mehanizacija,
razstava
drobnice in razstava malih
živali. Glavni moto sejma
je: Dopolnilne dejavnosti
na kmetiji.
V sodelovanju s pospeševalnimi službami in
Kmetijsko-gozdarsko Zbornico Slovenije
bomo poskušali predstaviti obstoječe dejavnosti in možnosti na tem področju. V zabavnem
delu pa se bodo v večnamenskem objektu v
ŠRC odvijali nastopi različnih ljubiteljskih skupin - pevci, ansambli, folklora ipd. Sodelovali
bodo tudi aktivi kmečkih žena in ponujali
svoje dobrote.
V strokovnem delu bomo organizirali po-
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svetovanja na teme: vinogradništvo, čebelarstvo in dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Sejem želi ponuditi severovzhodnemu delu
države možnost predstavitve navedenih področij.
Vse aktivnosti so že v polnem teku. Pričakujemo dober odziv razstavljalcev kot obiskovalcev. Organizacijski odbor obljublja lepo
doživetje vse tri dni trajanja sejma.
Organizacijski odbor

WOLF SISTEM d.o.o.
Grajska cesta 6, 2312 Orehova vas, SLOVENIJA
Tel.: 02/630 09 33, faks 02/630 09 33
Mobitel: 041/63 64 65, stojan@wolfsistem.si
www. wolfsistem.si

Proizvodno ponudbeni program obsega:
ͲŬŽǀŝŶƐŬĂŝŶůĞƐŶĂŐƌĂĚŶũĂŶĂƉŽĚƌŽēũƵ
ŝŶĚƵƐƚƌŝũĞ͕ŽďƌƟŝŶĂŐƌŽŶŽŵŝũĞ͕
Ͳ'ZKŐƌĂĚŶũĂ;ŚůĞǀŝ͕ƐŬůĂĚŝƓēĂ͙Ϳ͕
ͲƐƉĞĐŝĂůŝǌŝƌĂŶƉƌŽŐƌĂŵǌĂŬŽŶũĞƌĞũŽ͕
ͲƉƌŽŝǌǀŽĚŶũĂďĞƚŽŶƐŬŝŚƌĞǌĞƌǀŽĂƌũĞǀ͕
ƐŝůŽƐŽǀ͕ŐŽƚŽǀŝŚŬůĞƚŶŝŚĞůĞŵĞŶƚŽǀ
ŝŶƚĞŵĞůũĞǀ͕
ͲƉƌŽŐƌĂŵƉƌĞĚĂůēŶŝŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũ
;ũĞǎŶŽƐŝůĐŝ͕ũĞǎĞǀŬĞ͕ƐƚƌŽũŝŝŶ
ƉƌŽŐƌĂŵƐŬĂŽƉƌĞŵĂͿ͕
ͲŚĂůĞǌĂPHOTOVOLTAIKO͕
ͲŐƌĂĚŶũĂBIOENERGETSKIH
SISTEM d.o.o.,
 ŽďũĞŬƚŽǀͲďŝŽƉůŝŶĂƌŶĞ͘
ƐŶĂĚƌƵǎďĂĞǀƌŽƉƐŬŽƉƌŝǌŶĂŶĞŐĂ

ƌŶĂƐƉĞĐŝĂůŝǌŝƌĂŶĞŐĂǌĂƐŝƐƚĞŵƐŬŽŐƌĂĚŶũŽ͘
ŽĚŶŽƉŽŶƵĚďĞŶŝƉƌŽŐƌĂŵŽďƐĞŐĂ͗
ŝǌǀŽĚŶũĂŵŽŶƚĂǎŶŝŚŚŝƓ
ŝŶƐŬĂŝŶůĞƐŶĂŐƌĂĚŶũĂŶĂƉŽĚƌŽēũƵ
ƵƐƚƌŝũĞ͕ŽďƌƟŝŶĂŐƌŽŶŽŵŝũĞ͕
ZKŐƌĂĚŶũĂ;ŚůĞǀŝ͕ƐŬůĂĚŝƓēĂ͕͘͘͘Ϳ͕
ĐŝĂůŝǌŝƌĂŶƉƌŽŐƌĂŵǌĂŬŽŶũĞƌĞũŽ͕
ŝǌǀŽĚŶũĂďĞƚŽŶƐŬŝŚƌĞǌĞƌǀŽĂƌũĞǀ͕
ƐŽǀ͕ŐŽƚŽǀŝŚŬůĞƚŶŝŚĞůĞŵĞŶƚŽǀ
ĞŵĞůũĞǀ͕
ŐƌĂŵƉƌĞĚĂůēŶŝŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũ
ŶŽƐŝůĐŝ͕ũĞǎĞǀŬĞ͕ƐƚƌŽũŝŝŶ
ŐƌĂŵƐŬĂŽƉƌĞŵĂͿ͕
ĞǌĂPHOTOVOLTAIKO͕
ĚŶũĂBIOENERGETSKIH ŽďũĞŬƚŽǀ͘
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ZNANJE ZA RAZVOJ

Zanimivi delovni načrti SGF
Cerkvenjaku so se 26. marca na občnem zboru zbrali člani združenja Slovenskogoriški forum, ki združuje
številne razumnike iz osrednjih Slovenskih
goric, Maribora, Ptuja, Gornje Radgone, Ljubljane in še nekaterih krajev, ki si na ta ali oni
način prizadevajo za hitrejši razvoj gričevnatega sveta med Dravo in Muro, vključno z urbanimi središči na tem območju. Ocenili so,
da je bilo delo foruma v minulem obdobju
uspešno, saj je ponudil veliko premislekov o
razvojnih dilemah ter dal precej pobud za
ohranjanje kulturne identitete ter za hitrejši
gospodarski in socialni razvoj v Slovenskih goricah.

V

Njegovi člani so objavili tudi več zgodovinskih, etnografskih, jezikoslovnih in drugih študij ter raziskav. Pomembno je, da so z
zgodovinskimi raziskavami dodatno osvetlili
pretekli razvoj v prostoru med Dravo in Muro.
Več članov foruma je med drugim sodelovalo
v monografijah občin in izobraževalnih usta-

nov in v raziskavah o dogajanju med 2. svetovno vojno.
Člani foruma so sklenili, da bodo v naslednjem obdobju vzeli pod drobnogled socialne,
gospodarske in z njimi povezane narodnostne
razmere ob severni slovenski meji, ki se zaradi
gospodarske krize, globalizacije in neoliberalne gospodarske politike v Evropi naglo
spreminjajo. V zvezi s tem so opozorili zlasti
na posledice odprtja avstrijskega in nemškega
trga dela za delavce iz Slovenije po 1. maju,
neugodnih demografskih gibanj ob severni
slovenski meji, spremenjene socialne zakonodaje in drugih ukrepov, ki bodo močno zaznamovali življenjske in delovne pogoje v
Slovenskih goricah in nasploh na Štajerskem. Posebno
pozornost
pa
nameravajo posvetiti tudi
ekološkemu kmetijstvu in
oskrbovanju urbanih središč s hrano iz njihovega
naravnega zaledja, pa tudi
tradicionalnim kmetijam in
njihovemu neposrednemu
povezovanju z meščani
mimo velikih trgovskih organizacij.
Na koncu so se člani foruma zahvalili za dvanajstletno vodenje dosedanjemu
predsedniku
Marjanu
Žmavcu, ki je bil izvoljen za
župana Cerkvenjaka. Za novega predsednika
Slovenskogoriškega foruma so izvolili novinarja in publicista Tomaža Kšelo iz Maribora,
sicer tesno povezanega s Slovenskimi goricami.
E. P.

Sv. Trojica v Trstenjakovi fundaciji ...
lani občinskega sveta v občini Sveta
Trojica so sklenili, da bo občina pristopila v Ustanovo dr. Antona Trstenjaka.
Ustanova dr. Antona Trstenjaka, Trstenjakova
fundacija, je neodvisna in samostojna ustanova, namenjena širitvi slovenske kulture ter
znanstvene in druge ustvarjalnosti, štipendiranju ter varovanju naravne dediščine. Poseben pomen in pozornost ustanova posveča
sofinanciranju magistrskih in doktorskih raziskav, posameznim projektom iz gospodarstva,

Č

kulture in športa. Pri svoji dejavnosti se fundacija posebej osredotoča na razvoj Slovenskih
goric ter Prlekije oziroma nasploh sveta med
Dravo in Muro.
Občina bo sodelovala v aktivnostih te fundacije, ki pomembno prispeva tudi k razvoju
Slovenskih goric. Za leto 2011 bo občina plačala članarino v višini 500 evrov iz sredstev, ki
jih ima v svojem proračunu na razpolago za
članarine v različnih institucijah.
T. K.

Najboljše šole so prejele zlata (Z), srebrna (S)
in bronasta (B) priznanja:
2. Osnovna šola Slovenska Bistrica: 1 S, 2 B;
Anice Černejeve Makole: 1 B; Antona Ingoliča
Spodnja Polskava: 1B; Dr. Jožeta Pučnika
Črešnjevec: 1 Z, 1 S; Fram: 1 Z; Gustava Šiliha
Laporje: 4Z, 3S, 2B; Janka Glazerja Ruše: 1Z,
1S, 2B; Lovrenc na Pohorju: 1S; Partizanska
bolnišnica Jesen Tinje: 1S; Pesnica: 1Z, 1B;

Rače: 1S; Selnica ob Dravi: 2Z, 2S, 1B; Sladki
Vrh: 1S; Starše: 2Z; Štore: 1S, 1B in Vojnik: 2Z
in 2B.
Srednja šola Slovenska Bistrica: 5Z, 2S, 2B;
Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše: 2S in
Srednješolski center Rogaška Slatina: 3Z in 2B.
Sonja Pogorevc, E. P.

Izobraževalni center

Prva skupina računalniškega
izobraževanja
marcu je prva
skupina uspešno zaključila z
brezplačnim učenjem
računalništva: Računalnik, naš nujni pripomoček. Udeleženci so
pridobili osnovne veščine za samostojno
delo z računalnikom.
Naučili so se uporabljati računalnik, splet,
elektronsko pošto in
urejevalnik besedila.
Projekt delno financirata 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
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vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve
3.2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika
za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

Izobraževalni center sporoča
edmega aprila smo v sklopu Univerze za
tretje življenjsko obdobje obiskali jezero
Komarnik. Izlet je ena izmed prireditev
Tedna vseživljenjskega učenja. Pohod je potekal po Franckovi poti, ki je ena izmed učnosprehajalnih poti okoli Komarnika. Odpravili
smo se iz centra Lenarta preko Polene do
Črnega križa, potem skozi gozd do jezera. V
lepem vremenu smo občudovali prelepe prizore iz že prebujene narave.

S

Teden vseživljenjskega učenja letos poteka
v mesecu maju. Vabimo vas v našo učilnico na
Nikovi 9:
– v ponedeljek, 16. maja,ob 10. uri – Predavanje: Hrana, vir zdravja - o biodinamiki ter o
njeni uporabi v praksi;
– v torek, 17. maja, ob 10. uri – Predavanje:
Sama po Japonski;
– v sredo, 18. maja, – obisk in ogled zeliščarstva Kolarič - ob 9.20 odhod iz avtobusne
postaje Lenart;
– v četrtek, 19. maja, ob
10. uri – Delavnica:
Zakaj nas računalnik ne
uboga?
Vsem, ki bi radi osvojili ali osvežili znanje
tujega jezika, sporočamo, da zbiramo prijave za tečaj angleščine
in nemščine.

Tudi Sv. Ana!
petek, 8. aprila
2011, ob 14. uri
je v sejni sobi
občine Sv. Ana potekal
podpis listin o članstvu
v Ustanovi dr. Antona
Trstenjaka.
Na spisek slovenskogoriških občin, članic
Trstenjakove fundacije,
se torej uvršča vse več
lokalnih skupnostih iz
Slovenskih goric.

Izobraževalni center
Slovenske gorice

V

KLEPARSTVO, KROVSTVO, TESARSTVO
IN GRADBENI SERVIS
-RåH7RSODNVS, 2234 Benedikt
Kocbekova pot 2
in

E. P.

%HVWRGRR, 1000 Ljubljana

11. srečanje mladih raziskovalcev
egionalni center Zveze za tehnično
kulturo Slovenije s sedežem v Mariboru je v soboto, 26. marca, pripravil
že 11. regijsko srečanje mladih raziskovalcev
osnovnih in srednjih šol zgornjega Podravja.
Potekalo je v prostorih Osnove šole Benedikt,
pri izvedbi projekta pa je sodelovala tudi občina Benedikt.

R
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V raziskovalne naloge se je vključilo 107
učencev iz 18 osnovnih šol in 41 dijakov iz
dveh srednjih šol iz Podravja ter Srednješolskega centra Rogaška Slatina. S pomočjo 93
mentorjev so pripravili 71 raziskovalnih nalog
s 15 raziskovalnih področij. Ob zaključku srečanja so razglasili rezultate oz. ocene izdelanih
raziskovalnih nalog.

Cesta Dolomitskega odreda 10
6WURNRYQLL]YDMDOHF]D
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
LQ]DNOMXþQDJUDGEHQDGHOD

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

=DQDURþLODYDSULOXLQPDMXGDMHPRSRSXVW
QDNURYVNDLQNOHSDUVNDGHOD
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SKUPAJ

Samostojna Slovenija je bila
skupni ideal …
a glavnem zboru Zveze veteranov
vojne za Slovenijo v Celju so kritično
pretresli delo in govorili o aktualnih
temah in žgočih problemih. Najbolj zaslužnim
članom veteranskega združenja so podelili 10
zlatih plaket ZVVS. Med dobitniki zlatih plaket je bil letos tudi Peter Leopold iz Lenarta.
Ob 20-letnici samostojnosti slovenske države
so poslali posebni poslanici predsedniku
države, poslancem DZ in vladi, naj vendarle
upoštevajo interese državljank in državljanov,

N

Po Polhograjskih dolomitih

ki so bili izraženi na plebiscitu decembra 1990
in udejanjeni v vojni za Slovenijo 1991. Veterani so v poslanici od vlade in DZ odločno
zahtevali, da storita vse, da bo Slovenija dejansko postala pravna in socialna država.
Poudarili so sodelovanje vseh veteranskih
organizacij, ki imajo slovensko domoljubje za
skupni cilj. Medsebojne delitve so veterani
presegli.

nedeljo, 3. aprila, se je 56 članov PD
Lenart odpravilo na pohod po Polhograjskem hribovju, zaradi dolomitne
kamnine imenovanem tudi Polhograjski
dolomiti.
Sprva smo se povzpeli na Grmado (898 m),
ki je po višini šele četrta za Pasjo ravnjo (1029
m), Toščem (1021 m) in Velikim Babnikom
(905 m), a po privlačnosti je prva, saj je njen
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nekateri pa so uživali kar na travniku. Pot smo
nadaljevali proti vrhu Tošča, nato pa do doma
na Govejku, kjer nas je kuharica že čakala z
odlično zelenjavno mineštro, o kateri se bo še
dolgo govorilo.
Z Govejka smo se sprehodili do gostilne Legastja, kjer nas je čakal avtobus. Dobre volje in
prijetno utrujeni smo se odpeljali proti domu.
Pot je čudovita, saj večji del poteka po

Dr. Marjan Toš

Letni občni zbor DIS KO Lenart
zgnanci 1941- 45 smo se 18. marca zbrali
na rednem občnem zboru društva. Udeležila sta se ga tudi Jože Križančič, predstavnik DIS, in mag. Janez Kramberger, župan
občine Lenart.

