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Časopis osrednjih Slovenskih goric

Poštnina plačana pri pošti 2000 Maribor

Začetek maja na Zavrhu

Foto Ivo Lorenčič Loren

Referendumski 5. junij
V Sloveniji bomo imeli prvič tri referendume na en dan. Na referendumu o novemu
zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bodo volivke in volivci odločali, ali
bo ta zakon uveljavljen ali ne. Če bo večina glasovala proti, se bodo državljani še naprej upokojevali po sedaj veljavnem zakonu iz leta
1999. Državni zbor v tem primeru leto dni ne
bo smel sprejeti novega. Seveda pa se bodo socialni partnerji lahko začeli takoj pogajati o
drugačni in ljudem bolj prijazni pokojninski
reformi. Če bo na referendumu zakon potrjen,
bo verjetno začel veljati sredi letošnjega leta.
Pri zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno so se stališča socialnih partnerjev razhajala v več stvareh. Problematičnih
je bilo več določil: kazen za delo na črno bi
moral plačati tudi delavec, čeprav marsikdaj
sploh ne ve, da ga delodajalec ni prijavil;
obrtniki in podjetniki v svoji dejavnosti ne bi
smeli več brez računa pomagati sosedom,
lahko pa bi jim pomagali pri drugih delih; če bi
inšpekcija pri delodajalcu zalotila delavca na
črno, bi ga delodajalec moral zaposliti za nedoločen čas in zanj plačati prispevke za nazaj.

Pri referendumu o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu arhivskega gradiva
pa gre v bistvu za to, kako hitro arhive odpreti
javnosti. Eni trdijo, da lahko prehitro odpiranje popolnoma vseh arhivov ogrozi interese
Slovenije v tujini, drugi pa menijo, da je že prišel čas, ko bi lahko odprli vse arhive.
Referendumi so najvišja oblika demokracije,
hkrati pa tudi izraz nezaupanja ljudi v politiko
nasploh. Če je z njenimi izdelki, zakoni, veliko
ljudi in socialnih partnerjev nezadovoljnih,
zahtevajo razpis referenduma, na katerem o
določenem spornem vprašanju odločijo vsi
volivci. Politika, ki hoče biti uspešna, zakone,
ki zadevajo ekonomski in socialni položaj
ljudi, pred sprejemom v parlamentu v socialnem dialogu uskladi s socialnimi partnerji. To
ni lahko, a je najkrajša in najcenejša pot do
tega, da so socialni partnerji in večina ljudi z
zakoni zadovoljni in da jih po sprejemu v parlamentu tudi spoštujejo in uresničujejo. Vladi
to ni uspelo, zato bodo o usodi zakonov, o
katerih se politiki razhajajo, odločili volivci in
volivke.
T. K.
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Kolegij županov občin v UE Lenart
16. maja so se v Cerkvenjaku sestali župani
šestih občin UE Lenart, župan občine Šentilj
in številni gostje. Direktorica Centra za
socialno delo Lenart Jasmina Gruden je
predstavila položaj po ukinitvi državnega subvencioniranja »Pomoči na domu«: storitve za
42 uporabnikov bi se podražile za 30%, odpustili bi nekatere od 6 zaposlenih. Župani bodo
občinskim svetom predlagali prevzem obveznosti države v breme občin in zagotovili
nespremenjen obseg in ceno. Razprava je potrdila, da so takšni prenosi bremen vse pogostejši in dodatno obremenjujejo občinske
proračune.

Čakajo nove izvajalce
Mag. Janez Kramberger, župan občine Lenart, nosilke projekta, je povedal, da je javno
naročilo za sklope C, F in H v okviru projekta
»Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s
pitno vodo – SZ Slovenske gorice«, ki jih je bilo
potrebno ponovno razpisati zaradi uvedbe
stečajnega postopka oz. ničnosti pogodb izbranih izvajalcev, še v teku. Gre za sklope, ki
zajemajo izgradnjo vodovodnih cevovodov
na trasah Pesnica - Lenart, Lenart - Benedikt
- odcep za Gornjo Radgono in Lenart – Voličina, 3. faza. V roku za oddajo ponudb je

svoje ponudbe oddalo osem ponudnikov, do
zaključka redakcije pa odločitve o izbiri najugodnejših ponudb še niso bile sprejete. Na
občini
sicer pričakujejo, da
bodo izbrani ponudniki
znani do
konca
maja.

Dogovorjeno je bilo skupno financiranje
poslovnih prostorov OI JSKD, ki jih doslej pokriva občina Lenart. Predstavnika Društva paraplegikov severne Štajerske Alfred Lasetzky
in Robert Krček sta predstavila projekt Paracentra v Oseku, s katerim bodo gibalno ovirane osebe (v društvu jih je 132 iz 38 občin)
pridobile objekt in urejene površine za aktivnosti in rehabilitacijo. Septembra bo pod sopokroviteljstvom občin v Sveti Trojici
dobrodelni koncert. Na pobudo Vide Šavli,