I

Razpravljali smo predvsem o obnovi in dopolnitvi spominskega obeležja umrlim v izgnanstvu 1941-45. Po pričevanjih članstva in
podatkih Muzeja NO v Mariboru bo potrebno
na obstoječe obeleže pripisati še 15 novih oseb,
ki so umrle v izgnanstvu. Za potrebna finan-

čna sredstva smo zaprosili župane občin UE
Lenart. Od njihovega odziva in volje je odvisno, če se bo ta pobuda še živečih članov uresničila. Dogovorili smo se tudi, da se bomo ob
70-letnici izgona Slovencev udeležili centralnega srečanja izgnancev, ki bo 4. junija v
Brestanici.
Župan občine Lenart, mag. Janez Kramberger, je obljubil
pomoč in predlagal, da
tudi v Lenartu prikažemo razstavo Izgon
Slovencev 1941-45. Pobudo bomo s pomočjo
DIS v Ljubljani uresničili.
Sprejeli smo sklep, da
DIS KO Lenart pristopi
k izdelavi kronologije,
ki naj bi izšla ob 70-letnici izgona Slovencev
iz Lenarta in širšega območja Slov. goric med
leti 1941-45.

Polhograjska Grmada – Tošč

vrh skorajda brez drevja, temu primeren pa je
tudi razgled. Ker nam je bilo vreme več kot naklonjeno, smo lahko postali in občudovali podobe okrog nas. Pogled je segal do
Kamniško-Savinjskih Alp in na drugi strani
vse do Triglava.
Z Grmade smo se spustili do turistične
kmetije Gonte. Tukaj smo počivali na klopeh,

Foto: Štefan Lebreht

gozdu. Ko smo hodili po njej, smo neizmerno
uživali. Odločili smo se, da bomo v naslednjih
letih obhodili Polhograjsko planinsko pot.
Vabim vas, da se nam pridružite in v dobri
družbi uživate v lepotah, ki nam jih ponuja narava.
Sanja Peklar

Z OŠ Jožeta Hudalesa in
PD Hakl v hribe

Ivan Godec,
predsednik DIS KO Lenart

OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol v sodelovanju s planinskim društvom Hakl organizira za
otroke in starše ter druge ljubitelje narave in pohodništva pohod na Lisco, ki bo 7. maja.
Konec maja (28.5.) pa se jim lahko pridružite tudi na pohodu na Veliko planino.

Ribiči odgovorno z vodami in ribami
Lani so vložili 11, 6 ton rib, veliko pričakujejo od revitalizacije Pesnice
lenarškem ribiškem domu je bil 54.
letni zbor 340-članske RD Pesnica iz
Lenarta. Ribiči so izpostavili onesnaževanje reke Pesnice. Vanjo se še vedno izlivajo fekalne vode, greznične odplake, ostanki
iz gnojnih jam in še kaj, čeprav je bil narejen
kataster onesnaževalcev in seznanjene tako inšpekcijske službe kot ARSO. Ribiči so zahtevali, da se temu naredi konec,veliko si obetajo
tudi od revitalizacije reke Pesnice.
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Lani večjih poginov rib niso imeli, soočili
pa so se z velikim poginom školjk v jezeru
Sveta Trojica. Celovitih informacij o vzrokih
še danes nimajo. Soočali so se tudi z odvzemom vode v času suše in s primeri izpiranja
cistern za gnojevke ob Velki in Globovnici. Izvajali so čistilne akcije in samo v eni pobrali za
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136 velikih vreč smeti in odpadkov. Udeležili
so se akcije »Očistimo Slovenijo«, dobro so sodelovali z občinama Lenart in Sveta Trojica ter
s turističnimi društvi Radehova, Lenart in
Sveta Trojica. Urejali so sprehajalno pot ob jezeru Radehova, podprli so ureditev učne poti
okoli jezera Sveta Trojica in se z ribiškim turizmom dejavno vključevali v celovito turistično ponudbo. Finančni izkupiček je nekoliko
manjši od pričakovanega, kljub temu so uspešno izvedli načrtovane naloge
in med drugim v vode vložili
11,6 ton rib, je poudaril predsednik lenarške RD Pesnica
Branko Vukan. V Radehovo
so vložili nekaj več kot 4 tone,
v Sveto Trojico pa 5,6 ton krapov. Vložili so tudi 10.000 potočnih postrvi in večjo
količino ščuk. Večina vloženih
rib je bila vzgojena v ribniku
Komarnik.
V RD Pesnica Lenart so
lani zabeležili 5639 lovnih dni
in na suho potegnili 9,4 tone
rib. Vse bolj se uveljavlja načelo »ujemi-izpusti« . Zadovoljni so s tekmovalnimi
izkupički, zlasti v članski in ženski konkurenci.
Delo z mladimi nameravajo okrepiti in dvigniti na najvišjo raven. Nadaljevali so tudi z
deli v mansardnem delu ribiškega doma, tako
da bi ga lahko deloma celo oddajali v najem.
Dr. Marjan Toš

Društvo diabetikov Lenart
soboto, 2. aprila, so članice in člani
Društva diabetikov Lenart v gostilni
Kmetič v Voličini opravili že 25. redni
letni občni zbor.
Vabilu se je odzval predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije Janko Kušar, ki je v
svojem pozdravnem nagovoru pohvalil prizadevno delovanje društva, ki beleži 210 članov
iz območja UE Lenart. Po podatkih ZD Lenart
je vsaj še 250 ljudi, ki se soočajo s sladkorno
boleznijo; v Sloveniji jih je že 18.000, zaskrbljujoče pa je, da je bolezen v porastu in jo odkrivajo že pri dojenčkih.

V

V uvodnem delu srečanja je dr. Eva Mohor
Salkič predavala o nezdravi prehrani. Poudarila je najpogostejše posledice nezdravega prehranjevanja.
Srčno-žilne bolezni: največ srčnih infarktov je pri moških med 50. in 60. letom, pri ženskah pa v starejših obdobjih, med 60. in 70.
letom, v menopavzi.
Sladkorna bolezen: v Sloveniji se število
ljudi s sladkorno boleznijo (diabetikov) bliža
100.000.
Rak: pri ljudeh z nepravilno prehrano je
večja verjetnost, da zbolijo za rakom na ledvicah, na prebavilih, na prsih in na črevesju.
Debelost: kronična bolezen, ki je pri otrocih
in mladoletnikih eden najbolj zaskrbljujočih
problemov sedanjega časa.
Člani Društva Diabetikov Lenart so bili zadovoljni z delom upravnega odbora, vključno

Nagovor predsednika Zveze društev diabetikov
Slovenije Janka Kušarja

s predsednico Jožico Vračko, zato v enaki sestavi ostaja še 4 leta. Ohranili bodo tudi aktivnosti, ki so jih za svoje člane organizirali že
doslej: vsak prvi ponedeljek v mesecu pohod
po bližnjih rekreativnih poteh, vsak tretji ponedeljek v mesecu kopanje v Biotermah Mala
Nedelja. Ne pozabljajo pa tudi na redno preventivno merjenje krvnega sladkorja in tlaka,
strokovnih predavanj za diabetike in okrevanja v Zdravilišču Laško.
Rudi Tetičkovič
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Varnost v 2010 in PP Lenart
letu 2010 so na območju Policijske postaje Lenart zabeležili 413 kaznivih dejanj ali 0,7% manj kot leto prej. Na tej
podlagi so podali 332 (leto prej: 336) ali 1,1%
manj kazenskih ovadb. Preiskanost kaznivih
dejanj je 57,9 % (55,5 %), s čimer so lahko zadovoljni. Največ so obravnavali kaznivih dejanj
splošne kriminalitete in sicer tatvin, velikih tatvin in poškodovanj tujih stvari ter kaznivih dejanj nasilja v družini. Na področju javnega reda
so obravnavali 270 (262) ali 3,1 % več kršitev.
Na stanje javnega reda in miru je najbolj vplivala povečana problematika v centru Lenarta,
v okolici diskoteke »Pri Antonu« v Cerkvenjaku
in v njej pa je bilo stanje podobno kot leto prej.
Število ukrepov na področju nasilja v družini je
v upadu, kar je verjetno posledica dobrega dela
v preteklih letih. Izrekli so 22 (37) ukrepov prepovedi približevanja, 4 osumljence so tudi privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki
je zoper enega odredil pripor.
Na področju prometne varnosti je bilo
obravnavanih 2299 (2749) ali 16,4% manj kršitev Zakona o varnosti cestnega prometa in 211
(167) ali 26,3% več prometnih nesreč. Prometne nesreče s smrtnim izidom niso obravnavali (predlani 1), hudo telesno poškodovanih je
bilo 6 (6) udeležencev, lahko telesno poškodovanih pa 117 (111).
V okviru tujske problematike so 10 tujcem,
državljanom BiH, razveljavili vizume in jih odstranili iz države.

V

Vodje policijskih okolišev se trudijo, da so
policisti prisotni tam, kjer to zahteva varnostna problematika in kjer sta prisotnost in
aktivnost potrebni:
»Policija je brez sodelovanja ter pomoči občanov manj uspešna pri preprečevanju in zatiranju kriminalitete, vzdrževanju javnega reda
in miru v družbi ter pri opravljanju drugih policijskih nalog. Tako vodje policijskih okolišev
sodelujemo s prebivalci kakor tudi z lokalnimi
skupnostmi, raznimi društvi, pri tem pa je potrebno poudariti zelo dobro sodelovanje s predstavniki občin, šol ter vzgojno varstvenih
zavodov. Aktivno sodelujemo tudi v svetih za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kjer
lahko z našimi predlogi pomagamo pri boljši
prometni varnosti v navedenih skupnostih,« je
mnenje treh policistov, vodij policijskih okolišev (VPO).
Vodja policijskega okoliša na območju občin
Benedikt, Sv. Trojica in Cerkvenjak Danilo
Juršnik:

»Varnostni pojavi so razpršeni po celotnem
območju, še vedno pa v manjši meri prevladu-

V četrtek, 24. marca, je bila v
športni dvorani pri Sv. Trojici
za vse mame, babice, tete in
žene slovesnost ob materinskem dnevu. Za kulturni program so poskrbeli otroci OŠ in
vrtca Sv. Trojica ter člani KD
Frančišek. Zbrane je pozdravil
župan občine Sveta Trojica
Darko Fras.
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jejo protipravna ravnanja v urbanih naseljih.
Obravnavali smo 157 kaznivih dejanj in uspeli
preiskati blizu 60 odstotkov, kar je nad povprečjem Policijske uprave Maribor. Na področju javnega reda in miru ter splošne varnosti
ljudi in premoženja beležimo upad. V 2010 smo
obravnavali 89 kršitev. Opažamo tudi upadanja
števila kršitev ter prometnih nesreč. V preteklem letu smo obravnavali 52 prometnih nesreč, nobene s smrtnim izidom.«
Policijski okoliš na območju občine Lenart,
izvzeta je KS Voličina, vodi Aleksander Firbas:

»V 2010 beležimo povečanje kaznivih dejanj.
Obravnavali smo jih 359, preiskanost znaša
58,42 %, kar je ugodnejše. Bilo je 360 primerov
kršitev javnega reda in miru in ogrožanja varnosti ljudi in premoženja. Vzrok za zabeleženo
porast je večjih aktivnostih policije, ne pa toliko povečana problematika. Stanje prometne
varnosti je boljše, saj se je zgodilo 97 prometnih
nesreč, v njih je bilo udeleženih 176 oseb. Manj
je bilo telesno poškodovanih, 46, in ni bilo prometne nesreče s smrtnim izidom.«
Vodja policijskega okoliša na območju občin
Sv. Jurij v Slov. goricah in Sv. Ana ter KS Voličina je Boštjan Kaloh:

Humanitarna akcija

»Da bi mamica spet hodila«
nedeljo 27. marca, ob 15. uri je bil v
prostorih Osnovne šole Jakobski Dol
dobrodelni koncert, katerega namen je
bil pomagati pri zbiranju finančnih sredstev za
presaditev matičnih celic sokrajanki Damjani
Tinče, ki je od posledic prometne nesreče leta
2004 paralizirana od pasu navzdol. Dobrodelnega koncerta se je udeležilo preko 400 obiskovalcev. Jakobčani in drugi obiskovalci iz
sosednjih občin so tudi tokrat dokazali, da je
solidarnost, pripravljenost pomagati sosedu in

V

recitatorji iz OŠ Jakobski Dol, Komorna skupina Zvon, Vokalna skupina Mavrica, Mešani
pevski zbor Jarenina, Folklorni skupini iz Jakobskega Dola in Apač, harmonikar Tilen Köpp
s prijatelji, sosedi in sorodniki Damjane in
Jakobški harmonikarji.
Na dobrodelnem koncertu je bilo zbranih
3.360 EUR prostovoljnih prispevkov. S klici na
donacijsko telefonsko številko in donacijami
na transakcijski račun je bilo do sedaj zbranih
okrog 1500 EUR.

sokrajanu, še vedno temeljna vrlina odnosov
na podeželju.
Dobrodelni koncert ni bil samo humanitarna akcija, temveč tudi velik kulturni dogodek v Jakobskem Dolu, saj domačini ne
pomnijo, da bi se kdaj zbralo tako veliko število različnih kvalitetnih kulturnih ustvarjalcev. V kulturnem programu, ki ga je vodila
odlična Darinka Čobec, so sodelovali Pihalna
godba MOL iz Lenarta, Klapovűhi, hrvaško
slovenska pevka Mili, ansambel Naveza, odlična mlada glasbenika Barbara in Martin Jehart, Jurovski oktet, otroški pevski zbor in

Organizatorji se vsem, ki ste do sedaj že prispevali v tej humanitarni akciji, iskreno zahvaljujemo.
Z zbiranjem finančnih sredstev še nadaljujemo, saj je v ta namen potrebno zbrati še
okrog 3.000 EUR, zato prosimo vse dobre
ljudi, da svoj finančni prispevek nakažejo s
plačilnim nalogom BN 02 na podkonto TRR
- Območno združenje rdečega križa Maribor št.: 0451 5000 0397 432 šifra 00 50745.
V imenu organizatorjev:
Miroslav Breznik

Elizabeta Šijanec – Naj ženska 2010
ulturno društvo Benedikt je letos, v nedeljo, 20. 3. 2011, že desetič podelilo
naziv Naj ženska. Elizabeta Šijanec, oziroma Lizika, kot jo radi pokličemo domačini,
je svojo življenjsko pot zarisala kot domačinka.
S svojimi sestrami je odraščala in z vrstniki obiskovala tukajšnjo osnovno šolo. Niso bile zarisane njene življenjske poti, a kljub temu bi
lahko rekli, da je znala stopati ponosno in pokončno po njih in na eni izmed teh jo je omrežil mladi domačin, Šijančev Janez, ki ji je
izkazal svojo naklonjenost in ljubezen in z roko
v roki sta stopila na skupno zakonsko pot. Zibelka se jima je zazibala kar štirikrat in prvim
trem sinovom Branku, Darku in Andreju se je
pridružila še najmlajša, sestrica Evgenija.
Lizika in Janez sta s svojim pridnim delom
toliko prislužila, da sta svoji družinici postavila
nov, topel dom na vrhu vzpetine nad Benediktom, v Štajngrovi. Ko so otroci drug za drugim
odšli vsak svojo pot, so se kmalu v dom v Štajngrovi vračali člani že nove generacije, to so Lizikini vnuki in vnukinje: Anja, Marina, Nuša,
Zala, Gašper in Tomaž. Pisana druščina. Za
vsakega izmed njih nosi babica posebno mesto
v svojem srcu, polnem dobrote in miline.
Z možem Janezom se rada napotita na obisk

K

»Varnostni pojavi so razpršeni po vsem območju, obravnavali smo približno 100 kaznivih
dejanj in jih uspeli preiskati nadpovprečno, več
kot 60 %. Na področju javnega reda in miru ter
splošne varnosti ljudi in premoženja ne beležimo posebnih dogodkov. Obravnavamo približno 55 tovrstnih dogodkov letno. Na
področju prometa beležimo upadanje števila
kršitev ter prometnih nesreč, predvsem s telesnimi poškodbami, še vedno pa ugotavljamo relativno visok delež voznikov, ki vozijo pod
vplivom alkohola.«
VPO in E.P.

V soboto, 26.
marca 2011, ob 19.
uri je občina Sveta
Ana ob materinskem dnevu omogočila ogled monokomedije z naslovom Čistilka in
predsednik uprave
v izvedbi Mojce
Partljič

k hčerki na obalo, na Švedsko k Lizikini sestri
in njeni družini ali pa ostalim sorodnikom in
prijateljem, ki jih nikakor ni malo.
Veliko prijateljev in somišljenikov pa sta
našla tudi v Kulturnem društvu, kjer je Janez
kot vestni kapitan krmaril barko predsednikovanja kar 16 let, Lizika pa je svojo idejo o ročnodelskem krožku uresničila pred petimi leti.
In uspelo ji je privabiti druščino žena in deklet,
ki vestno, teden za tednom, ustvarjajo, se družijo in delijo lepe trenutke.
Ko so se člani KD odpravili kam na izlet, je
Lizika prevzela organizacijo podkrepitve s
hrano in velikokrat tudi sama kaj dobrega spekla. In vedite, da se njenemu pecivu in potici
ni mogel odreči nihče.
Naj bo naši Liziki ta naziv vsaj delna zahvala
za dosedanje delo v KD, prijateljevanje in ne
nazadnje za njeno življenjsko poslanstvo!
Saša Lovrenčič
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Mojster pletenih košar Franc Peklar
središču Benedikta živi v svoji hiši
upokojeni šofer avtobusa Franc Peklar
s svojo soprogo in z družino najmlajšega sina. Vse življenje je trdo delal, da si je
ustvaril topel dom, in zdaj, ko je v zasluženem
pokoju, si prosti čas krajša z marsičim: obrezuje brajde, kletari, redi domače kunce in iz
lesa oblikuje lične valilnice za ptice, postavljene
visoko
v
drevesno krošnjo in
skrite pred nevarnimi
mačjimi očmi. Najraje
pa v zimskem času sede
na stolček v svoji garaži,
vzame v roke vrbove
šibe in začne mojstrsko
spletati lične, estetsko
dovršene košare vseh
velikosti in oblik. Morali bi ga videti, s kakšnim veseljem to počne.
Včasih pozabi celo na
čas in šele glas njegove
žene, ki ga kliče h kosilu, pretrga njegovo
delovno zamaknjenost.
Svoje "korpe" izdeluje za prodajo, a jih več
podari znancem in prijateljem. Kdor zna ceniti ročna dela, ve, koliko truda je potrebno
vložiti v končni izdelek, ki potem nima prave,
realne vrednosti. Obogateti s to dejavnostjo
torej ni mogoče. A naš mojster se s tem ne
obremenjuje, plete košare za svojo dušo in pri

V

delu uživa. Vsakega obiska je vesel. Svoje znanje bi želel preliti na mlajše, saj se boji, da bo
ta stara obrt izumrla. Pred leti je že sodeloval
na Osnovni šoli Benedikt kot zunanji mentor
osmošolcem v okviru tehničnih dni. Pokazal
jim je postopek izdelave pletene košare in navdušenost otrok je bila nagrada za sodelovanje

z mladimi. Upa, da ni bilo zadnjič, ko je svoje
bogato znanje nesebično prenašal na mladi
rod. Res bi rad ohranil tradicijo, ki jo že vse življenje goji kot eden redkih izdelovalcev košar.
Božena Volf

Pogovorna ura v nemškem jeziku
vstopom v leto 2011 smo se v Domu sv.
Lenarta odločili, da bomo med vsemi
aktivnostmi, ki se že odvijajo, stanovalcem ponudili tudi možnost pogovornih ur v
nemškem jeziku.
Ideja se mi je porodila zato, ker so v domu
nastanjeni ljudje, ki so v času svojih šolskih dni
poslušali pouk v tujem
jeziku, nekateri pa so
tudi del svoje delovne
dobe preživeli v nemško govorečem okolju.
Želela sem, da bi svoje
znanje nemškega jezika
obnovili, zato smo se
dogovorili, da bomo
četrtke, ki so nam na
voljo, posvetili nemščini.
Pogovornih ur se
redno udeležuje osem
stanovalcev, s katerimi
se pogovarjamo o aktualnih temah in dogodkih. Kar hitro pa
pogovor steče tudi o starih časih in spominih,
ki jih vežejo nanj. Da pa ne sedimo kar tako,
kot v šoli, si skuhamo kavico oziroma »Kaffe
Kranzchen«.
Začetek pogovora je nekoliko težak, saj se
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občasno pojavljajo še slovenske besede,vendar
jih je po nekajminutnem pogovoru vedno
manj in pogovor steče le v nemškem jeziku.
Presenečena sem, ker stanovalci zelo dobro
in lepo govorijo nemški jezik. Nekateri govorijo slovnično pravilno, spet drugim so bližja
narečja, tako da je –naša nemščina- zelo raz-

stna hiša. Duhovnik je postal v Gradcu 28. julija 1833, pri Lenartu pa je kaplanoval skoraj
tri leta, od 1846 do 1849.
Lenarški nemški tržani so 7. oktobra 1848
poslali ogorčeno pismo na škofijo v Gradec in
obtožili kaplana Andreja Družoviča, da se je
zavzemal za »Panslavismus«. Bil je član društva Slovenija in je zbiral podpise na peticijah
za Zedinjeno Slovenijo. Znebiti so se ga želeli,
ker naj bi skupaj s kirurgom „ultra Slovencem“
Andrejem Kurnikom zatiral vse Nemce in jim
domnevno povzročal težave. Zatožili so ga
tudi, ker naj bi pogosto obiskoval pivnico in
gostilno. Prvo je zanikal, obisk gostilne pa priznal.
Po mnenju tržanov je bil Andrej Družovič
tudi kriv, da je učitelj moral zagotoviti in sam
plačevati pomočnika za slovenski pouk. To je
povzročalo težave učitelju Johannu Lenhartu,
ki je govoril samo nemško. Dekan je zagovarjal kaplana in menil, da sta bila učitelj in njegova žena odgovorna za povzročanje
neugodne klime pri Lenartu.
Kljub vsemu je bil leta 1849 Andrej Družovič prestavljen v Ernovž (Ehrenhausen). Svoje
poročilo o obtožbah, napisano v slovenščini,
je poslal na škofijo v Gradec. Nato je do leta
1878 služboval po raznih krajih ob narodno-

Žig, skaterim je Andrej Družovič 19. 6. 1948
potrdil in overil peticije za Zedinjeno Slovenijo

stni meji, najdlje v Šentilju. Vedno se je zavzemal za Slovence, nezadovoljni farani so ga še
večkrat obtoževali in njegova osebna mapa v
graškem škofijskem arhivu je debelejša od 5
centimetrov. Umrl je v Gradcu 11. 6. 1880.
Janez Ferlinc

Zlata poroka zakoncev Mlakar
a sončno pomladno soboto,
9. 4. 2011, sta
svojo zaobljubo izpred
50 let pred številnimi
svati ponovno potrdila
zlatoporočenca Jožefa
in Alojz Mlakar iz
Zgornjega Partinja 19.
Civilni obred je opravil
župan občine Sv. Jurij v
Slov. goricah Peter
Škrlec, ki je v svojem
nagovoru
poudaril
pomen in lepoto zakonske zveze. Poroka je
znamenje ljubezni, je
želja z nekom živeti in
se ob njem tudi postarati. Da dosežemo ta
cilj, so potrebni predvsem ljubezen, spošto- Zlata poroka zakoncev Mlakar, foto: Maksimiljan Krautič
vanje in medsebojna
podpora v življenju.
Ena izmed lepih plati skupnega življenja zlaiskrene čestitke in jima izročil Zlatoporočno
toporočencev je bilo zagotovo rojstvo njunih
listino. Sledil je cerkveni obred, ki ga je v župtreh sinov: Alojza, Milana in Jožeta, razvesenijski cerkvi slavnostno daroval dekan Martin
ljujejo pa ju tudi vnukinji, štirje vnuki, pravBezgovšek. Po poročnem obredu sta zlatoponukinja in pravnuk.
ročenca slavje nadaljevala v družbi svojih soPo civilnem obredu sta se zakonca vpisala v
rodnikov in prijateljev.
Zlatoporočno knjigo občine Sv. Jurij v Slov. goricah, župan pa je zlatoporočencema izrekel
Jasna Senekovič

N

nolika, vendar se vsi razumemo. To pa je tudi
bistvo naših pogovornih srečanj.
Tatjana Schönwetter

Spominjanja

Andrej Družovič - zaradi
panslavizma pregnan od Lenarta
Zgodovinsko društvo Slovenske gorice počasi zaključuje projekt Muzej Zedinjena
Slovenija in leto 1848 (1. faza: postavitev
stalne razstave: »Slovenske gorice v revolucionarnem letu 1848 za Zedinjeno Slovenijo«). Pripravljajo tudi tisk zbornika o
znanstvenem simpoziju o letu 1848, ki je
bil pri Lenartu leta 2008.
eta 1848 so v Slovenskih goricah zbrali
več kot 2500 podpisov za Zedinjeno Slovenijo. Pri Lenartu z okolico in za Hra-
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stovec je podpise pomagal zbirati lenarški kaplan Andrej Družovič. Peticije je potrdil z
žigom, ki je ohranjen v župnišču sv. Lenarta. S
svojo zavzetostjo za Slovenijo pa se je zameril
nemškim tržanom, ki so poskrbeli, da je moral
oditi.
Andrej Družovič (Andreas Druschowitsch)
se je rodil 17.11.1807 v Žetincih pri Radgoni
(Sicheldorf) kot zakonski sin kmečkih staršev
Vida in Marije Družovič. V vasi lahko vidimo
zidano hišo točno tam, kjer je stala lesena roj-
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Prispevek k čisti in urejeni občini
Lenart
soboto, 9. aprila, so se zbrali občanke
in občani občine Lenart, ki jim ni vseeno, kakšno je okolje, v katerem prebivajo. Veliko ljudi se zaveda, da ni pomembno
le čiščenje okolja s strani plačanih »pristojnih«

V

Prenekatero cestišče, jarek in propust je očiščen. In veliko ljudi je lahko ponosnih, da jim je
uspelo prispevati svoj čas in dobro voljo za
naše okolje. Na območju občine Lenart se je
povezalo dobrih 450 prostovoljcev, ki so se

Čistilna akcija v KS Lenart, foto: Zmago Kokol

služb. Vse pohvale vredno je zavedanje, da
lahko največ naredimo sami zase in za naravo
na takšni ali podobnih akcijah. V letošnjem
letu, ko je Evropsko leto prostovoljstva, smo
nagovorjeni in poklicani k akcijam, kjer v
skupno dobro opravljamo različne dejavnosti,

zbrali na 23 zbirnih mestih in nato po skupinah očistili okolico in izvajali manjša vzdrževalna dela na cestni infrastrukturi. Očiščeno
je bilo tudi pet divjih odlagališč. Prostovoljci
so zbrali skupno okoli 15 ton komunalnih odpadkov. Očistili so kar nekaj v celoti zamaše-

Očistimo svoj kraj - Benedikt!
»

čistimo svoj kraj!« je bil naslov letošnje prostovoljne čistilne akcije v občini
Benedikt, ki je potekala v soboto, 9.
aprila. Na sedmih zbirnih mestih, katerih
vodje so bili članice in člani občinskega sveta
ter člani Lovske družine Benedikt, se je zbralo

O

in sprehajalnih poteh, na koncu pa si prirediti
še prijetno druženje. Tako so se, na primer, v
Ihovi zbrali kar pod vaško lipo in si privoščili
sveže pripravljeni bograč. Akcije se je na enem
od zbirnih mest udeležil tudi poslanec in
župan občine Benedikt Milan Gumzar, ki je ob

približno 150 prostovoljcev, ki jim ni vseeno
za okolje, v katerem živijo. Udeleženci so dokazali, da se dá združiti prijetno s koristnim in
ob sprehodu po občini pokramljali s sosedi ter
obenem pobrali razpršene odpadke ob cestah

zaključku zadovoljen opazil, da je tokrat bilo
veliko manj razpršenih odpadkov kot prejšnja
leta, vendar še vedno preveč.
Sabina Šijanec

Pomladanska akcija Sv. Trojica
omladanska akcija vzdrževanja občinskih cest ter čiščenja in urejanja okolja,
ki je bila v občini Sveta Trojica v soboto,

P

tra Svete Trojice, v največjem številu pa so se
akcije udeležili krajani Sp. Senarske in Sp. Verjan. Prav tako je bila velika udeležba tudi v

2. aprila, je bila tudi letos dobro obiskana.
Udeležilo se je je skoraj 400 občanov. Nekoliko
bolj zadržano so se je udeleževali občani cen-

Oseku, Zg. Porčiču, Zg. Verjanah, Zg. Senarski, Gočovi in še kje.