predsednice LAS Ovtar Slovenskih goric, je izpostavljena možnost sodelovanja vseh območnih LAS pri izvedbi projekta, Tanja Hrastnik
iz RASG pa je kot možen vir financiranja izpostavila tudi Evropski socialni sklad.
Župani so se odločili za vključitev v projekt
»RDO – Regionalna destinacijska organizacija
Spodnje Podravje«; občine UE Lenart bodo
imele status pridruženih občin. Velik regijski
projekt za napredek Slovenskih goric in promocije turistične ponudbe, vključno z blagovno znamko Ovtar, sta predstavila Dejan
Podgoršek in Aleksandra Pivec iz ZRS Bistra
Ptuj. Razvojna agencija Slovenske gorice bo
ob podpori LAS Ovtar
prevzela konkretne izvedbene naloge. Predstavljen
je bil tudi projekt informacijskih terminalov za dostop do podatkov o celoviti
ponudbi storitev, produktov in turističnih destinacij na območju; skupni
projekt LAS bo prijavljen
na razpis za leto 2012.
Predstavilo se je Društvo prijateljev mladine
Slovenske gorice. Predsednica Jasna Lipovž in
sekretar Zveze prijateljev
mladine Maribor Božidar
Raušl sta izpostavila sofinanciranje letovanj iz
občinskih proračunov; namenska sredstva
ZZZS in akcije Pomežik soncu namreč ne zadoščajo potrebam.
Župani so se seznanili z novimi obveznostmi iz Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, z natečajem »Moja rodna
domovina« in z izvajanjem zdravstvene dejavnosti na območju.
Tanja Hrastnik
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Ob prazniku občine Sv. Jurij
v Slov. goricah
Najvišje priznanje občine Sv. Jurij v Sl. g. posmrtno duhovniku Alojziju Antolinu
in okolice in razvoju celotne občine. V spomin
na letos preminulega in med ljudmi zelo priljubljenega farnega duhovnika se je dvorana
odela v minuto molka. Jurijev srebrnik sta prejela Franc Gajzler in Franc Fekonja, oba za dolgoletno nesebično delo in požrtvovalnost v
PGD Sveti Jurij v Sl. g. in neprecenljiv prispevek k razvoju gasilstva v občini. Plaketo župana je prejela mlada pisateljica evropskega
formata Nataša Kramberger za njene izjemne
uspehe na literarnem področju, skrbi za razvoj in prepoznavnost občine v Sloveniji in Evropi. Priznanja občine Sv. Jurij v Sl. g. pa so
prejeli: Športno društvo Sv. Jurij v Sl. g. za dolgoletni prispevek k razvoju športa in vzpodbujanju rekreacije za
vse generacije v občini,
Metka Vuzem za dolgoletno delo in pomoč
v gasilskem društvu
ter njeno aktivnost v
Društvu kmečkih gospodinj, Miroslav Puhner za dolgoletno predanost
kulturnemu
ustvarjanju in skrbi za
obujanje ter ohranjanje
kulturne dediščine in
Franc Zemljič za dolgoFoto Tone
letno, predano, skrbno
in ustvarjalno delo v
Poleg domačega župana Petra Škrleca so se osrednje občinske proslave ude- Društvu upokojencev
ležili tudi okoliški župani in oba državnozborska poslanca iz UE Lenart
Sv. Jurij.
Proslavo ob 5. občinskem prazniku sta v
glasbenih notah popeljala h koncu klavirski
Bezgovšek, župnik Mirko Krašovec in ravnavirtuoz Marko Črnčec in pevka Ana Bezjak.
telj Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol
Kot se za slovenskogoriško občino spodobi,
Stanislav Senekovič.
po proslavi ni šlo brez dobre slovenskogoriške
Prvi del programa so pripravili osnovnokulinarike, za katero so poskrbele članice Drušolci. Zbrani so si ogledali tudi 15-minutni
štva kmečkih gospodinj Sv. Jurij, in vinske
film, ki ga je izdelal SIP TV, o razvoju občine v
kapljice, ki so jo ponudili člani Društva vinoprvih petih letih samostojne poti. Iz filma je
gradnikov Sv. Jurij. Na ogled pa je bila tudi
razvidno, da je občina dajala največji poudarazstava Rudija Tetičkoviča »Sakralna in prorek investicijam v cestno in komunalno infrafana stavbna dediščina«.
strukturo. Poleg novih cestnih odsekov,
zgrajene čistilne naprave in prvih kilometrov kanalizacije je med
večjimi investicijami
prizidek k osnovni šoli
za potrebe šole in vrtca.
Vrhunec osrednje
proslave v sklopu praznika občine Sv. Jurij v
Sl. g. je bila podelitev
občinskih
priznanj.
Najvišje priznanje občine, Jurijev zlatnik, je
posmrtno prejel, duFoto Tone
hovnik Alojzij Antolin
za njegov prispevek k
urejenosti trškega jedra Nagrajenci občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 5. občinskem prazniku
srednja proslava v sklopu prireditev ob
občinskem prazniku občine Sv. Jurij v
Sl. g. je potekala 26. aprila 2011. Občinske proslave, poleg Sv. Trojice najmlajše slovenskogoriške občine, so se udeležili številni
ugledni in pomembni gostje iz domače občine
in tudi okoliških: poslanec in župan občine
Benedikt Milan Gumzar, poslanec Marjan
Bezjak, župan občine Lenart mag. Janez
Kramberger, župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc s soprogo, župan občine Pesnica
Venčeslav Senekovič, župan občine Šentilj Edvard Čagran, podžupan občine Sveta Ana
Drago Ruhitel, podžupan občine Sv. Trojica
Janez Voglar, dekan dekanije Lenart Martin

O

Jurjevi dnevi 2011
draz razgibanega in živahnega delovanja društev in posameznikov v občini
Sveti Jurij v Slov. goricah so številne

O

prireditve, športna srečanja, razstave, prostovoljne delovne akcije, otvoritve in druga družabna srečanja, ki so se skorajda mesec
dni odvijala ob petem
občinskem prazniku.
V sklopu občinskega
praznika so tako potekale naslednje prireditve: krvodajalska akcija,
čistilna akcija po zaselkih, srečanje starejših
pred veliko nočjo, od-

Majsko drevo so tradicionalno postavili tudi
prebivalci Spodnjega in
Zgornjega Gasteraja.
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prtje Jurovske poti,
pohod po občini (Spoznavajmo svoj kraj),
postavitev 25 metrov
visokega majskega drevesa v Jurovskem Dolu
in Gasteraju, srečanje
lovcev in gasilcev, Jurjevo srečanje foklornih
skupin, prikaz reševanja iz gorečih prostorov
in prometnih nesreč,
pri katerem so sodelovale tudi okoliške prostovoljne enote, in
koncert šolskih zborov
in folklornih skupin.
Osrednji prireditvi sta
bili proslava in tradicionalna Jurjeva nedelja z blagoslovom konj.

Lovci in gasilci so se pomerili na vsakoletnem srečanju v sedmih različnih
disciplinah (streljanje z malokalibrsko puško, vleka vrvi, zbijanje tarče z
brentačo, šah, kartanje, igranje pikada in namizni nogomet). S štirimi zmagami je letošnji prehodni pokal končal v rokah gasilcev.

Župan občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah Peter Škrlec je skupaj
s predsednico RK Sv. Jurij Olgo Breznik in predstavnico jurovskih
upokojencev Frančiško Vogler obiskal starejše občane, ki se ne morejo udeležiti prazničnih prireditev ob Jurjevih dnevih

V sklopu Jurjeve nedelje so članice Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij pripravile razstavo
domačih pogrinjkov, obloženih
z znanimi jedmi naših krajev.
Obiskovalci kulturnega doma
so si lahko ogledali različne
ročno izdelane prtičke in spominke, ki so jih na ogled postavile Jurovske gospodinje.
Župan občine Sv. Jurij v Slov.
goricah Peter Škrlec je v sklopu
občinskih praznovanj in prireditev in v sodelovanju z društvom upokojencev ter organizacijo RK obiskal najstarejše
občane. Skrb za rekreacijo pa
je prevzelo ŠD Sv. Jurij, ki je
organiziralo vselej zanimivo
športno srečanje po zaselkih.