Čistilna akcija v KS Voličina, foto Dejan Kramberger

usmerjene k boljšemu počutju na našem planetu, ki ga na žalost zasipavamo z različnimi
odpadki in umazanijo iz dneva v dan. Potrebno je posebej pohvaliti vse člane svetov krajevnih skupnosti Lenart in Voličina, člane
društev ter organizacij, ki so prevzeli vlogo
vodij čistilne akcije po posameznih delih občine. Zahvala pa velja prav vsem udeležencem
akcije, ki so z dobro voljo naredili veliko.
Obronki gozdov in travnikov so »rešeni«
smeti, ki jih neozaveščeni vneto odmetavajo.

nih propustov in kar nekaj jarkov ob cestah.
Na dan čistilne akcije so bile ugotovljene tudi
nepravilnosti glede ravnanja z odpadki in podane prijave pristojnim službam.
Odločili smo se, da bo čistilna akcija in »rabota« v naši občini postala tradicionalna:
vsako leto, drugo soboto v mesecu aprilu. »Besede mičejo, zgledi vlečejo!«
Mirko Kojc, kom. inž

“Rabota” v Cerkvenjaku

Sveti Jurij: "Očistimo svoj kraj!"
ovska družina Sv. Jurij
in občina Sv. Jurij sta
organizirali čistilno
akcijo v vseh zaselkih. Letos
so se lotili pobiranja plastike, pločevink in drugih
odvrženih smeti ob določenih cestah, poteh, potokih in
gozdovih. Zbrali so se v soboto, 16. aprila, zjutraj na
petih zbirališčih. Akcija je
trajala do zgodnjega popoldneva, ko so se udeleženci
zbrali pri lovskem domu na
manjši pogostitvi.

L

Urejanje Športnega parka Jurovski Dol

Tradicionalna “rabota” je potekala 2. 4. 2011. Udeležilo se je je okrog 160 občanov

Tudi letos so opravili manjša vzdrževalna
dela, očistili zamašene propuste in kar nekaj
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Lepa nedelja, 17. aprila, je
bila primeren dan za urejanje
teniškega igrišča v Športnem
parku v Jurovskem Dolu

jarkov ob cestah. Tudi ta akcija se je končala s
sproščenim druženjem.
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Zlata vrtnica tudi Majdi Vrbnjak
na Sveto Ano

Čebele, narava, človek, zdravje

ortikulturno društvo Maribor, ki vsako leto podeljuje
zlato vrtnico kot priznanje
za urejenost okolja, je letos to podelilo tudi Majdi Vrbnjak. Učiteljica
pri Sveti Ani, ki je doslej prejela že
sedem javnih pohval za olepšanje
okolice, je edino tako priznanje v
občini prejela v začetku marca. Na
vprašanje, kaj ji tako priznanje pomeni, je povedala: »Pomeni mi potrditev za trud, ki ga vlagam skupaj
z družino za prijetnost doma in
okolice. Veselje do vzgoje rož in
urejenosti prostora imam že od
otroštva, saj smo bila dekleta takrat
ponosna, če smo imela svojo gredico. Že pred skoraj dvema desetletjema je urejenost okolja opazil
lokalni publicist Ludvik Kramberger. Kratek članek s fotografijo je
objavil pod naslovom: Rože namesto fasade. Že takrat je tako urejeno
okolje vzpodbudilo še druge
(mimo vodi kolesarska in označena
pešpot), da so še sami začeli tako
lepo urejati svoje domačije. Na tem
mestu bi se rada tudi zahvalila Turističnemu društvu Sv. Ana in gospodu Bogomiru Ruhitlu, ki me je
vedno vzpodbujal pri teh dejavnostih in je zaslužen, da sem prejela
toliko priznanj.« Majde Vrbnjak pa
ne skrbi le izgled domačega dvorišča, ampak
širše okolice. Pred leti so začeli gojiti balkonsko cvetje na okenskih policah OŠ Sveta Ana
prav na njeno pobudo.
Danica Zemljič

ebela v enem preletu obiskuje praviloma samo eno vrsto cvetov in zbira
torej samo eno vrsto cvetnega prahu.
Ko čebela sede na cvet, jo popraši množica pelodnih zrnc. Telo ima pokrito z drobnimi puhastimi dlačicami, na katere se ujamejo zrnca
cvetnega prahu. Med letom se čebela čisti in
spravi ves pelod proti spodnjemu delu trebuha
oz. do zadnjih nog, kjer ima posebno napravo
(košek in ščetko) za zbiranje cvetnega prahu.
Nabrani cvetni prah vlaži s slino, z medičino,
nabrano na istem cvetu, ali z medom iz svojega mednega želodčka. Med vsakim letom
prenese 7 do 24 miligramov cvetnega prahu v
panj, nato ga omete v celice satja, mlajše čebele
v panju, ki še ne izletavajo, pa ga z glavo tlačijo, da ga spravijo v celice čim več, obenem
pa s tem tudi iztisnejo zrak. Celice napolnijo le
do dveh tretjin, nato pelod pokrijejo z medom,
da se ne pokvari. Cvetni prah je glavna hrana
za zarod ličink, iz katerega se razvije nov roj.

H

Cvetni prah
Kako čebele nabirajo cvetni prah

Č

Pridobivanje cvetnega prahu
Brez škode za razvoj čebelje družine lahko
čebelarji odvzamemo približno 10% cvetnega
prahu, ki ga je nabrala družina v sezoni. Če-

Zlata vrtnica za Majdo Vrbnjak, foto: Miha
Vrbnjak

belar namesti ob vhodu v panj posebno pripravo, osmukalnik, z majhnimi odprtinami,
skozi katere morajo zlesti čebele. Med prehodom odpade z njih približno 60% cvetnega
prahu, ki ga nosijo. Ta prah pada skozi kovinsko mrežico v posodo za zbiranje peloda. Tak
cvetni prah se imenuje osmukanec. Cvetni
prah lahko pridobivamo tudi z izkopavanjem
iz satnih celic. Temu pravimo izkopanec.

Zdravilni učinki
Nekateri znanstveniki trdijo, da cvetni prah
zaradi velike količine beljakovin in vitaminov
uspešno blaži abstinenčne težave pri odvisnikih od alkoholnih pijač.
Francoski zdravnik Chauvin je proučeval
delovanje peloda in ugotovil: Cvetni prah
ureja delovanje črevesja, trdovratne driske se
hitro ustavijo. Pri slabokrvnih otrocih je s pelodom dosegel povečanje krvnega barvila hemoglobina in zaznavno zboljšanje celotnega
počutja. Ostareli in prebolevniki so naglo pridobili na teži in povrnile so se jim moči. Cvetni prah vzbuja apetit. Pelod izboljšuje
razpoloženje, živčnost in razdražljivost popustita. Olajšuje duševno delo, učinkuje bolj počasi, trajneje drži in nima škodljivih posledic.
Zboljšuje prekrvitev možganov, kar je dokazal
tudi ruski raziskovalec Deviatrein. Pospešuje
rast in zboljšuje vid. Učinkuje proti izpadanju
las, ker je v pelodu aminokislina cistin, ki vsebuje žveplo. Švedski zdravnik Upmark je napravil nekaj poskusov zdravljenja akutnega
vnetja obsečnice s pelodom. Poleg standardnih metod zdravljenja je dajal pelod v obliki
dražejev šestkrat na dan. Vnetje je pojenjalo
veliko prej kot samo s standardnim zdravljenjem.
Karl Vogrinčič, vir: ČZS

Vroče in soparne dni boste lažje preživeli ob klima
napravah Mitsubishi, ki ohlajujejo in razvlažujejo zrak.
POKLIČITE 051 651 244
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Reševanje štorkelj pri Lenartu
etos so se štorklje v osrednje Slovenske
gorice vrnile s krajšo zamudo. Prve so
priletele 27. in 28. marca in med njimi je
bil tudi par, ki domuje v velikem gnezdu na
dimniku hiše pri lenarškem domu kulture.
Domačini so že pred njihovo vrnitvijo poskrbeli za popravilo dimnika, ki mu je zaradi teže
gnezda grozilo sesutje. Gnezdo, ki je v obsegu

L

Obvestilo lastnikom psov na območju Občine Benedikt

ptic na tej lenarški lokaciji. Te akcije, ki je med
Lenarčani naletela na veliko odobravanje in je
požela posebno zahvalo naravovarstvenikov in
ornitologov, niso ravno pogoste. Lenarška
zgodba je še en dokaz več o ozaveščenosti
ljudi, da je treba pomagati tudi pticam in zagotoviti sobivanje z vsem živim v urejenem in
čistem bivalnem okolju. Ko bi le bilo več takš-

Samo tri dni po končanju del je priletela štorklja. »Tehnični prevzem« je uspel! Foto: D. Lorenčič

merilo 6,70 metra in je bilo visoko 1,20 metra,
so enostavno dvignili z dvigalom z dimnika,
tega temeljito popravili in nato gnezdo zopet
dvignili nanj. Kot v filmu, bi lahko zapisali, in
tako zagotovili varno domovanje priljubljenih

nih primerov, ne samo pri varovanju štorkelj,
pač pa tudi drugih živali in okolja nasploh.

V

Eden od primerov so izpuščeni ali klateški
psi. Pes ni kriv, da lovi, v davnini je bil to pogoj
za preživetje. Krivi smo lastniki psov, ki jih
brezbrižno spustimo brez nadzora. Posledice
so katastrofalne. Najpogostejša žrtev je srnjad.
Psi jo pokončajo ali velikokrat ranijo, da pozneje pogine v velikih mukah. V spomladanskem času so najbolj ranljive visoko breje srne,
v jesenskem času pa mladiči. Posledice preganjanja srnjadi od strani psov so tudi prometne
nesreče, ko preplašena srnjad skoči pred avtomobil. Številne prostoživeče živali so prizadete
tudi v času košnje: počepniti, pritajiti se ob tla,
ostati negiben, so za poljskega zajca, mlado

Spoštovane občanke, spoštovani
občani Občine Benedikt!
Pomlad je že na široko odprla svoje duri.
To je letni čas, katerega se še posebej veselijo
lastniki in skrbniki psov, saj lahko z njimi preživijo večino časa zunaj. Vendar se nekateri
skrbniki in lastniki psov ne zavedajo dovolj,
kakšne so njihove obveznosti do psa, drugih
sprehajalcev in do okolja. V zadnjem času je
namreč vse več pritožb občanov, da psi tekajo
naokoli nekontrolirano in s tem ogrožajo
predvsem varnost otrok, sprehajalcev in drugih ljudi.
Zato lastnike in skrbnike psov seznanjamo
in opozarjamo na sledeče:
1. Lasniki psov so dolžni imeti pse v ograjenih prostorih, privezane oz. jih voditi na
povodcu, kar pomeni, da se ne smejo gibati
prosto. Opustitev fizičnega varstva psa je
prekršek, ki se kaznuje z globo.
2. Psi morajo biti registrirani pri Veterinarski
postaji in cepljeni. Pes je registriran, ko izpolnjuje naslednje tri zahteve: vsak pes
mora biti označen, vsi psi morajo imeti
Potni list za hišne živali in podatki o psu in
lastniku morajo biti vneseni v Centralni register psov.

3. Pobiranje pasjih iztrebkov za svojimi psi v
urbanem in malo manj urbanem okolju je
naloga vsakega odgovornega lastnika psa.
Če strnemo: "Lastništvo psa je odgovornost." Ta odgovornost se nanaša na lastnikov
odnos do psa. Pri tem mora lastnik poskrbeti
za zdravje in dobrobit psa. Nanaša pa se tudi
na okolje, v katerem bivata pes in lastnik, kar
pomeni, da lastnik odgovarja za dejanja svojega psa in morebitno škodo, ki jo utegne
povzročiti pes. Le odgovoren lastnik lahko
doseže, da njegov pes ne bo predstavljal problema v okolju, v katerem živi.
Andreja Lorber

M. Toš

Psi, košnje in prostoživeče živali
ečina, ki ima opravka z vsakodnevnimi
pojavi takšnega ali drugačnega nenačrtovanega odvzema divjadi iz naravnega okolja, ugotavlja, da je vse preveč napak,
ki jih storimo ljudje sami, kot da že ne bi bilo
dovolj posledic nepremišljenih dejanj v preteklosti.

Lastništvo psa je odgovornost

srnico in za živali, ki gnezdijo na travniku, ob
novem načinu košnje pogubno dejanje. Celotno leglo lahko uničimo s kosilnico ali traktorskim kolesom.
Obstajajo tehnični pripomočki z infrardečim sevanjem za varovanje živali ob košnji, seveda pa so klasični načini varovanja ali

preprečitve, da bi pokosili živali. Lovska družina ali revirni lovec lahko organizira v noči
pred košnjo plašenje oz. vznemirjenje živali,
da se bo samica z mladiči umaknila na mirnejše območje.
Pomembna je tudi smer košnje, tako imenovana »košnja od znotraj navzven«. Sicer pa
vsak kmet dobro pozna svoj travnik, možnost
in mesto poleganja ali gnezdenja živali!
S prijaznim odnosom do narave in divjadi
je mogoče obvarovati več živali pred nepotrebnim uničenjem.
Franc Krivec,
Starešina LD Sv. Jurij

Brez komentarja!

Komarnik, 3. 4. 2011, ob 17.15,
foto: Zmago Kokol

Lenarškim vinogradnikom
26 zlatih medalj
lani Društva vinogradnikov
Lenart so v
aprilu opravili tradicionalno ocenjevanje vin.
Strokovna komisija:
Milivoj Trstenjak, Andrej Rebernišek, Borut
Pulko, Sebastjan Rojs
in Lidija Veber je ocenila 47 vzorcev. Kljub
neugodnim pogojem v
času lanskoletne trgatve
je lenarškim vinogradnikom uspelo prikletariti kakovostna vina.
Nekdanji predsednik društva in vinski vitez Fran Kovačič je
opozoril na razdrobljenost slovenskogoriških
vinogradniških društev in dejal, da bi bilo v
bodoče smotrno razmišljati, da bi se društva
UE Lenart začela intenzivneje povezovati.
Bržkone bi bilo smiselno tudi kašno skupno

Č

ocenjevanje. Člani društva bodo ocenjene
vzorce dali na pokušino konec aprila ob postavitvi majskega drevesa na Zavrhu in dan
kasneje ob tradicionalnem prvomajskem pohodu na Zavrh.
D. K.

Županovo vino 2011
Ocenjevanju vin je minuli petek, 15. aprila,
sledil še tradicionalni vinogradniški ples.
Poleg kulturnega programa in podelitve diplom lenarškim vinogradnikom so izbirali
županovo vino, ki je bilo v občini Lenart pro-

glašeno že tretjič. Med petimi vzorci, ki so
izpolnjevali pogoje za županovo vino, je ocenjevalno komisijo najbolj prepričal sauvignon, pozna trgatev, letnik 2009, ki ga je
pridelalo vinogradništvo Šebart iz Lormanja.
Izbrano vino bo v
letu 2011 nosilo
ime županovo vino
in ga bo občina Lenart uporabljala v
protokolarne namene.
D. K.