V Jurovskem Dolu Jurovska pot
Jurovske poti za občino so na otvoritveni slovesnosti spregovorili župan Peter Škrlec, ravnatelj OŠ Stanislav Senekovič in Vida Šavli,
vodja LAS OVTAR.
Na 6 km dolgi krožni jurovski poti lahko
obiskovalci na desetih vmesnih točkah oz. postajah, označenih z informativnimi tablami,
spoznajo bogato naravno, kulturno in etnološko dediščino. Jurovska pot se prične pri osnovni šoli, kjer sta 2 informativni tabli, ob
gozdni učni poti in zeliščnem vrtu. Od šole
pelje pot mimo cerkve Sv. Jurija proti potoku
Globovnica, kjer obiskovalci spoznajo naravni
živalski svet in močvirno rastlinstvo. Naslednja točka se nahaja pri
nekdanji meščanski zidanici Jožefa Žagarja in
43 metrov globokem
Žagarjevem vodnjaku.
Pot se nato nadaljuje
proti Knupleževemu
mlinu, ki ga je v začetku 20. stoletja dal
postaviti takratni župan
Malne Ivan Roškar. V
bližnjem gozdu naslednja informativna tabla
označuje rimska gomilna grobišča. Predzadnja postaja označuje
kužno znamenje pri
Jurovska pot se prične pri OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol …
Morandlovih, ki spominja na pustošenje
kuge v 17. stoletju po
Slovenskih goricah. Po približno uro in pol
Pri pripravi poti je sodelovala tudi profesorica
hoje obiskovalci prispejo do zadnje postoAna Šuster, prav tako pa sta sodelovali lektojanke, ki se nahaja pri Vuzmovi domačiji na
rici Vlasta Kavran in Aleksandra Žnuderl. Za
Vardi. Hiša iz 2. polovice 18. stoletja obiskoračunalniško oblikovanje in izdelavo turistivalce zlahka popelje v čas naših dedov in pračnega vodnika ter zloženke pa je poskrbel
dedov, saj skriva številne ohranjene predmete
Dani Sajtl.
in zgodbe iz preteklosti. Podrobnejšo predstaOtvoritveno slovesnost so pripravili učenci
vitev poti lahko obiskovalci dobijo v turistiturističnega podmladka osnovne šole. Pod
čnem vodniku po Jurovski poti in zloženki, ki
mentorstvom Milene Kokol so v besedi, plesu
jo je jurovska osnovna šola izdala ob tej priin filmu predstavili vsebino poti. V programu
ložnosti in sta dostopni na njihovi spletni
so sodelovali tudi učenci recitatorskega krožka
strani (www.os-jd.si).
pod mentorstvom Vlaste Kavran. O pomenu
sklopu praznika občine Sveti Jurij v
Slovenskih goricah so 21. aprila odprli
Jurovsko pot. Učno – turistična pot je
nastala pod okriljem OŠ Jožeta Hudalesa in bo
poleg dodatne turistične ponudbe v občini prispevala k spoznavanju in ohranjanju domače
naravne, kulturne in etnološke dediščine. Jurovsko pot je uredila OŠ J. Hudalesa ob pomoči občine Sv. Jurij v Slov. goricah, LAS
Ovtar in Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja Leader. Levji delež pri raziskovanju in pripravi Jurovske poti so prispevali profesorji domače osnovne šole Milena
Kokol, Majda Kolarič in Stanislav Senekovič.
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94 konjenikov na tradicionalnem Jurjevanju
in blagoslovu konj
nimivo za konjenike oz. turiste, ki na ta način
astniki konj iz vseh koncev Slovenskih
potujejo po naši deželi. »Na srečo imamo v Jugoric in širše so 1. maja hiteli v Jurovski
rovskem Dolu in tudi okolici še vedno veliko
Dol, kjer je potekalo tradicionalno Jurjevanje in blagoslov konj.
Povorke, ki je letos tretjič
zapored potekala od lovskega doma do centra, se je
udeležilo 94 konjenikov.
Kot veleva tradicija, je na
čelu povorke prijezdil Zeleni Jurij, prinašalec sreče
in zdravja med ljudi. Tudi
letos je v sklopu blagoslova
konj, ki so ga opravili lenarški župnik in dekan Martin
Bezgovšek, domačin in
sedaj župnik na Ravnah na
Koroškem Sebastjan Valentan in začasni Jurovski župnik Mirko Krašovec, pote- Na čelu povorke Zeleni Jurij in zastavonoše
kalo tekmovanje v zbijanju
Jurjevega venca. Letošnji prvak je v konkutakih, ki so pripravljeni žrtvovati svoj prosti
renci 17 – tih tekmovalcev postal Dejan Sukič,
čas in energijo za dosego skupnih ciljev«, račlan Konjeniškega društva Podivjani žrebci,
zlaga Marija Šauperl, idejna vodja tradicionalki je poleg priznanja prejel tudi denarno
nega Jurjevanja, ki poteka v Jurovskem Dolu
nagrado.
že vse od leta 1992.
Da je bila ponudba
poleg tipičnih kramarskih stojnic čim bolj
pestra in zanimiva,
so poskrbeli domačini
in Društvo kmečkih
gospodinj Sv. Jurij z
domačimi
pridelki.
Predstavila se je tudi
Zelena centrala z vrečami, polnih zgodb.
Prireditve, ki je sovpadala s praznikom dela,
se je tekom dneva udeležilo okrog 2000 obiBlagoslov konj in konjenikov je potekal iz nove lope
skovalcev.
»Organizacija tovrstne prireditve je bila vse prej kot lahka, saj je
bilo zaradi pomične zapore ceste v času poTD Dediščina je poskrbelo za pogostitev kovorke potrebno dobesedno izprositi dovoljenjenikov in v sodelovanju z občino za konjenje za zaporo od direkcije za ceste,« opisuje
nike izdelalo posebne spominke. Prizorišče v
težave pri pridobivanju vseh dovoljenj za orcentru Jurovskega Dola, na posesti Metoda
ganizacijo prireditve gospa Šauperl, ki pa v naVerleta, kjer je potekal blagoslov konj, je od
daljevanju še pojasni, da si ne zna predstavljati
letos bogatejše tudi za novo lopo, ki jo je več
organizacije Jurjevanja brez sodelovanja z
kot 60 prostovoljcev preuredilo iz opuščenega
ostalimi lokalnimi društvi in organizacijami.
skladišča. Predsednica TD Dediščina je ob tem
Pri pripravi prireditve so namreč sodelovali
izrazila veliko zadovoljstvo, saj so s tem dobili
člani TD Dediščina, lovci, gasilci, kmečke gov Jurovskem Dolu primerno prizorišče za tospodinje, policija, zdravstveni dom, veterinarvrstne prireditve, ki so v stiku z naravo. Prav
ski zavod in drugi.
tako pa lahko novo lopo koristijo konjeniki za
privez, kar bi lahko postalo tudi turistično zaDejan Kramberger

L

Benedikt

Več pregledov – manj kršiteljev
bčinski svet Benedikta je pred kratkim
obravnaval poročilo o delu medobčinskega inšpektorata za leto 2010. V
skladu z odlokom o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata so bili inšpektorji v občini
Benedikt praviloma dvakrat mesečno. Lani so
prioritetno izvajali nadzor na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, vzdrževanja cest
in varstva javnih cest in poti, plakatiranja in
ravnanja z zapuščenimi vozili. Poleg tega inšpektorji nadzirajo tudi splošno čistočo in
urejenost krajev, odlaganje odpadkov izven
dovoljenih mest, preglednost in prevoznost
javnih občinskih cest in poti ter morebitne nedovoljene posege v ceste in javne poti.
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki so inšpektorji obravnavali le nekaj manjših primerov divjega odlaganja odpadkov v
naravno okolje ter nepravilnega odlaganja odpadkov na ekoloških otokih. Eden od občanov

O

Središče Benedikta je vedno čisto in lepo urejeno

je vrečko z odpadki odvrgel kar v jarek ob
javni cesti, drugi pa jih je nepravilno odvrgel
na ekološkem otoku v Ženjaku. Toda, glej
zlomka, oba sta pozabila, da sta vrgla med
smeti tudi stvari, na katerih je bil njun naslov.
Tako so inšpektorji oba izsledili in proti njima
uvedli postopek o prekršku, hkrati pa so pre-

Krožišče bo povečalo prometno varnost
Benediktu gradijo novo krožišče na
glavni cesti od Lenarta do Gornje Radgone, ki bo prebivalcem Benedikta
olajšalo vključevanje v promet na glavni cesti