Marko Šebart ob
razglasitvi županovega vina 2011
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Ocenjevanje vin letnika 2010 na
Sv. Ani
cenjevanje je potekalo 25.
marca v gostišču Eder - Kramberger. Ocenjenih je bilo 51
vzorcev s povprečno oceno 18,02 točke:
najvišje ocenjeni so: zvrst - Emil Senekovič; rizvanec - Mirko Šenveter; laški
rizling - Alojz Celec; chardonnay - Emil
Senekovič; kerner – Karla in Jože Majcenovič; renski rizling - Janez Brancelj;
sauvignon - Boštjan Zorman; traminec
- Marija Eder; muškat otonel - Branko
Zadravec; rumeni muškat - Marjan
Polič; modra frankinja - Damijan
Župec in zweigelt - Robert Hafner.
Komisija je bila v sestavi: Andrej Rebernišek, Miran Reberc, Anton Vodov-

O

nik, Milivoj Trstenjak
in Franc Škrobar.
Prav tako so vinogradniki Svete Ane 27.
Marca izvedli sedaj že
tradicionalni ogled po
»Anovskih
kleteh«.
Vsako leto izberejo tri
kleti pri domačih vinogradnikih. Na ogledu
poskušajo vina in tako
kramljanje ob dobri kapljici izkoristijo za prijetno druženje.

OVTARJEVE NOVICE

Si za ples? Sem za ples! 2011
JSKD Lenart in Kulturno
društvo Cerkvenjak sta 25.
marca v sodelovanju z občino
Cerkvenjak in Osnovno šolo
Cerkvenjak – Vitomarci v
Cerkvenjaku organizirala območno revijo odraslih folklornih skupin iz občin
Cerkvenjak, Lenart, Sveta
Ana, Sveta Trojica in Sveti
Jurij v Slovenskih goricah: Si
za ples? Sem za ples! 2011.
Nastopili so Folklorna skupina Mravlja, vodja skupine
Jasna Šošterič, Folklorna skupina KD Trojica, vodja skupine Milica Klampfer, Folklorna skupina
Kulturnega društva Sveta Ana, vodja skupine
Jože Roškar, Folklorna skupina Jurovčan, vodji
skupine Darinka Kramberger in Cilka Neuvirt,
Folklorna skupina KD Cerkvenjak, vodja sku-

pine Slavica Kovačič. Revijo je strokovno
spremljala Valerija Žalig.
Foto: Bojan Mihalič

Linhartovo srečanje 2011
JSKD Lenart, Kulturno društvo Cerkvenjak
in Kulturno turistično društvo Selce so v sodelovanju z občino Cerkvenjak in občino Le-

so: Dramska skupina KD Cerkvenjak (v Domu
kulture Cerkvenjak s predstavo Štefana Jerka :
Gosposka kmetija) in Dramska skupina KTD
Selce (v kulturnem domu
Voličina s predstavo Julijane Bračič: Skrita kamera).
Revijo
je
strokovno
spremljala
Aleksandra Blagojević.

Viktor Kapl
Foto: Bojan Mihalič

Prvomajski pohod na Zavrh

Linhartovo srečanje v
Cerkvenjaku

V nedeljo, 1. maja 2011
Štart med 9. in 10. uro na Trgu osvoboditve v Lenartu.
Organizatorji: Občina Lenart, Turistično društvo Rudolf Maister Vojanov Zavrh,
Planinsko društvo Lenart

11. Prvomajski pohod po Anini
poti

Linhartovo srečanje v
Voličini

Turistično društvo Sveta
Ana organizira 1. maja 11.
Prvomajski pohod po Anini
poti. Začel se bo ob 9. uri v
centru Svete Ane. Na poti sta
organizirana topla malica in ob
zaključku pohoda golaž. Pot je
dolga 20 km.

Čričkov in slavčkov gaj 2011

Z lanskega pohoda po Anini poti
Foto: Viktor Kapl

Šport špas 14. maja tudi v Jurovskem Dolu
OŠ Jožeta Hudalesa iz Jurovskega Dola letos
prvič organizira medgeneracijsko rekreativnozabavno prireditev ŠPORT ŠPAS – »Dan gibanja in druženja vseh generacij«, ki bo 14. maja
potekala sočasno po vsej Sloveniji.
Organizatorji so k sodelovanju povabili številna lokalna društva in zavode. Za pester in
raznolik program prireditve bodo poleg osnovne šole in vrtca poskrbeli še jurovski gasilci,
upokojenci, društvo kmečkih gospodinj Sveti
Jurij, turistični podmladek in zdravstveni delavci zdravstvenega doma Lenart, ki bodo obiskovalcem brezplačno merili krvni tlak.
Koordinatorica in vodja projekta je profesorica športne vzgoje na OŠ Jožeta Hudalesa
Cvetka Škrlec, ki je povedala, da je namen pri-
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nart izvedli območno revijo
odraslih gledaliških skupin iz
Cerkvenjaka in Lenarta Linhartovo srečanje 2011, ki je
bilo 1. aprila v Cerkvenjak in
2. aprila v Voličini. Nastopili

reditve skozi različne oblike skupnih pohodov,
zabavno gibalnih aktivnosti, v družabnih in
kulturnih točkah aktivno preživeti dan. »Poleg
medgeneracijskega rekreativno-zabavnega
druženja bo tudi preko igre velik poudarek na
spoznavanju zdrave prehrane in skrbi za čisto
okolje«, še pojasnjuje. Obiskovalci prireditve
bodo skupaj prehodili del nove naravoslovne
učne poti po Jurovskem Dolu, ki so jo z
uradno slovesnostjo odprli včeraj, 21. aprila.
Obiskovalci se bodo zbrali na velikem nogometnem igrišču v športnem centru Jurovski
Dol. Ob slabem vremenu bo zbirališče na
zgornjem asfaltiranem igrišču, ki bo pokrito s
šotorom.
D. K.

JSKD Lenart in Osnovna šola Sveta Ana sta
v sodelovanju z občino Sveta Ana izvedli območno revijo otroških in mladinskih pevskih
zborov iz osnovnih šol Sveta Ana, Benedikt,
Cerkvenjak-Vitomarci, Jurovski Dol, Lenart,
Sveta Trojica in Voličina, Čričkov in slavčkov
gaj 2011, ki je bila 4. aprila v Kulturno turističnem centru Sveta Ana.
Nastopili so Otroški pevski zbor OŠ Jožeta
Hudalesa Jurovski Dol, (zborovodkinja Marjeta Caf), Otroški pevski zbor OŠ Benedikt
(zborovodkinja Petra Škrlec), Otroški pevski
zbor OŠ Voličina (zborovodkinja Anita Grajfoner Petrič),
Otroški pevski zbor OŠ Lenart (zborovodkinja Marina
Zimič), Otroški pevski zbor
OŠ Sveta Trojica (zborovodkinja Petra Škrlec), Otroški
pevski zbor Sveta Ana (zborovodja Goran Marić), Mladinski pevski zbor OŠ Jožeta
Hudalesa Jurovski Dol (zborovodkinja Marjeta Caf),
Mladinski pevski zbor OŠ Benedikt (zborovodkinja Petra
Škrlec), Mladinski pevski
zbor OŠ Cerkvenjak-Vito-

marci (zborovodkinja Zdenka Bradač), Mladinski pevski zbor OŠ Voličina (zborovodkinja Anita Grajfoner Petrič), Mladinski pevski
zbor OŠ Lenart (zborovodkinja Marina
Zimič), Mladinski pevski zbor OŠ Sveta Trojica (zborovodkinja Petra Škrlec) in Mladinski
pevski zbor OŠ Sveta Ana (zborovodkinja Nataša Petek). Zapelo je 500 otrok. Revijo je strokovno spremljala gospa Manja Gošnik Vovk.
Foto: Bojan Mihalič
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Revija otroških folklornih skupin
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti, območna izpostava Lenart, in Osnovna šola Cerkvenjak-Vitomarci sta v sodelovanju z občino Cerkvenjak pripravila regijsko
revijo otroških folklornih skupin iz medobmočja izpostav JSKD Lenart, Ptuj, Ormož in
Slovenska Bistrica, ki je bila 20. aprila 2011 v
Domu kulture Cerkvenjak. Po nastopu domače
otroške folklorne skupine in pozdravnem nagovoru župana Marjana Žmavca se je predstavilo 8 folklornih skupin, ki so bile izbrane
zaradi kvalitetnega nastopa (na predhodnih območnih revijah) za nastop na regijski reviji. Nastopili so Mlajša otroška folklorna skupina
Folklornega društva Rožmarin Dolena, vodja
skupine Aleksandra Petrovič, Otroška folklorna
skupina OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, vodja

skupine Barbara Waldhütter, Otroška folklorna
skupina OŠ Anice Černejeve Makole, vodja
skupine Klementina Mlaker, Starejša otroška
folklorna skupina Kulturnega Društva Destrnik, vodja skupine Marko Pukšič, Otroška folklorna skupina Drobtinice OŠ Miklavž pri
Ormožu, vodja skupine Tanja Novak, Otroška
folklorna skupina Klasek OŠ Miklavž pri Ormožu, vodja skupine Natalija Paušner, Starejša
otroška folklorna skupina Folklornega društva
Rožmarin Dolena, vodja skupine Aleksandra
Petrovič, Mladinska folklorna skupina Podkev
Kulturnega turističnega društva Miklavž pri
Ormožu, vodja skupine Leonida Novak. Revijo
sta strokovno spremljali državni selektorici
Petra Nograšek in Majda Nemanič.

Prireditve v maju
Orfejeva pesem 2011 – območna revija
odraslih pevskih zborov in malih vokalnih
skupin bo v petek, 20. maja 2011, v kulturnem domu Sveta Trojica. Revijo bo strokovno spremljal Mitja Gobec.

Regijska revija skupin pevcev ljudskih
pesmi in godcev ljudskih viž bo v petek, 27.
maja 2011, v Kulturno turističnem centru na
Sveti Ani. Revijo bo strokovno spremljala
državna selektorica Jasna Vidakovič.
Breda Rakuša Slavinec

Picasso

Annmarie Saša Prah v Ljutomeru

V Galeriji Anteja Trstenjaka v Ljutomeru
so 8. aprila odprli razstavo slik profesorice razrednega pouka Annmarie Saše Prah, po
rodu iz Lenarta v Slovenskih goricah, ki že 20
let živi v Ljubljani in ima tam svojo prodajno
galerijo. Na ogled je opus 19 slik velikega formata, večinoma akrilov, ki jih avtorica (po
njeni trditvi!) razstavlja prvič v pravi umetnostni galeriji, saj je doslej razstavljala mar-

sikje drugje, le v hramu kulture ne.
Likovna dela Annmarie Saše Prah so izrazito abstraktna, barve v vseh vlogah in pojavih dobijo poudarjeno izrazno moč tako v
motivu kot izbrani tehniki. Dela bodo v ljutomerski galeriji na ogled do konca aprila.
Besedilo in fotografiji:
Filip Matko

Prišla je pomlad!
V ponedeljek, 28. marca, je bila v Domu sv.
Lenarta otvoritev tretje letošnje likovno-fotografske razstave. Svoja dela je postavil na ogled
Ivo Lorenčič – Loren. Realistični motivi prelepe slovenske pokrajine, domača tihožitja in
podobe klenega in delovnega slovenskega človeka na platnu so motivi, ki gledalca, in najbrž
tudi avtorja, vračajo k naravi, v lepe pretekle
čase in obudijo spomine na dom in mladost.
V fotografski objektiv pa je avtor ujel motive
modernejšega sveta. Prireditev je s petjem popestril pevski zbor stanovalcev in domski harmonikar Marijan Gabrijel.
V lepem spominu bodo ostale besede avtorja, ki jih je izrekel ob koncu prireditve ob
poslušanju pesmi, ko so ga spomini popeljali k
materi in njej ljubi pesmi Prišla bo pomlad …

V nedeljo, 10. aprila, je v
Voličini Mestno gledališče Ptuj
izvedlo predstavo Picasso. Iz
pogovora v času nacistične
okupacije v Parizu med kulturno atašejko iz Berlina Fräulein Fischer (Pia Zemljič) in
umetnikom Pablom Picassom
(Radko Polič Rac) se nizajo življenjske zgodbe obeh likov.
Odlična drama dveh nasprotujočih si polov, dveh egov, ki
pripelje do presenetljivega
vrhunca. Predstavo je odlikovala predvsem odlična igra.

Polona Šporin

100 gaziranih opic – med ilustratorji Romeo Štrakl
Konec februarja in v začetku marca so predstavili knjigo 100 gaziranih opic. Med tremi ilustratorji je tudi mojster ilustracij in stripa iz Sv.
Trojice Romeo Štrakl.
Davorin Bešvir, avtor pesniške zbirke 100 gaziranih, je basist ormoške ska punk skupine Pridigarji, knjiga pa je zbirka 100 besedil, ki jih je
napisal za Pridigarje in pred tem še za glasbeno
skupino Gnile duše.
Knjiga je izšla pri Subkulturnem azilu – zavodu
za umetniško produkcijo
in založništvo v Mariboru.
Prinaša predstavitev Bešvirjevega 30-letnega dela
in ustvarjanja. V zbirki so
pesmi absurda, družbeno
kritične, fanatične ali pobožne, mračnjaške in nazadnjaške in osebnoizpovedne pesmi.
Pesniška zbirka je
opremljena s kar 40 ilustracijami mojstrov morbidnosti, groze in absurda,

kot so se poimenovali avtorji ilustracij: Said Bešlagić, Romeo Štrakl, Vitomir Kaučič in Igor
Muršič.
Predstavitev knjige 100 gaziranih opic na
Turistični kmetiji Puklavec v Miklavžu pri Ormožu
E. P.