V

Za obnovo središča Jurovskega Dola se je prijavilo 7 kandidatov

Izvajalec za obnovo vaškega jedra
še ni znan
oleg občinskega praznika je zadnji mesec
v občini Sv. Jurij minil predvsem v znamenju izbire izvajalca obnove vaškega
jedra. Po javnem odpiranju vlog sedaj poteka
rok za morebitne pritožbe glede na izbiro izvajalcev. Na javni razpis se je prijavilo 7 različnih
podjetij, ki so oddale ponudbe v vrednosti od
410.000 – 470.000 €. »Vsekakor je naša želja izbrati izvajalca, ki je dovolj kompetenten in kvaliteten, da bo izvedel obnovo vaškega jedra po
naših željah in načrtih,« pravi župan Peter
Škrlec, ki pojasni še, da bodo nad celotno prenovo trga izvajali skrben nadzor, saj želijo projekt izpeljati v kar se da največji kakovosti, saj bo
vaško jedro skupaj s cerkvijo predstavljalo simbolno središče občine. »Na podlagi izbranega izvajalca bo pogodba podpisana nekje v sredini
meseca junija,« ugotavlja župan in dodaja, da sta
v igri le še dva izvajalca, ki sta oddala ponudbe
v skladu z razpisno dokumentacijo in sta bila cenovno konkurenčna.
Občina pa je z majem bogatejša za novo asfaltno cesto v Gasteraju. V pripravi pa je tudi že
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razpisna dokumentacija za cesto v Zg. Partinju,
ki bo v dolžini 1630 metrov dobila nov asfalt.
Sočasno s tem projektom pa bodo v občini Sv.
Jurij sanirali dva plazova in obnovili dotrajano
cesto v Lešnikov klanec, ki bo preplastena z
novim asfaltom. Občina bo nadaljevala z urejanjem bankin ter najnujnejšimi popravili in krpanjem cest, ki jih je poškodovala zima. Začelo pa
se bo tudi gramoziranje makadamskih odsekov,
ki bodo občanom olajšali pot do domov.Pomembno nalogo pa je opravil občinski odbor za
komunalo in infrastrukturo, ki si je ogledal vse
občinske ceste in pripravlja načrt za sanacijo leteh. Obnove bodo najprej deležni cestni odseki,
ki so najbolj poškodovani in dotrajani.
V končni fazi je tudi nov občinski prostorski
načrt, pri katerem občinska uprava usklajuje še
zadnje podrobnosti in je tik pred javno razgrnitvijo. Podrobnosti o novem OPN, ki bo začrtal nove smernice oz. pot razvoja te mlade
slovenskogoriške občine, bodo predstavljene v
prihodnji številki Ovtarjevih novic.
D. K.

verili, ali sta njuni gospodinjstvi ustrezno
vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi
odpadki. Čeprav sta bila kasneje postopka
proti obema občanoma zaradi pomanjkanja
dokazov ustavljena in jima ni bilo treba plačati
kazni, sta vendarle imela zaradi nepravilno odvržene vrečke s smetmi veliko nevšečnosti.
Pri nadziranju občinskih javnih cest ter poti
inšpektorji niso zaznali večjih nepravilnosti.
Pohvalno je, da v občini Benedikt lani niso izsledili nobenega zapuščenega vozila bodisi ob
cesti ali v naravnem okolju. Zato pa je v naselju Trotkova inšpektor naletel na zasebnika, ki
je spuščal odpadne in fekalne vode na občinsko cesto. Po tem, ko je inšpektor ukrepal, so
zadevo ustrezno sanirali. Podobno je bilo tudi
v primeru ureditve manjšega okrasnega ribnika v naselju Benedikt.
Na področju plakatiranja so se stvari glede
na prejšnja leta lani bistveno izboljšale. Po
ureditvi nadstrešnice na
avtobusnem postajališču v
Benediktu se namreč plakatiranje na njem ne izvaja
več. Tako so inšpektorji lani
uvedli samo en postopek
proti kršilcu odloka o plakatiranju. Od dveh kršilcev
iz leta 2009 pa so lani izterjali globe preko davkarije.
Sicer pa so inšpektorji
lani na območju občine Benedikt izvedli 180 rednih in
izrednih pregledov. Po pregledih so uvedli pet postopkov za prekrške ter izdali
dve odredbi ter eno ureditveno odločbo in eno opozorilo. V šestih primerih pa
so ugotovitve posredovali v reševanje drugim
pristojnim organom. Najbolj spodbudno pa je,
da so inšpektorji v letu 2010 v občini Benedikt
opravili več pregledov kot leto poprej in naleteli na manj kršitev in nepravilnosti kot leta
2009. To je samo dokaz več, da se odnos do
naravnega okolja in infrastrukture izboljšuje.
T. K.

ter njeno prečkanje. Poleg tega bo krožišče
tudi upočasnilo promet skozi kraj, kar bo povečalo prometno varnost v občini. Novo krožišče bo vsekakor pomembna pridobitev za
kraj in celotno občino, saj
bo promet v središču kraja
poslej potekal bolj mirno in
varno.
Novo krožišče gradi podjetje Komunala Slovenske
gorice iz Lenarta. Zaradi
gradbenih del je občasno
popolnoma zaprta občinska cesta Osek – Benedikt
(LC 203061). V času občasne popolne zapore, ki se je
začela 13. maja in bo trajala
do 30. junija, je obvoz urejen po priključni cesti.

Izgradnja novega krožišča je zahteven gradbeni zalogaj

T. K.

Zaradi novega krožišča
se bo spremenila
tudi veduta kraja
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Sv. Trojica

7. redna seja občinskega sveta
a 7. redni seji so svetniki občine Sv.
Trojica potrdili strokovne podlage –
zazidalne zasnove za več gradbenih
parcel v k.o. Zg. Senarska, ki zajemajo enajst
gradbenih parcel.
Sprejeli so Poslovni načrt izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo z določitvijo vodarine in
omrežnine iz sistema Mariborskega vodovoda
d.d. za leto 2011 in Poročilo o izvajanju te dejavnosti za leto 2010. Kvaliteta pitne vode je
zadovoljiva, še vedno pa se pojavljajo motnje v
oskrbi zaradi dotrajanosti nekaterih delov
omrežja. Posebej so govorili o vodooskrbnem
sistemu za del naselja Zg. Porčič, Zg. Verjane
in del naselja Osek. Seznanili so se tudi s potekom obnove tranzitnega voda, kjer je zaradi
stečaja prišlo do menjave izvajalca.
Sprejeli so tudi Poslovni načrt izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo z določitvijo voda-

N

rine in omrežnine iz sistema Komunalnega
podjetja Ptuj d.d. za leto 2011. Kvaliteta vode
je zadovoljiva. Govorili so tudi o izgradnji vodooskrbnega sistema za hriboviti del naselja
Gočova. Pri točki Pobude in vprašanja svetnikov so se svetniki seznanili s pripravo občinskega prostorskega načrta. Župan Darko Fras
je pojasnil, da so končno dobili smernice Ministrstva za kmetijstvo in tako računa, da bo
občinski prostorski načrt sprejet v jesenskih
mesecih.
Govorili so tudi o rekonstrukciji Slovenske
ulice; še vedno ni razpisa, ki je bil že najavljen
v mesecu marcu. Kljub temu računajo, da bo
cesta urejena do občinskega praznika, ostalo
pa najverjetneje do konca letošnjega leta.
Svetniki so zastavili tudi veliko vprašanj
glede manjših vzdrževanj cest, govorili so tudi
o delu inšpekcijskih služb.
www.sv-trojica.si

Spremenili odlok o lokalnem
turističnem vodenju
rojiški občinski svet je pred kratkim
sprejel spremembe in dopolnitve odloka
o lokalnem turističnem vodenju na območju občine. Pri pripravi sprememb je sodelovala Razvojna agencija Slovenske gorice.
Občinski svetniki so odlok uskladili z zakonom o spodbujanju razvoja turizma, z zakonom o storitvah na notranjem trgu in z
evropsko direktivo o storitvah na notranjem
trgu. V odloku so v celoti zbrisali omejitve za
lokalno turistično vodenje, ki ga je po evropski direktivi treba obravnavati kot nadstandardno storitev. Skupine turistov, ki te storitve

T

ne želijo, lahko vodi katerikoli vodnik z licenco, tudi tujo, če je ustrezna. Za tovrstno vodenje na lokalni ravni ne smejo biti predpisane
nikakršne sankcije. Po doslej veljavnem
odloku so lahko turistično vodenje v občini
opravljale zgolj osebe z najmanj peto stopnjo
izobrazbe, ki so znale vsaj en tuj jezik na ravni
srednje strokovne šole, ki so opravile tečaj
strokovne usposobljenosti za lokalnega vodnika, ki so imele opravljeni izpit za lokalnega
turističnega vodnika in ki so vpisane v register
turističnih vodnikov turističnega območja pri
pooblaščeni organizaciji.
Seveda pa to ne pomeni, da turistični vodniki ne bodo več potrebni oziroma da njihovo
delo ne bo več tako pomembno. Nasprotno.
Poslej bo zaželeno, da bodo še bolj usposobljeni in široko razgledani ter podkovani, saj
bodo lahko tudi turistični vodniki iz našega
območja vodili turiste iz naših krajev na izletih v drugih lokalnih okoljih.
T. K.
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Mateja Malek, Riso Zavod

Program 5. praznika občine Sveta Trojica
10. JUNIJ 2011, petek
18.00 NOGOMETNI TURNIR MED ZASELKI (in ekshibicijska tekma) – nogometno igrišče
pri OŠ – KMN Sv. Trojica
11. JUNIJ 2011, sobota
6.00 STROKOVNA EKSKURZIJA – odhod izpred avtobusne postaje v Sv. Trojici – Društvo
vinogradnikov Sv. Trojica
9.00 POHOD PO TROJIŠKI POHODNI POTI – zbor igrišče pri OŠ – PD Hakl ter OŠ in
vrtec Sv. Trojica
9.00 KOLESARJENJE PO POTEH OBČINE – zbor igrišče pri OŠ – TD Sv. Trojica, ŠD Adrenalin in ŠD Porčič
13.00 ODBOJKA NA MIVKI – Športno rekreacijski center Na griču – ŠD Adrenalin
13.00 TURNIR V TENISU – Športno rekreacijski center Na griču – Črans d.o.o.
14.00 PROSLAVA PD HAKL – igrišče pri OŠ – PD Hakl
12. JUNIJ 2011, nedelja
14.00 TEKMOVANJE V KOŠNJI – Gasilski dom Osek – PGD Osek
13. JUNIJ 2011, ponedeljek
15.00 SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV – gostišče pri Sv. Trojici – KORK Sv. Trojica
19.00 PREDSTAVITEV SPOMINKOV IN VEČER SKEČEV – Kulturni dom Sv. Trojica – Turistično društvo Sv. Trojica
14. JUNIJ 2011, torek
17.00 DAN ODPRTE KLETI IN RAZGLASITEV PROTOKOLARNEGA VINA TER PODELITEV PRIZNANJ – pri Francu Rojku v Oseku – Društvo vinogradnikov Sv. Trojica
15. JUNIJ 2011, sreda
17.00 PREDSTAVITEV ZBORNIKA IN 225 LET ORGANIZIRANEGA ŠOLSTVA V SVETI
TROJICI TER 140 LET ŠOLSKE ZGRADBE – Kulturni dom Sv. Trojica – OŠ in vrtec
Sv. Trojica
18.00 OTVORITEV RAZSTAVE – prostori Osnovne šole Sv. Trojica - OŠ in vrtec Sv. Trojica
18.00 TURNIR V POKRU – igrišče pri OŠ – KMN Sv. Trojica

Prenova samostana in
njegove kleti

16. JUNIJ 2011, četrtek
18.00 RADIJSKA DELAVNICA ZNANCEV – oddaja po Radiu Maribor
19.00 SLAVNOSTNA AKADEMIJA – Športna dvorana Sv. Trojica – OŠ in vrtec Sv. Trojica (po
končani prireditvi ogled razstave v prostorih OŠ)

Dela pri obnovi samostana v Sveti Trojici oziroma pri spreminjanju njegove kleti v večnamenski protokolarni center Sv. Martina ob
evropski kulturni poti Sv. Martina Touranskega,
imenovani Via Savaria, so v polnem teku, kar
dokazuje tudi naša fotografija. Okolico samostana in veličastne cerkve, ki sodi med najlepše
sakralne objekte v Sloveniji, so že lepo uredili.
T. K.

17. JUNIJ 2011, petek
19.00 OSREDNJA PROSLAVA ob občinskem prazniku – Kulturni dom Sv. Trojica – Občina
Sv. Trojica in Kulturno društvo Trojica
20.00 TROJIŠKI VEČER – Veselica z Ansamblom bratov Gašperič in skupino Skater ter podelitev pokalov – Prireditveni šotor na šolskem igrišču – Občina Sv. Trojica in PGD Osek

Delavnica s študenti pri Trojiškem jezeru
sklopu projekta »Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj« je Riso

mediacijskih ureditev na stoječe vode.
V sklopu Centra za trajnostno upravljanje s stoječimi vodami v obliki učilnice v naravi
se izobražuje in ozavešča o pomenu trajnostnega upravljanja
z jezeri na temelju izkustvenega učenja. Cilj centra je, da
se na enem mestu zbirajo izkušnje preučevanja stoječih
voda in da se razvija novo znanje na temelju terenskih opažanj, meritev in aktivnosti.

Zavod povabil na poligon ob Trojiškem jezeru
študente prvih letnikov Filozofske fakultete
Univerze v Mariboru. Delavnica se je odvijala
v petek, 20. 5. 2011 na več
lokacijah ob jezeru. Delavnica je potekala pod strokovnim vodstvom prof.
ddr Ane Vovk Korže in
mag. Polone Ojsteršek
Zorčič.
Pod strokovnim vodstvom so študentje vzeli
več analiz vode, opazovali
in primerjali razvoj vodne
in obrežne vegetacije v Trojiškem jezeru. Na podlagi
posnetka stanja bodo lahko
ugotavljali učinke ekore-

18. JUNIJ 2011, sobota
9.00 TEK OKOLI JEZERA – zbirališče pri »brunarici« - Športno društvo Sv. Trojica
10.00 TRINITY TUNING PARTY – srečanje lastnikov predelanih avtomobilov – Hipodrom
Polena v Lenartu – Trinity Tuning Club (TTC)
16.00 »OJ, LEPO JE RES NA DEŽELI« - obujanje starih običajev - pred samostansko kletjo v
Sv. Trojici – Turistično društvo, Društvo vinogradnikov, Društvo kmečkih žena in deklet
17.00 OTVORITEV PROTOKOLARNO – RAZSTAVNEGA CENTRA SV. MARTINA – v
kleti samostana v Sv. Trojici – Občina Sv. Trojica s soorganizatorji
19. JUNIJ 2011, nedelja
8.00 BUDNICA SLOVENSKOGORIŠKEGA PIHALNEGA ORKESTRA – KD Mol Lenart
in mažoretke – Twirling, plesni in mažoretni klub Lenart – trg Sv. Trojica
8.00 12.00 - OGLED KLETI IN DEGUSTACIJA VIN - v kleti samostana v Sv. Trojici – Društvo vinogradnikov Sv. Trojica
10.00 SLOVESNA MAŠA IN SREBRNA MAŠA P. JURETA – v cerkvi Sv. Trojice
TROJIŠKA NEDELJA – kramarski sejem ali »žegnanje« v trgu Sv. Trojice
STOJNICA – obujanje starih običajev – pri studencu v trgu pri spomeniku – Društvo vinogradnikov, Društvo kmečkih žena in deklet, Turistično društvo Sv. Trojica
Razstava OŠ in vrtca Sv. Trojica bo na ogled tudi 17. junija 2011 od 15. ure do 19. ure,
18. junija od 16. do 19. ure in 19. junija od 9. ure do 12. ure v prostorih Osnovne šole
Sveta Trojica.
25. JUNIJ 2011
25 LET PLEŠEMO IN GODEMO – 25 let folklorne skupine Kulturnega društva Trojica
– Kulturni dom Sv. Trojica
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Lenart