Razstava del Barbare Hammer
V soboto, 2. aprila, so v avli Jožeta Hudalesa razstavili dela avstrijske slikarke Barbare Hammer: Človekove pravice. Razstavo in
slikarkino delo je predstavila umetnostna zgodovinarka dr. Edith
Risse. Leta 1954 v Gradcu rojena slikarka se posveča predvsem moderni umetnosti. 2001 in 2005 je sodelovala na Mednarodni poletni
akademiji v Berlinu in 2002-2009 na delavnicah za lesorez, tisk in
jedkanico v Dresdnu. Razstavljala je v Avstriji, Nemčiji, Hrvaški, Italiji, Sloveniji in Argentini. Otvoritev razstave je popestril kulturni
program z Vanjo Fekonja in pevsko skupino učiteljic Osnovne šole
Voličina pod vodstvom Anite Grajfoner Petrič.
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Pri Methansu o Janezkovih
pravljicah
Pri Pokrajinskem muzeju v Murski Soboti
so letos izšle Janezkove pravljice – pravljice za
odrasle na 222 straneh v 500 izvodih. Delo več
avtoric so, kot smo že poročali, predstavili na
Sveti Ani, v soboškem Pokrajinskem muzeju,
1. aprila pa še v Methansovi hiši na Zgornjem
Dražen Vrhu. Elizabeta Ajtnik, Jelka Pšajd, Lidija Ličen in dr. Marija Stanonik so pripovedovale o svojem izjemno zahtevnem in
pomembnem delu, ob tem pa so zgodbico
Franca Senekoviča Ribič
brez mreže zaigrale članice lutkovne skupine Osnovne šole Sveta Ana pod
vodstvom mentorice Ane
Šnofl.
Ob selitvi v novo hišo
sta na podstrešju v skrinji
vnukinji Franca Senekoviča Marija (roj. Senekovič) Ferk in Elizabeta (roj.
Senekovič) Ajtnik odkrili
dva zvezka (prvi naj bi bil
napisan leta 1898, drugi
pa 1908) s pravljicami,
pripovedmi, prilikami in
legendami, ki sta jih prebirali v svojih mladih letih. Zapisoval jih je
konec 19. ter v začetku 20. stoletja Franc Senekovič (1874 – 1935) iz Zgornje Ščavnice pri
Sveti Ani.
Vnukinja Elizabeta Ajtnik, ki živi v Mariboru, je o najdenem gradivu po strokovni plati
povprašala dr. Marijo Stanonik ter ga v murskosoboškem Pokrajinskem muzeju predstavila še etnologinji Jelki Pšajd. Izjemno
zanimanje je pokazala tudi direktorica muzeja
Metja Fujs in prišlo je do sklepa o pripravi ce-

lotnega gradiva za knjižno obliko. Elizabeta
Ajtnik (ob pomoči moža Ivana) je zgodbe svojega deda začela prepisovati, Lidija Ličen se je
lotila zgodb po slovnični plati ter jezikovne
posodobitve, Natalija Ulčnik s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru je obdelala jezikovne posebnosti v zapisih. Pri vsem tem delu
jim je po strokovni plati stala ob strani dr. Marija Stanonik, ki pa se je še sama lotila znanstvene razsežnosti zapisanega, analize vseh

zapisanih pravljic, njihovega izvora v izročilu
ali literaturi.
K sodelovanju z likovnimi deli in risbicami
so povabili učence, ki so se odzvali na šestih
osnovnih šolah (Sveta Ana, Razkrižje, M. Sobota I, II,III in IV). Te ilustracije, ki so tudi v
knjigi, so bile na ogled ob srečanju z avtoricami v osrednjem prostoru Methansove hiše.
Filip Matko, Foto: Tomislav Vrečič
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Konservatorij za glasbo in balet Maribor
Podružnična šola Lenart
Podružnična glasbena šola z dislociranim oddelkom Cerkvenjak spada pod Konservatorij za
glasbo in balet Maribor. Domuje na Trgu osvoboditve 7, zraven Matične knjižnice Lenart.
Na šoli poučuje 20 profesorjev in skupaj z oddelkom Cerkvenjak se glasbeno izobražuje preko
250 otrok.
Svoje šolanje začnejo otroci v glasbeni pripravnici, ko so stari 6 let. Če uspešno opravijo
preizkus glasbenih sposobnosti ob koncu šolskega leta, se lahko vpišejo k pouku izbranega inštrumenta. Lahko izberejo klavir, harmoniko,
kitaro, prečno in kljunasto flavto, trobento, bariton, angleški rog, klarinet, saksofon ali violino.
Če pa so navdušeni nad plesom, se lahko vpišejo
tudi k baletu.
Če so šolanje v glasbeni pripravnici zamudili,
se lahko z uspešno opravljenim preizkusom glasbenih sposobnosti vpišejo kar k inštrumentu.
Vsi, ki obiskujejo pouk inštrumenta, morajo ob-

vezno obiskovati še pouk nauka o glasbi. Lahko
pa učenec izbere tudi samo nauk o glasbi, a je
takšna izbira pri nas zelo redka.
V mesecu maju potekajo na naši šoli preizkusi
glasbenih sposobnosti za vpis v šolsko leto
2011/12. Letos bodo vpisi potekali v glasbeni šoli
Lenart v petek, 20. maja, od 16. do 18. ure ter v
sredo, 25. maja, prav tako od 16. do 18. ure. Na
oddelku Cerkvenjak bo potekal preizkus glasbenih sposobnosti prav tako v petek, 20. maja 2011,
od 16. do 18. ure v OŠ Cerkvenjak. Na podlagi
opravljenega preizkusa glasbenih sposobnosti se
bo otrok lahko vpisal v glasbeno šolo. Že nekaj
let je veliko več kandidatov, ki opravijo preizkus,
kot pa prostih mest na šoli. Šolanje traja vključno z glasbeno pripravnico 7 let, lahko pa učenci,
ki so zelo perspektivni in razmišljajo o nadaljevanju šolanja na umetniški gimnaziji v Mariboru, nadaljujejo z glasbenim izobraževanjem še
v 7. in 8. razredu.

V Beogradu je od 26. do 6. marca potekalo Mednarodno tekmovanje Davorin Jenko. Udeležili so se ga tudi učenci trobilnega oddelka z mentorjem prof. Simonom Štelcerjem in korepetitorko prof. Ireno Košmerl Leš. Dosegli so odlične rezultate: 1. nagrado Matija Ploj in Nejc Kuri.
Niko Peserl je osvojil 2., Blaž Trobas pa 3. nagrado.
Z zlatim priznanjem na regijskem tekmovanju mladih glasbenikov Štajerske in Pomurja,14. februarja 2011, so se uvrstili na 40. Državno tekmovanje mladih glasbenikov Slovenije od 18. do
20. marca v Novem mestu. Spremljala sta jih mentor prof. Simon Štelcer in korepetitorka prof.
Irena Košmerl Leš. Matija Ploj in Nejc Kuri sta dobila zlato priznanje v 1. A kategoriji. V 1. B kategoriji je Niko Peserl prejel srebrno priznanje, prav tako v 1. C kategoriji Blaž Trobas.
Tega tekmovanja se je z zlatim odličjem z regijskega tekmovanja udeležil tudi Mario Kramberger, ki obiskuje pouk harmonike pri prof. Borutu Moriju v dislociranem oddelku Cerkvenjak.
V 1. B kategoriji je 16. marca v Brežicah prejel srebrno odličje.
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ŠD Sv. Jurij v Sl. g.- skrb za rekreacijo in vzgojo mladih
ŠD Sv. Jurij v Sl. g. skrbi za športne aktivnosti že vrsto let, poleg organizacije športnih prireditev pa skrbi tudi za domači športni park z
nogometnima igriščema ter igrišči za tenis in
odbojko.
»Športno društvo sestavljajo tri sekcije, ki se
ukvarjajo s tremi različnimi športi. Teniška in
odbojkarska sekcija (v katero so vključena samo
dekleta) sta bolj rekreativnega značaja, nogometna sekcija pa je pod imenom NK Jurovski

Dol vključena v tekmovanja MNZ Maribor,«
razlaga predsednik Robert Črnčec, ki še dodaja:
»Poleg članske ekipe je v klubu dobro poskrbljeno tudi za mlade nogometaše. Imamo selekcije nogometašev U-8, U-10, U-12, U-14 in
mladine U-18. Vse selekcije tekmujejo v ligah
MNZ Maribor, kjer dosegajo zavidljive rezultate. Vsako leto vsaj dve končata tekmovanje
med prvimi tremi v svoji starostni kategoriji.«

NK Jurovski Dol v 1. MNZ Maribor - lov za vrh
Članska ekipa NK Jurovski Dol, v večini sešimi in najglasnejšimi v ligi. Zaradi prepovedi
stavljena iz domačih igralcev, po jesenskem
igranja 5 tekem na svojem igrišču bodo v zadelu prvenstva zaseda 4. mesto. Cilj je po besečetku spomladanskega dela prvenstva domače
dah predsednika naskok na sam vrh in napretekme odigrali v Lenartu.
dovanje v Štajersko ligo, v
kateri je klub pred leti že bil.
Bližje želenemu cilju bi bili, če
jim ne bi ponagajale poškodbe
ključnih igralcev (Šnofl, Brumen, Črnčec). Z mladimi nogometaši jim je vseeno uspelo
obdržati stik z vrhom in edinim prizadejati poraz vodilnemu Teznu. Optimizem
zbujajo vrnitve poškodovanih
igralcev, ki so, z izjemo Davorina Šnofla, sanirali poškodbe.
Svoje dodajajo domači navijači, ki so med najštevilčnej- Članska ekipa NK Jurovski Dol

1. MNZ Maribor - Jurovčani in Lenarčani v boju za nove točke

Prireditve v maju:
- 12. maja 2011 – pripravljamo zaključni koncert GŠ Lenart ob 18.00 v dvorani GŠ Lenart
- 13. maja 2011 – nastop baletnega oddelka ob 17.00 v veliki dvorani Centra Slov. goric
- 25. maja 2011 – javni nastop oddelka Cerkvenjak ob 17.00 v OŠ Cerkvenjak
Čaka nas še tudi kar nekaj oddelčnih nastopov, ki pa jih sproti objavljamo na naših oglasnih mestih.
Irena Košmerl Leš, vodja podružnične šole Lenart z oddelkom Cerkvenjak

11. koncert OPZ Kamenčki
V Centru Slovenskih goric v Lenartu je 8.
aprila potekal 11. koncert otroškega pevskega
zbora Kamenčki iz Vrtca Lenart pod mentorstvom vzgojiteljice Helene Klobasa. Koncert so
obogatili tudi gostje oz. glasbeniki, ki so s svojim znanjem koncertu dodali »piko na i«. Med njimi
so bili: Anita Kralj, Ernesto
Kaleko Boakai, Nataša
Petek, Tanja Dvoršak in Mihael Muršec.
Otroško petje, ki vedno
znova navdušuje in očara, je
poslušalce popeljalo v koncert s pesmijo z naslovom
Pomlad. In kot pravi pesmica, da je pomlad topla,
nežna, razigrana, igriva in

vesela, bi lahko dejali, da je bilo vzdušje na
koncertu preprosto čudovito in otroško.
Več o koncertu na spletni strani
www.vrteclenart.si.
Helena Klobasa

Dobrovcami (3:1) so nogometaši Lenarta zabeležili dva zaporedna poraza in remi z Radljami
doma in zasedajo 11. mesto s 17 točkami. V naslednjih krogih bodo za obstanek v 1. medobčinski ligi Maribor morali izboljšati rezultate.

2. SFL končana – Nazarje in Benedikt v boj za I. ligo
Igralci Nazarja so z 48 točkami osvojili 1.
mesto in kvalifikacije za I. ligo. Tekmec bo
Izola. Z 9 točkami zaostanka je na 2. mestu Benedikt, ki je v zadnjih dveh krogih premagal
KMN Slovenske gorice (7:2) in izgubil v Škofji
Loki proti Webru (2:3). Tudi Benedikt gre v
kvalifikacije za I. SFL. Nasprotnik bo Casino
Safir. KMN Slovenske gorice je z zadnjo zmago
proti Mariboru 8:6 z 28 točkami na sredini lestvice. V ligi je zabil največ zadetkov – 105 in

jih največ tudi prejel – 113. Združena ekipa Zavrha in Selc je zadnji tekmi izgubila proti Ajdovščini (2:6) in Nazarju (4:8) in je s 16
točkami na 10. mestu, pred FC Maribor Branik,
ki je zadnji. Najboljša strelca lige, Blaž Metulj
(KMN Nazarje Glin) in Siniša Brkić (Viktorbit
eBlagajna), sta dosegla po 35 zadetkov. Tretja
sta s 27 zadetki igralca iz Sl.g. Danilo Pukšič
(KMN Benedikt) in Blaž Živko (KMN Slovenske gorice).

3. SFL - ŠD Zavrh iz lenarške A lige na vrhu lestvice

Za domače po domače – na Sveti Ani
Nedeljski popoldan 20. marca je bil za domačine, ki so se tega dne odločili obiskati domačo
športno dvorano, vesel in poln zabave. Skoraj tri
ure programa, ki so ga pripravili entuziasti Kulturnega društva Sveta Ana (vstopnino je označeval stavek: Več boste dali, več bomo zbrali), je
publiko spravljal v smeh in dobro voljo. Glas-

Prvi štirje krogi spomladanskega dela prvenstva 1. MNZ Maribor so NK Jurovski Dol prinesli 3 remije in visoko zmago (6:1) nad
Duplekom. Po 17 krogih je na 4. mestu z 29 točkami. Po uvodni zmagi nad drugouvrščenimi

bene točke so dopolnjevali domišljeni skeči in
napovedovalca Sandra Šnajder ter Gregor Lasecky.
Uvod v program je pričela godba na pihala
MOL iz Lenarta, nadaljevali pa so: Ludvik Urbanič s harmoniko in njegova žena s petjem,
Cerkveno prosvetni mešani pevski zbor KD
Sveta Ana, mlada ansambla Ta pravi junaki in
Ansambel Aleša Perka, Tamburaši KD Peter
Dajnko Črešnjevci, Pomladni zvoki, Anton Zupanec z vnukom, Hinko Potočnik z ansamblom,
godci iz Bačkove, brata Rajter, Navihani muzikanti s Katjo Kaučič in Miran Šnajder s sinovi.
Vmesno vprašanje publiki o skritem gostu se
je izkazalo kot šala, saj napovedanega Boštjana
Romiha ni bilo, je pa njegovo pesem dobro odpel
voditelj Gregor sam. Resnični skriti gost pa je bil
Rudi Šantl, ki je ob koncu prireditve zapel nekaj
svojih velikih uspešnic.

Po 26. krogih je konec tudi 3. SFL – Maribor.
Na vrh se je z 59 točkami zavihtela mlada ekipa
ŠD Zavrh, ki je še v minuli sezoni bila boje v
»lenarški« A ligi. Drugouvrščeno Gostišče pri
Antonu iz Cerkvenjaka je prehitela za točko. 3.
je ekipa Napihnjencev. Najboljši strelec prvenstva je igralec KMN Petelin Benedikt Tomi Ploj

z 42 zadetki, najboljši vratar pa je Janez Rojs,
ŠD Zavrh. 4. Mesto je dosegel KMN Petelin Benedikt, 5. KMN Slemen, 6. KMN Lovrenc, 7.
KMN Miklavž, 8. KMN Sveta Ana, 9. KMN
Sveta Ana-Zg. Ščavnica, 10. KMN Korena, 11.
KMN ŠD Selce, 12. ŠD Cerkvenjak Lotos in 13.
KMN Bakara.

KMN Sl. g. 3. na DP do 15 let
Finalni obračuni do 15 let so bili v organizaciji KMN Sl. g. v Benediktu, saj dvorani v Voličini in Lenartu ne
ustrezata. Ekipa FSK Dobrepolje je
s 4:1 premagala Puntarja iz Tolmina,
v »finalu pred finalom« je ekipa Extrem Sodražica po skrajno razburljivi in dramatični tekmi premagala
KMN Slovenske gorice. Po na videz
visokem vodstvu domačinov se je
redni del končal s 3:3. Pri kazenskih
strelih so domačini enkrat zgrešili in
ostali brez tekme za prvo mesto, ki
ga je z 2:1 dobil Extrem Sodražica.
Igralci Slovenskih goric so z 12:4
proti Tolmincem osvojili še vedno
Nervoza pred streljanjem 6-metrovk je bila velika, žal so domači
visoko 3. mesto v državi.
eno zastreljali ...

Danica Zemljič, foto: V. Kapl
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Košarka - 3. SKL-vzhod: kljub 1. mestu 2 liga pod vprašajem

Košarkarji KK Nona Lenart so sezono 3.
SKL-vzhod zaključili s15-timi zmagami in le
enim porazom in so suvereno osvojili vrh.
Zmagovalec je bil znan že krog pred koncem,
na domači tekmi proti ptujskim Termam, ki so
jo Lenarčani pod vodstvom trenerja in kapetana Roberta Karloja dobili s 86:75.
Kljub blesteči sezoni KK Nona Lenart in osvojitvi prvega mesta, ki prinaša napredovanje v
2. SKL, pa bo odločitev o napredovanju padla
šele v naslednjih mesecih. Predsednik KK Nona
Lenart in glavni sponzor kluba Smiljan Fekonja
namreč poudarja, da se uprava kluba sooča z
velikimi težavami pri pridobivanju sponzorskega denarja. Klubu namreč kljub dobrim rezultatom ni uspelo zagotoviti svežih finančnih
sredstev, tako da glavnina bremena še naprej
ostaja na glavnem sponzorju. »Zavedamo se, da
nas zaradi težke gospodarske situacije v našem
okolju in celotni državi čaka težko delo, a če želimo razmišljati o 2. SKL, moramo v klub nujno
pripeljati dodatna finančna sredstva. Že v tej sezoni smo se s težavo prebili skozi 3. SKL, a stroški 2. lige so še višji. Prav tako bi za igranje v 2.
SKL potrebovali še kakšno okrepitev v igralskem kadru, saj se ne želimo boriti zgolj za ob-

stanek, ampak bi želeli domače občinstvo še naprej razvajati z zmagami. Veliko pozornosti moramo
namenjati tudi mladinskim selekcijam, saj je to zagotovilo za uspešno
delovanje v prihodnosti,« poudarja
predsednik kluba Smiljan Fekonja,
ki poleg finančnih sredstev za uspešno delo kluba na visoki ravni prispeva še ogromno prostega časa in
energije.
Dobro delo z mladinskimi selekcijami je razlog, da se je ekipa U-14
pod vodstvom trenerja Mateja Baniča uvrstila v polfinale državnega prvenstva
osnovnih šol.

Tilen Peserl na 3. stopnički na mednarodnem turnirju v Budimpešti

Maša letos plava v konkurenci mladink in še
naprej posega po visokih mestih na državnem
nivoju. Kljub 5. mestu v vseh šestih disciplinah
na zimskem državnem prvenstvu Ljubljani pa
sama ni najbolj zadovoljna, saj je glede na treninge pričakovala še boljše rezultate, a je podlegla pritisku. Na mednarodni tekmi na Slovaškem
v Žilini je v absolutni konkurenci priplavala do 5.

mesta in s tem odplavala kategorizacijo plavalne
zveze Slovenije za leto 2011. Poleg zaključka osnovne šole in napornih vsakodnevnih treningov
jo čaka še nekaj pomembnih tekem. Avgusta pa
bo ponovno predstavnica mariborskih plavalcev
na mednarodnih otroških igrah (ICG-International Childrens Game) na Škotskem.
D. K.

Medobčinska liga v streljanju s serijsko zračno puško

Predsednik in glavni sponzor KK Nona Lenart
Smiljan Fekonja s pokalom za 1. mesto v 3. SKLvzhod

Benediške odbojkarice, ki so
lani za las obstale v II. ligi, so
letos prikazale stabilnejšo igro
in večji del zasedale sredino lestvice. Prve so igralke ŽOK
Kema Puconci.
Dobro formo so Benedičanke ujele ob koncu in dobile
štiri zaporedna srečanja. Ob
koncu so doma slavile s 3:0 nad
Partizanom iz Škofje Loke, pred
tem so v gosteh premagale Slovenjgradčanke. S 35 točkami so
se Benedičanke prebile na visoko 5. mesto. Glavnino ekipe
sestavljajo mlade odbojkarice iz Benediške odbojkarice kljub mladosti do 5. mesta v 2. DOL
domačega okolja. Zadovoljstvo
je izrazila tudi kapetanka in
glavni motor domače ekipe Nataša Rajšp, ki se
napredovati, razveseljuje pa jo tudi dejstvo, da
je pred to sezono vrnila v domači klub. Preima ob sebi nekaj posameznic, ki znajo v kljupričana je, da so mlade igralke sposobne še
čnih trenutkih obrniti rezultat v svoj prid.

Za prihodnost odbojke se v Benediktu ni bati
starejših deklic, ki v svoji skupini (vzhod-2) z
8 zmagami in 2 porazoma, zasedajo prvo
mesto, kar jim prinaša tudi uvrstitev v polfinalne dvoboje državnega prvenstva.

Prvomajski turnir za starejše deklice
Odbojkarski klub Benedikt vabi na ogled tekem mednarodnega turnirja v odbojki za starejše deklice, rojene leta
1996 in mlajše. Turnir bo med 29. 4. in 1. 5. 2011 v Športni dvorani Benedikt. Na turnirju bo nastopila domača
ekipa starejših deklic OK Benedikt. Ob njej pričakujemo
goste iz vse Slovenije, Srbije in Avstrije. Predvidoma se bo
igralo v dveh skupinah po štiri ekipe, sledi razigravanje za
mesta, tako da ima vsaka ekipa zagotovljenih pet tekem.
Vabljeni vsi ljubitelji odbojke!
OK Benedikt
Sara Mlinaric
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Lenarčan Tilen Peserl je bil
med Slovenci edini predstavnik
lenarškega rokoborskega kluba na
močnem mednarodnem turnirju
v Budimpešti za pokal Mihaly
Matura 2011. V konkurenci 10
držav je v kategoriji do 96 kg osvojil 3. mesto. »Z uspehom sem
zelo zadovoljen, saj je 3. mesto na
tovrstnem turnirju največ, kar
sem doslej dosegel v rokoborbi, a
si želim še boljših rezultatov,« je
dejal Tilen Peserl. Slovenski
uspeh je dopolnil Andrej Štaindecker v konkurenci do 120 kg,
kjer je tudi osvojil 3. mesto.

Maša Leš med mladinkami pričakovala več

Benediške odbojkarice končale sezono na 5. mestu

Med tem ko so članice že uspešno zaključile
sezono, pa le-ta še ni zaključena za OK Benedikt, saj še pridno tekmujejo njihove mladinske ekipe. Da v klubu veliko pozornosti
posvečajo delu z mladimi, ki edino prinaša
kvaliteto v prihodnosti, pričajo dobri rezultati

Tilen Peserl - 3. mesto v Budimpešti uspeh kariere

Dejan Kramberger

Sodelovala so strelska društva
iz Trnovske vasi, Vitomarcev,
Oseka in Zgornje Velke, letos pa
se je pridružilo Strelsko društvo
iz Selc. V 9 kolih je sodelovalo
10 ekip in 39 posameznikov. Še
enkrat je bil najboljši strelec lige
Mirko Tenšek, vodja ekipe SD
Velka in večkratni regijski prvak
s serijsko zračno puško. Drugo
mesto je dosegel Marjan Horvat
(Vitomarci), ki je v tej ligi nastopal prvič, tretje pa njegov moštveni kolega,
izkušeni strelec in trener Slavko Gorenc.
Ekipno so tretjič zapored zmagali strelci
Trnovske vasi A v postavi Roman Maguša, Benjamin Kuhar in Dejan Cvetko s 4729 zadetimi
krogi. Letošnji podprvaki so SD Vitomarci
(Slavko Gorenc, Marjan Horvat, Ferdo Majer),
4685 krogov. Na tretje mesto pa se je v zadnjih

dveh kolih povzpela SD Velka (Mirko Tenšek,
Sara Srne, Aleš Fluher) s 4648 krogi. 4. mesto
je pripadlo ekipi Oseka A, 5. SD Trnovska vas B
(Sandi Njivar, Benjamin Kuhar, Bojan Maguša),
6. SD Vitomarci B, 7. novincem v ligi ŠD Selce,
8. SD Osek B, 9. SD Velka B in 10. SD Vitomarci
C. Več na www.sdtv.si.
Vodja Medobčinske lige Franci Hameršak

DP v ju-jitsu - prikazovanju tehnik za otroke
5. in 19. marca sta potekali državni prvenstvi
v ju-jitsu v prikazovanju tehnik za otroke. Tekmovalci iz kluba ADK Maribor – sekcija Lenart
so ponovno dosegli odlične rezultate. Na tekmi
v Sevnici sta v kategoriji 1 – dečki 9-10 let osvojila Tilen Štuhec 1. in Jure Muršec 2. mesto. V
Črnomlju pa je Jure Muršec osvojil 1. mesto,
Tilen Štuhec pa je osvojil 3. mesto. Prav tako je
na zadnji tekmi v Črnomlju potekal zaključek
Pokala Slovenije z razglasitvijo najboljših tekmovalcev sezone, med katerimi sta naša tekmovalca. Pokal je osvojil Tilen Štuhec, drugi, z
le točko zaostanka, je bil Jure Muršec. Klub je
tako že drugo leto osvojili Pokal Slovenije. V
lanski sezoni je pokal prejela Taja Frešer v ka-

Pokal Slovenije – Jure Muršec, 2. mesto, (levo), Tilen
Štuhec, 1. mesto

tegoriji 2 – deklice 9-10 let.
Aljoša Frešer

Uspešni mladi Taekwondoisti iz Voličine in Lenarta
Na mednarodnem tekmovanju v Taekwondo-ju SUN OPEN 2011 v Braslovčah 26. marca
so ponovno blesteli mladi Taekwondoisti iz Voličine in Lenarta (Alen Preložnik, Janin Žnuderl
in Sven Hojs), ki so branili barve mariborskega
Taekwon-do kluba Branik Hwarang.
Merilo se je 310 tekmovalcev iz 12 držav. V kategoriji borbe dečki do 28 kg sta dominirala Lenarčana Sven Hojs (1.) in Janin Žnuderl (3.). 1.
mesto je v kategoriji borbe dečki do 32 kg pripadlo tudi Alenu Preložniku, ki je bil najboljši
tudi v kategoriji forme dečki rdeči pas. Z dvema
1. mestoma je mladi Taekwondoist iz Voličine
osvojil še pokal za najboljšega tekmovalca. Trener Jan Čreslovnik je povedal, da so z osvojenimi
rezultati v klubu zelo zadovoljni, a opozoril, da je
sezona še zelo dolga.
D. K.

Uspešni mladi Taekwondoisti iz Voličine in Lenarta (levo Janin Žnuderl, sredina Alen Preložnik, desno Sven Hojs)
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ZA RAZVEDRILO

Razstava Fotografij meseca
Razstava Fotografij meseca 27. maja
ob 19. uri v CSG
Natečaj Fotografija meseca, ki smo ga izvedli
s pomočjo fotografa Bojana Mihaliča, strokovne komisije in podjetja NIKON Slovenija, se
je po letu dni iztekel. Zmagovalne fotografije
natečaja Ovtarjevih novic za Fotografijo meseca
in njihove avtorje bomo predstavili na posebni
razstavi v razstavišču Centra Slovenskih goric,

na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu, v petek, 27.
maja, ob 19. uri. Na posebni svečanosti bomo
podelili nagrado avtorju najboljše fotografije
natečaja.
Uredništvo
Avtor tokratne fotografije: Tone Konrad
Naslov fotografije: Prebujanje
Kraj posnetka: Jurovski dol

Program SIP TV se v sistemu KKS LENART nahaja na kanalu S 30 - frekvenca 375,25 MHz, v
programski shemi SIOL TV na kanalu 143, T2 TV na programu 24, AMIS TV na programu 94.

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

Smeh je pol zdravja
Šefica

Dober pevec

»Naša šefica se je zastrupila!«
»Zakaj?«
»Verjetno se je ugriznila v svoj strupeni jezik.«

Mladi gasilski poveljnik je na veselici tako glasno zapel, da so se zatresle šipe.
»Nisem vedela, da ima naš gasilski poveljnik
tako močan organ,« je mlada gasilka dejala
svoji prijateljici.
»Seveda, poleg tega pa ima še čudovit glas.«

Dober nasvet
»Človek nikoli ne ve, kdaj pridejo hudi časi.
Zato bi si rad ustvaril manjše premoženje, pa
ne vem, kako bi to storil,« je mlad delavec povprašal finančnega strokovnjaka.
»Nič lažjega. Samo banki morate zaupati večje
premoženje.«

Zgoraj in spodaj
»Takšno je pač življenje – že oče me je učil, da
je človek enkrat zgoraj, drugič pa spodaj,« se je
tolažil odstavljeni direktor.
»Kaj pa je bil vaš oče po poklicu?«
»Voznik dvigala v nebotičniku.«

Rubežnik
»Včeraj se je rubežnik pri meni obnašal kot razvajen otrok.«
»Kaj pa je počel?«
»Vse,kar je videl, je hotel imeti.«

Na črpalki
»Ali ne veste, da na bencinski črpalki ne smete
kaditi. Lani je v sosednji ulici prišlo do eksplozije, v kateri je umrlo trideset ljudi,« je delavec
na črpalki dejal stranki.
»Ah, tukaj ne more priti do takšne katastrofe,
saj sva na črpalki trenutno samo dva.«

Gozdna vila

V razstavišču Centra Slovenskih goric, kjer je zdaj stalna razstava, bodo od 27. maja na ogled nagrajene fotografije natečaja Ovtarjevih novic “Fotografija meseca”

»Gospodična, moram vas pohvaliti, da plešete
kot gozdna vila,« je plesalec dal kompliment soplesalki.
»Škoda je samo, da plešem okoli štora.«

Nepotrebne skrbi

HUMORESKA

Piše: Tomaž Kšela

Kdo najbolje ve?
»Peter, zakaj si tako žalosten?« je pred
dnevi pri malici šivilja Marica povprašala
rezkarja Petra.
»Postaral sem se,« je s sklonjeno glavo
dejal Peter. »Ker sem dopolnil 60 let, sem
dobil iz ministrstva za obrambo pisemce, da
mi je prenehala vojaška dolžnost. Ocenili so,
da nisem več za nobeno rabo.«
»Peter, ne bodi žalosten, saj še nisi za
odpis,« ga je potolažila Marica.
»Marica, zakaj ga tolažiš? Na ministrstvu
za obrambo najbolje vedo, da starčki niti za
'kanonfuter' niso več dobri,« se je zahihital
mizar Tone. »Peter, sprijazni se s tem, da si
postal starček: lepo sedi doma in počivaj.«
»Kako naj sedim doma, če pa mi ne pustijo
v pokoj,« se je razburil Peter. »Na ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve menijo,
da bi lahko svoje naporno delo v tovarni
opravljal do 65. leta starosti.«
»No, ta pa je dobra,« je presenečeno povzdignil glas Tone. »Po mnenju ministrstva
za obrambo nisi več sposoben niti za to, da
bi s puško v rokah ležal v strelskem jarku. Na
ministrstvu za delo pa menijo, da bi lahko v
tovarni garal do 65. leta. Morda bi bilo najbolje, da za mnenje povprašaš na fakulteto za
družbene vede.«
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»Le kaj mi lahko odgovorijo s te fakultete,
ko pa sta na njej profesorja tako minister za
delo Ivan Svetlik kot ministrica za obrambo
Ljubica Jelušič,« je zastokal Peter.
»Potem pa bi moral ta spor med njima rešiti predsednik vlade Borut Pahor,« je dejal
Tone.
»Le kako bo Pahor rešil spor o moji starosti med njima, če je bil sam študent na njuni
fakulteti. Kje si še videl, da študentje rešujejo
strokovne spore med profesorji,« je še bolj
zastokal Peter.
»Potem pa naj o tem razsodi bivši premier
Janez Janša,« je dejal Tone.
»Nemogoče. Tudi on je bil študent na isti
fakulteti,« je izdavil Peter.
»Hm, hm, to pa je zares zapleteno,« je
dejal mizar Tone. »Kdo naj potem odgovori
na vprašanje, do kdaj so ljudje sposobni za
delo in vojaško obveznost, če se o tem ne morejo zediniti niti politiki niti strokovnjaki.«
»To je vendar jasno,« je kot iz topa dejala
Marica.
»Kaj je jasno,« sta presenečeno povprašala
Peter in Tone.
»Do kakšne starosti lahko delajo, vedo
tisti, ki se na to najbolj spoznajo, torej ljudje
sami,« je dejala Marica. »Naj to povedo na referendumu o pokojninski reformi!«

Pripravlja T. K.