S 4. seje občinskega sveta
Župan Lenarta mag. Janez Kramberger je
na 4. redni seji lenarškega občinskega sveta
poročal o najpomembnejših delovnih poudarkih v času od prejšnje seje.
ovedal je, da je bilo na čistilni akciji 9.
aprila zbranih približno 20 ton odpadkov, sodelovalo je več kot 500 ljudi.
Gradnja oz. rekonstrukcija mostu v Sp. Voličini na lokalni cesti Lenart-Jazbine-Zavrh, pri
čistilni napravi, bo v skladu z načrti predvidoma končana do 15. maja. V novem naselju v
Voličini je nad OŠ Voličina v gradnji ulica oz.
cesta. Zaradi nekaterih mnenj, da občina Lenart ne gradi na zemljišču, ki je javno dobro,
bo ponovno opravljena geodetska odmera.
Dela na Domu kulture Lenart so prekinjena
zaradi stečaja izvajalca. Unovčena je bančna garancija. Občina bo poravnala le dejansko izvršena dela. Pripravljen je popis izvedenih del,
ki bo osnova za nov javni razpis za izbiro izvajalca, ki bo predvidoma izbran sredi junija. V
rebalansu proračuna RS bodo po zagotovilih
predvidena sredstva za ureditev krožišča v Radehovi. Prometni strokovnjaki pripravljajo začasno rešitev, da bi novo obvoznico, ki
povezuje staro in novo poslovno industrijsko
cono, odprli za promet. Opravljeni so bili razgovori s predstavniki podjetja Papir servis
d.o.o. glede kršenja predpisov in onesnaževanja okolja. Obveščena je bila tudi komunalna
inšpekcija. Podjetje zagotavlja, da bo upoštevalo odredbe in delovalo v skladu z izdanimi
dovoljenji. Končano je tudi asfaltiranje ceste v
Črmljenšaku, nedokončanih je ostalo le 30
metrov zaradi plazu, ki ga je potrebno sanirati.
Asfaltiranje Prežihove ulice bo dokončano po
praznikih. Obnovljena je vertikalna prometna
signalizacija, zamenjanih je 70 prometnih
znakov in prometna signalizacija na križiščih
na vpadnicah, ki vodijo v krajevne centre.

P

Dela pri obnovi kulturnega doma stojijo

Na Poleni je nameščenih 8 fitnes naprav za
rekreativce. Urejena je javna razsvetljava na
tržnici in pri blagovnici Mercator in razsvetljava, ki omogoča dostop do parkirišča za pekarno oz. slaščičarno Sonček v Lenartu. Za
obrezovanje oz. oblikovanje krošenj dreves na
javnih površinah skrbi arborist. V Račjem
gaju, kjer poteka pot na Zavrh, potekajo
vzdrževalna dela. Nameščene so klopi v Goriškovi ulici.

Na pobude in vprašanja občinskih svetnikov odgovarjajo župan in pristojne službe.
Povzemamo nekatere odgovore.
Odgovori na vprašanja Maksimiljana Šumana: Sprejem občinskega prostorskega načrta ni odvisen od dela
občinske uprave, ampak od postopkov, ki jih
določa država, in od
spreminjajoče se zakonodaje. Zgodi se lahko,
da bo o občinskem pro-

Križišče v Radehovi čaka
na začasno ureditev
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storskem načrtu občinski svet odločal šele sredi
leta 2012. Razvoja Radehove so se na občini lotili sistematično, v zadnjih štirih letih in v sedanjem obdobju je v proračunu rezerviranih
precej sredstev. Gradnja kanalizacijskih vodov
se bo nadaljevala, ko bo požeta oljna ogrščica
na njivah, ki so v lasti podjetja ŽIPO. Na drugem vodu pa, ko bo pridobljeno soglasje za
delno zaporo ceste. Kar zadeva gradnjo ceste v
naselje Radehova, je potrebno odkupiti zemljišča od lastnikov, v pripravi so kupoprodajne
pogodbe.

redarstva občin na območju UE Lenart in razpravljal o poslovniem načrtu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja.
Potrjeni so bili dokumenti identifikacije investicijskih projektov za ureditev naselij Selce,

OBČINA LENART

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU
za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme
za razvoj podeželja v Občini Lenart za leto 2011

Poleti protestna zapora ceste?
V poletnem času, ko bo stekel gost promet
v turistični sezoni, zlasti promet vozil tujcev,
ki se zaradi vinjet izognejo vožnji po avtocesti, bodo krajani Radehove protestno zaprli
cesto, da bodo opozorili državo na nevzdržne
razmere in slabo stanje ceste.
Dejan Kramberger je ocenil, da dela pri rekonstrukciji mosta pri čistilni napravi v Sp. Voličini potekajo prepočasi. V odgovoru je
navedeno, da dela potekajo po terminskem
planu, v skladu s projektno dokumentacijo. Zaradi predvidenih obremenitev morajo biti izpolnjene vse zahteve glede konstrukcij, statike
in sušenja materialov.
Gorazd Kurnik je bil mnenja, da je cesta od
pokopališča v Strmo goro zaradi voženj šolskega avtobusa v izredno slabem stanju, saj zaradi širine ni primerna za promet avtobusov.
Bistvo odgovora je, da bodo opravljene
nujno potrebne širitve posameznih zavojev in
druge prilagoditve, ki so nujno potrebne zaradi
vožnje šolskega avtobusa.
Marko Šilec je opozoril na slabo stanje pred
nedavnim obnovljene ceste v Zg. Voličini proti
Hrastovcu. Na cesti so predvidena obnovitvena
dela, širitev ceste ni
predvidena.
Pogodba s strani
družbe Mobitel je bila
lastniku zemljišča pri
kulturnem domu v Zavrhu posredovana v
podpis, vendar je ni
podpisal. Prav tako ni
dosegljiv in se ne
odziva.
Odgovor Sašu Tomažiču: na junijski seji
občinskega sveta bosta
v obravnavi nova pravilnika za financiranje
kulturnih in športnih
društev, zato bosta tudi
oba javna razpisa objavljena v mesecu juniju.
Na pobudo Emilije Šuman bodo v prihodnje odgovori na svetniška vprašanja zapisani v
gradivu.
Občinski svet občine Lenart je sicer med
drugim sprejel spremembo statuta občine Lenart, zaključni račun za leto 2010 in v prvi
obravnavi odlok o razglasitvi hiše Zavrh 41 za
kulturni spomenik lokalnega pomena. Sprejeta
je bila obvezna razlaga odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih v občini Lenart in sprejet
sklep o ukinitvi javnega dobrega v k.o. Lenart v
Slov. goricah, k.o. Črmljenšak in k.o. Zg. Voličina. Občinski svet je potrdil pismo o nameri
za ustanovitev Medobčinskega inšpektorata in

Zavrh, Šetarova in Lormanje. Občinski svet je
prav tako potrdil pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del centralne
cone v Lenartu v Slovenskih goricah – območje
med Mariborsko cesto in ŠRC Polena.
Besedilo in foto: Edvard Pukšič

Občina Lenart v Slovenskih goricah obvešča, da je dne 23. 4. 2011 objavila Javni razpis za dodelitev državnih pomoči- skupinske izjeme za razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2011, ki se
dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči (MUV 7/2011).
Upravičenci: za vse razpisane ukrepe velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe, izvedene v
obdobju od odobritve sredstev s strani Občine Lenart in do 28. 10. 2011. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja.
Razpisna dokumentacija z obrazci vloge je objavljena na spletnih straneh občine:
www.lenart.si, rubrika »Razpisi«, »Razpis za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za
razvoj podeželja v Občini Lenart za leto 2011« ali v glavni pisarni Občine Lenart v času
uradnih ur.
Rok za sprejem prijav: 30. 6. 2011.
Številka: 330-04/2011
Datum: 26. 4. 2011

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU
za dodelitev pomoči de minimis
za razvoj podeželja v Občini Lenart za leto 2011
Občina Lenart v Slovenskih goricah obvešča, da je dne 23. 4. 2011 objavila Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2011, ki se dodeljujejo po
pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis (MUV 7/2011).
Upravičenci: za nepovratna sredstva finančne pomoči po tem razpisu lahko zaprosijo fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov ter z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetijskih gospodarstvih, ki so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske površine na območju občine.
Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe, izvedene v obdobju od odobritve sredstev s
strani Občine Lenart in do 28. 10. 2011. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo
biti z datumom iz tega obdobja.
Razpisna dokumentacija z obrazci vloge je objavljena na spletnih straneh občine:
www.lenart.si, rubrika »Razpisi«, »Razpis za dodelitev pomoči de minimis za razvoj podeželja v Občini Lenart za leto 2011« ali v glavni pisarni Občine Lenart v času uradnih ur.
Rok za sprejem prijav: 30. 6. 2011.
Številka: 330-5/2011
Datum: 26. 4. 2011
Župan
Občine Lenart v Slovenskih goricah
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.

Nov trgovski center v Lenartu?
Lenarški občinski svet se je pred nedavnim
seznanil s projektom, ki ga je za umestitev v
novo poslovno-industrijsko cono Lenart
predlagalo podjetje EDD, najemi in storitve.
Povzemamo predstavitev projekta.

Osnutek razvojnega
projekta NPIC Lenart
odjetje EDD, najemi in storitve, d.o.o.,
ima namen zgraditi prvi poslovno trgovski center v industrijski coni Lenart, ki pa bo
hkrati tudi prvi trgovski
center v sami občini Lenart.
Različne storitve, dejavnosti in izdelki, po katere so
prebivalci Lenarta in bližnji
krajani hodili v večja mesta,
bodo tako združene na
enem mestu. Glede na to,
da je osnova koncepta
predvidenega trgovsko poslovnega centra sodelovanje različnih gospodarskih
in družbenih dejavnikov,

P

bo to za občino Lenart konkretno pomenilo
več investicij na lokalnem območju, odpiranje
novih delovnih mest, večjo kupno moč ter razvoj spremljajočih dejavnosti. Slednje bo spodbudilo tudi selitev ostalih dejavnosti iz centra
v industrijsko cono.
Dodaten razcvet industrijske cone obeta
tudi izgradnja načrtovane obvoznice v neposredni okolici. Realizacija projekta izgradnje
poslovno trgovskega centra je predvidena v
roku dveh let.
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Sv. Ana

Nadaljevanje investicij, razsvetljava,
tržnica dobrodošel projekt
Župan Silvo Slaček: Dogajanje v občini je
precej pestro, kar se investicijskega dela tiče.
Trenutno nadaljujemo dela na cestah z drugim
izvajalcem, ker se je delo po stečaju CPM ustavilo. Izgradnja kanalizacije v Lokavcu intenzivno poteka. Urejena je bila komunalna
oprema v dveh stanovanjskih conah, in sicer
»Pri Rojku« in v Ledineku, prav tako bo v teh
naseljih prišlo do položitve električnih vodov
do parcel. V Ledineku je deset parcel za individualne stanovanjske hiše – od tega je ena
hiša že vseljena, kar nas zelo veseli.

Nova športna dvorana, ki je bila lani jeseni
predana svojemu namenu, nudi precej prostora za ukvarjanje s športom, saj je možna
uporaba tudi zunanjega igrišča, predvsem pa
zagotavlja vadbo v kakovostnem prostoru z
najsodobnejšimi športnimi rekviziti. Kako je z
izkoriščenostjo, kako bo poleti?
Jeseni smo bili precej negotovi glede zasedenosti, saj je športna dvorana nov objekt in v
zvezi z njim ni bilo nobenih izkušenj. Veseli pa
me, da so bili strahovi odveč, saj je bila zasedenost skozi zimsko obdobje zelo dobra. Vsak
dan od 16. do 22. ure je bila dvorana zasedena.
Seveda pri organizaciji zasedenosti in urnika
občini pomaga domače športno društvo, ki
koordinira vadbo oziroma vadbene skupine.
Posebej me veseli, da se tukaj dogajajo športni
turnirji, npr. namiznoteniški, nogometni in
drugi na precej visokem nivoju. Udeleženci so
zelo zadovoljni s pogoji in opremo, ki jo dvorana nudi. Spomladi pa se večji del športnega
dogajanja, ki poteka preko osnovne šole, prenese na zunanje športno igrišče.

Dela na mostu čez reko Ščavnico se iztekajo,
opaziti je zaključna dela v neposredni okolici.
Veseli me, da dela na mostu tečejo h koncu.
Določena dela je izvajalcem naročila še občina,
tako da bo po pričakovanju do konca maja v
fizičnem smislu vse dokončano. Potem bo trajalo nekaj časa, da izvajalci uredijo vso potrebno dokumentacijo in opravijo vse za to
potrebne tehnične preglede na objektu. Objekt
je v državni lasti in ne more priti do otvoritve
brez izdaje vseh potrebnih dovoljenj. Tako bo
slovesna uradna otvoritev v času občinskega
praznika. Objekt se bo dotlej seveda lahko
uporabljal nemoteno.

Javna razsvetljava skozi center občine je povsem nova, prav tako prometna signalizacija
za zmanjševanje hitrosti in na prehodih za
pešce. Kako kaže z razsvetljavo na cesti proti
Benediktu, ki še ni dokončana?