»Gospod inštruktor, kaj pa naj naredim, če se
mi padalo slučajno ne odpre?« je mladi padalec plašno povprašal svojega inštruktorja.
»Nič ne skrbi, vse se bo uredilo samo. Še nobenega nam ni bilo treba iti gor iskat.«

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

Redno opravilo
»Kaj boš počel v nedeljo zvečer?«
»To, kar počnem vsako nedeljo zvečer.«
»Kaj pa počneš?«
»Listke od lota trgam.«

Nova očala
»Nova očala vam odlično pristajajo. Vse gube
na obrazu vam prekrijejo,« je ena soseda zbodla
drugo.
»Za nameček pa z njimi še tako dobro vidim,
da bi lahko preštela vse sive lase na vaši glavi,«
ji ni ostala dolžna prva.

Ata
»Moj ati je najbolj pomemben, ker je direktor.
Pod sabo ima več kot 100 ljudi,« se je Peterček
pohvalil pred sošolci.
»Moj ata je še bolj pomemben, ker ima pod
sabo več kot 1000 ljudi,« je dejal Tonček.
»Kaj pa je tvoj ata po poklicu?«
»Grobar.«

Vzdržljivost
»Gospod direktor, na službeni poti po Ameriki
bodite previdni, ker je tam veliko nasilja. V časnikih sem prebrala, da v New Yorku vsake tri
minute posilijo eno žensko,« je tajnica opozorila direktorja.
»Uh, ta pa je vzdržljiva,« je komentiral direktor.

Konj
»Gospod direktor, kaj bi želeli biti v drugem življenju,« je na družabnem srečanju kolektiva
eden od delavcev povprašal direktorja.
»Konj?« je odvrnil direktor.
»To pa ne gre, dvakrat ne moreš biti isto,« se je
zaslišal glas iz ozadja.

CENIK oglasnega prostora
1/16 strani

40 x 124 mm

80,00 €

1/8 strani

84 x 124 mm

100,00 €

1/4 strani

124 x 173 mm

180,00 €

1/2 strani

253 x 173 mm

280,00 €

Cela stran

253 x 350 mm

480,00 €

K navedenim cenam se prišteva 20% DDV
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Partnersko kmetovanje v Sloveniji
o Sloveniji od lanskega poletja nastajajo
prvi zametki partnerskega kmetovanja. S
takim načinom sodelovanja eden ali več
kmetov oskrbuje med 20 in 30 kupcev in v
skladu z njihovimi željami in možnostmi kmetije oblikuje tudi setveni načrt. Vendar v
ospredju partnerskega kmetovanja nista zgolj
pridelava in na drugi strani oskrba s hrano,
temveč številni socialni in dolgoročni kmetijski
strateški vidiki te vezi. Vsebinsko ta način spodbuja lokalno pridelavo, trajnostno in etično porabo, predvsem pa se razlikuje od naročniške
prodaje zabojčkov, kjer gre zgolj za naročniški
tržni odnos. Partnersko kmetovanje sloni na
zaupanju med kmetom in potrošnikom.

P

Gre za odnos med kmetom in kupcem brez
posrednikov; kmetje pripeljejo pridelke na dogovorjen prostor in jih zložijo v zabojčke. Vse

naprej je prepuščeno porabnikom, ti se med
seboj dogovarjajo sami, da se lahko kmet osredotoči zgolj na pridelavo. Porabniki pa izhajajo
iz predpostavke, da je v tej globalni družbi kmet
»vrsta«, ki izumira, in je njegov pridelek odvisen od neugodnih vremenskih razmer, zato je
prav, da dobi plačilo pridelka vnaprej, saj je cilj
partnerskega kmetovanja, da se lahko naprej
razvija tudi kmetija. Ko je pridelka premalo zaradi neugodnih vremenskih razmer, ga dobi
manj tudi porabnik, tveganje med kmetom in
kupcem se torej deli. In če je pridelka več, se to
pozna tudi v porabnikovi košarici. Noben kmet
si namreč ne želi izgubiti svoje skupine kupcev,
zato se zanjo kar najbolj potrudi, zabojčkov pa
ne tehtajo, temveč naložijo vanje po občutku,
pozimi pa je v njih manj pridelkov in več izdelkov, dodajo sokove in drugo. Kupci to
sprejmejo z razumevanjem, saj tako podpirajo »svojega« kmeta.
Partnersko kmetovanje je prvenstveno namenjeno malim ekološkim kmetijah, ki sicer
ne bi mogle preživeti, torej je posredni učinek partnerstva obstanek malih kmetij in
nadaljnji razvoj ekološkega kmetovanja, ki se
je pri nas sedaj ustavil. S tem je preprečeno,
da se te kmetije usmerijo v industrijsko kmetovanje ali s kmetovanjem prenehajo. Tudi v
Slovenskih goricah želimo, da bi se tak način
kmetovanja čim prej uveljavil. Tako bi potrošniki dobili zdravo in varno pridelano
hrano iz lokalnega okolja, krajina pa bi ostala
obdelana.
Povzeto po članku Darje Zemljič, Kmečki glas

OBVESTILO
LAS Ovtar Slovenskih goric bo skupaj s KSS Lenart in Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede iz Maribora ob podpori vseh šestih občin pripravil projekt pospešenega vključevanja
kmetij v ekološko pridelavo, v katerem bo zainteresiranim kmetovalcem nudil strokovno
pomoč in začetno finančno podporo.
Vabimo vse, ki jih ekološko kmetovanje veseli, da se prijavijo na tel. 059 128 773 (Milena
Grabušnik) in 02 / 729 09 41 (Franci Ornik).

Bogata ponudba domačinov na
velikonočnem sejmu
ruštvo za razvoj podeželja
»LAS Ovtar Slovenskih goric«
in Razvojna agencija Slovenske
gorice – TIC Osrednjih Slovenskih
goric sta letos že tretjič organizirala velikonočni sejem. To je posebna priložnost za ponudnike iz območja
Slovenskih goric, da se obiskovalcem
predstavijo z okusnimi kulinaričnimi
dobrotami, velikonočnimi okraski, ročnimi deli, voščilnicami ipd.
Prisrčno vabljeni še danes, 22.
aprila, od 12. do 18. ure na ploščad na
Trg osvoboditve v središču Lenarta, da
si ogledate in nakupite vse potrebno za
velikonočno praznovanje.

D

Pirhi kot umetnina
elikonočni pirhi, ki jih poslikava Frančiška Šafarič iz Čagone v Cerkvenjaku,
so tako lepo poslikani, da predstavljajo
pravo umetnino. Mnogi jih imajo podobno
kot miniaturne umetniške slike ali skulpture v
svojih domovih zato, da jim pogled nanje polepša dan in razvedri duha.
T. K.
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Lokalna samooskrba v osrednjih
Slov. goricah - 2. delovno srečanje
okviru projekta Ovtarjeva ponudba
2010 je bilo organizirano 2. delovno
srečanje. Pridelovalci in dobavitelji lokalno pridelane hrane so se 31. marca 2011
zbrali v Centru Slovenskih goric, osrednja
tema srečanja je bil razpis OŠ Lenart za dobavo prehrambnega blaga. Uvodoma je zbrane
nagovorila predsednica Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«, ki je poudarila, da je Javno naročilo Osnovne šole
Lenart, objavljeno na Portalu javnih naročil,
kompromis med željami projektne skupine in
lokalnih pridelovalcev na eni ter osnovne šole
in obstoječe zakonodaje na drugi strani.
V nadaljevanju je Renata Vajngerl, strokovna sodelavka RASG, podrobno predstavila
javno naročilo in nakazala možnosti prijave na
prehrambne sklope: moka,
jajca, olja, med, krompir, kis,
eko jabolka. Zagotovila je, da
bo brezplačno nudena vsa strokovna pomoč tistim lokalnim
dobaviteljem, ki se bodo odločili za oddajo ponudb po razpisni dokumentaciji. Terezija
Bogdan, KSS Lenart, in dr. Milojka Fekonja, RASG, sta predstavili zahtevana dokazila
(izjave, potrdila, idr), ki so potrebna za uspešno prijavo.
Iz razprave prisotnih povzemamo bistvene poudarke.
Javno naročilo OŠ Lenart ni v
celoti opravičilo pričakovanj lokalnih pridelovalcev. Največ pripomb je bilo
na skupni sklop sadje in zelenjava, ki bi lahko
bil podrobneje razdelan. Pomočnica ravnatelja
OŠ Lenart Kristina Travnekar je nakazala več
možnosti direktnega sodelovanja lokalnih pridelovalcev skozi posebne projekte, ki jih bobo
šola oz. vrtec načrtovala za naslednje šolsko
leto. Pozitivno je, da smo se o možnostih lokalne samooskrbe na območju LAS Ovtar
sploh začeli pogovarjati. Lokalni pridelovalci
so izpostavili problem svoje neorganiziranosti
in nepovezanosti; v nadaljevanju bo potrebno
najti ustrezno obliko organiziranosti, ki bo
omogočala uspešnejše trženje in prepoznavnost Slovenskih goric. Ponudniki zelenjave in
sadja se v tem letu lahko povežejo peko KZ Lenart ali PAF, d.o.o..
Govor je bil še o drugih oblikah prodaje,
promocije in problema trženja. Prodaja na
tržnici, prodaja na domu, partnerstvo kmetovanje, sejmi, internet, idr. V porastu je pov-
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praševanje po ekološko pridelanih produktih,
ki jih pridelovalci zaradi skromne ponudbe
uspešno prodajajo.
Vodja KSS Lenart Franci Ornik je predstavil
spodbude za ekološko pridelavo in predlagal
nekatere aktivnosti skupaj z LAS Ovtar – priprava na LIN 2012 in poseben projekt za pospešeno uvajanje ekološke pridelave. Dr.
Milojka Fekonja je prisotne seznanila s projektom Urbane brazde, ki poteka v Mariboru v
okviru Evropske prestolnice kulture (EPK
2012). Nakazala je možnosti sodelovanja, ki že
poteka z LAS Ovtar in Zeleno centralo iz Jurovskega Dola.
O pomenu in možnostih lokalne samooskrbe na območju LAS Ovtar smo se končno
začeli pogovarjati. Mnogo dela nas še čaka:

osveščanje in informiranje staršev in otrok o
pomenu zdrave hrane, ustrezna organiziranost
lokalnih pridelovalcev, večja ponudba ekološko pridelanih živil v lokalnem obdobju, boljša
in učinkovitejša prodaje in promocija lokalnih
produktov (v pripravi je katalog kmetij na območju LAS Ovtar).
Brez podpore in razumevanja države (pristojnih ministrstev), občin, javnih ustanov,
staršev, otrok in vseh nas samih bo težko narediti preboj in spremembo pri lokalni samooskrbi. Le skupaj bomo uspešni tako pri
vzgoji in spoznanju, da je zdrava hrana dobrina in vrednota, ki jo moramo znati ceniti.
Več spoštovanja in priznanja v družbi pa si zaslužijo tudi kmetje, ki s svojim znanjem, delom
in ljubeznijo do zemlje skrbijo, da je hrana,
pridelana v Slovenskih goricah, varna in
zdrava.
Vida Šavli

Kaj nesemo k žegnu?
krbno pripravljena jedila se nesejo k
žegnu (blagoslovu) na veliko soboto.
Zložena so v pleteno košaro, ki jo prekriva vezen prtič in krasi pomladno cvetje.
Vsebina košare se na Slovenskem razlikuje
od pokrajine do pokrajine.
V tipični slovenskogoriški pisanki najdemo: mlečni kruh, prekajeno meso, domače klobase, obarvana jajca, korenino
hrena in potico. Včasih so pridali še posebne dodatke, npr. bučna semena, da bi
»tikve« potem bolje uspevale. V Prlekiji velikonočni žegen sestavlja več jedi, ki jih v
cerkev nesejo v veliki »kürbuli«: šunka ali
pleče brez kože, domače klobase, hren, pisanke
ter domači bel ali črn kruh. Spet drugače je
Prekmurju, kjer blagoslovijo kos mesa, ki pomeni Jezusovo telo, kos »počervine« (slanine z
mesom), nekaj »remenic« (pirhov), ki pomenijo vstajenje, korenino hrena, v spomin na Jezusovo trpljenje in žeblje na križu, kvašeno
potico, »vrtanek«, ki slovi kot prekmurska narodna jed.
V Ljubljanski kotlini z okolico spečejo
šunko v testu, na Koroškem pa ne sme manjkati velikonočni šarkelj, ki ga spečejo v okrogli glinasti posodi in predstavlja trnovo krono.
Na Notranjskem v košari ne sme manjkati prekajen svinjski jezik, savinjski želodec pa je ve-
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likonočna jed, ki je značilna za Zgornjo Savinjsko dolino. Spet drugače je na Primorskem, kjer k blagoslovu nesejo pinco, z
mlekom in rumenjaki umešan sladek in odišavljen kruh. Posebnost so tudi menihi, ki so iz
takega testa kakor pince, a so spleteni v kite,
na enem koncu pa je rdeči pirh. V košaro sodijo še pršut, koromač in pobarvana jajca.
Po stari navadi so velikonočni žegen jedli
ves teden do bele nedelje, ko se konča velikonočno praznovanje. Star rek pravi, da moraš
pojesti sedem pisank, da boš imel moč.
Po knjigi Damjana J. Ovsca: Praznovanje pomladi in velike noči na Slovenskem in po svetu
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