Že v lanskem letu smo pričeli s postavitvijo
nove javne razsvetljave proti Benediktu, do
Moleha. Vendar do sedaj gori približno tretjina teh luči, predvsem zaradi tega, ker ima izvajalec nekoliko težav v zvezi z dobavo teh luči.
Odločili smo se, da bomo v občini z javno razsvetljavo skrajno racionalni in bomo varčevali
pri električni energiji, zato smo se dogovorili z
izvajalcem, da ob tej trasi postavi razsvetljavo
z najsodobnejšimi svetilkami na LED diode
slovenskega proizvajalca iz Slovenskih Konjic,
zato so ti dobavni roki malo daljši. V teh dneh
bomo namestili še 20 svetilk, v kratkem pa bo
osvetljena celotna pot. Glede na konfiguracijo
terena in večjega števila sprehajalcev na tej relaciji bodo svetilke vse do Moleha. Naša želja
je, da bi bila razsvetljava še po dolini, kjer
manjkajo še tudi pločniki, a je to naloga za prihodnja leta. Želimo urediti takšne sprehajalne
poti, da bo možno izbrati med različno dolgimi turami. Vse to uokvirjamo v varnost v
cestnem prometu in kvalitetno bivanje v občini, s tem pa dvigujemo standarde, ki so v današnjem času trend in odstopajo od nekega
sivega povprečja.

Projekt »Tržnica« je za občino velikega pomena. Občina bo s tem veliko pridobila, saj bo
v prvi vrsti vzpodbudila svoje občanke in občane, da bodo kaj tudi
prodali domačim ljudem
in si ustvarili dodaten vir
zaslužka. So načrti že
dorečeni?

ment identifikacije investicijskega projekta
DIP, da bomo lahko čim prej pripravili vso dokumentacijo in oddali vlogo, ko bo razpis objavljen. Najavljen je bil za mesec april, nato
prestavljen v mesec maj, tako da upamo, da bo
v tem mesecu odprt in da bomo pri pridobitvi
sredstev tudi uspešni. Možnost za realizacijo
projekta bo predvidoma v obdobju 2011-12.

Tržnica bo v neposredni bližini občine. Idejna
zasnova?
Zgrajena bo primerno tlakovana ploščad z
vso potrebno infrastrukturo. Zamislili smo si,
da bodo na stojnicah lahko domačini ob koncih tedna prodajali pridelke s svojih kmetij. To
se na območju naše občine že dogaja, a samo
ob praznikih, želimo pa si, da bi to postala stalnica v občini in bi bilo različne ponudbe iz domačega okolja čim več – s tem pa tudi dodaten
vir zaslužka na kmetijah. Miselnost ljudi se je
postopoma že začela spreminjati, vse pa je pogojeno s kupno močjo. Slovenci vedno bolj cenimo kvalitetno hrano – s tem se zavzemamo
tudi za to, da jemo kvalitetno in doma pridelano hrano. Preko združenj je bila slovenska
hrana – predvsem domače dobrote - večkrat
nagrajena, česar pa ne gre zanemariti in bi morali sami temu dati še večji poudarek.

To je eden od objektov, ki
si ga v kraju zelo želimo in
ga potrebujemo. Zanj nameravamo pridobiti sredstva iz EU in smo časovno
odvisni od teh razpisov. Kar
se tiče občinskega dela,
imamo dokumentacijo pripravljeno. Občinski svet je
na zadnji seji potrdil doku-

Vabimo vas, da nas obiščete na Kmetijsko obrtniškem
sejmu na hipodromu Polena pri Lenartu, kjer bomo
predstavili kombinirano peč na pelete in polena.
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Pregled aktivnosti občine Sveta Ana 2010

stavitev poslovno obrtne cone, s katero bo oba parkirišču pred rimskim gomilnim
čina zagotovila primerno okolje za razvoj podgrobiščem v Brengovi, ki sodi med
jetništva in obrti ter ustvarila možnosti za
najbolj pomembne spomenike rimske
ustvarjanje novih delovnih mest. Zato na obcivilizacije v Slovenskih goricah, namerava občini pričakujejo, da bodo uspešni tudi pri
čina Cerkvenjak zgraditi nov turistični objekt,
projektu izgradnje turističnega objekta ob arki bo na voljo obiskovalcem arheološkega
heološkem parku. Če bo vse po sreči, bodo
parka. Ta park, ki obsega rimsko gomilno grobišče s petnajstimi delno poškodovanimi gomilami, je namenjen
tako šolskemu izobraževanju in
291/3
zgodovinskim uram kot tudi do258
datni turistični ponudbi.
Ker v bližini Anželovega gozda
v Brengovi, v katerem je arheoloTURISTICNI
OBJEKT
ški park, ni ustreznega objekta, so
290/5
se na občini Cerkvenjak odločili,
291/3
da bodo postavili novega. V njem
250
bodo obiskovalcem arheološkega
parka na voljo vsi promocijski materiali in spominki, značilni za to
291/4
okolje. Poleg tega bodo obiskovalcem v novem turističnem objektu
nudili vse potrebne informacije o
arheološkem parku in turistični
291/4
ponudbi v občini nasploh. V njem
bodo obiskovalcem na voljo tudi
OBSTOJECE
sanitarije in prostor za zavetje pred MAKADAMSKO
PARKIRIŠCE
OBSTOJEC
neugodnimi vremenskimi vplivi.
DOVOZ
Izgradnja novega turističnega
PRIKLJUCEK
291/1
objekta, ki se bo raztezal na 48
NA OBCINSKO
CESTO
kvadratnih metrih, bo stala predLEGENDA
Njiva
vidoma nekaj več kot 49.000 evrov.
- Elektricni jašek
1374/2
- Elektricni jašek
Na občini pričakujejo, da bodo
- Mešani gozd
okoli 20.500 evrov oziroma 41,5
ograja lesena
330/2
329
odstotka celotne investicijske
vrednosti pridobili iz evropskega programa
gradbena dela na novem objektu končana še
LEADER. Občina Cerkvenjak je bila v zadnjih
poleti, za otvoritev pa bo novi turistični objekt
letih že uspešna pri prijavah na javne razpise
pripravljen naslednje leto.
in pri črpanju evropskih in državnih sredstev.
Najpomembnejši projekt je prav gotovo vzpoT. K.
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Cena odvoza odpadkov bo ostala nespremenjena do septembra. Ekološki otoki za steklo,
kovine, papir, …, bodo v občini še ostali.
Suzana Rejak Breznik
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V aprilu je bil občanom
predstavljen nov sistem ravnanja z odpadki. Vse je
usmerjeno v obvezno ločevanje ter v kompostiranje
bioloških odpadkov. Zmanjševanje dela odpadkov za
odlagališča in hkrati več ločenih odpadkov za ponovno predelavo bo zmanjšalo
vpliv na okolje, na izcedne
vode ter na toplogredne
pline. Ločevanje se je z
majem že začelo, saj bo junija Saubermacher začel z
odvažanjem ločeno zbranih
odpadkov. Do prvomajskih
praznikov so vsa gospodinjstva v občini dobila
plastične vreče za plastično embalažo, tetrapak
itd. ter posode za papir ter, v kolikor so se
odločila, tudi posodo za biološke odpadke.

Nov turistični objekt v arheološkem parku

ma

Župan občine Sv. Ana Silvo Slaček je aprila občanom predstavil finančni pregled poslovanja občine v lanskem letu. Prihodki občine so v letu 2010 znašali 2,756.162 EUR, od tega je
bilo 74% prihodkov lastnih, 26% prihodkov pa je prišlo iz državnega ali proračuna EU. Dobro polovico dohodkov, 56,5%, so vložili v investicije, za gospodarske dejavnosti pa se je namenilo
okoli 30% prihodkov. Večje investicije so bile gasilstvo, vaško
jedro, cesta proti Benediktu s pločnikom, ureditev regionalne
ceste R III, gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in
čistilnih naprav, prostorski dokumenti občine, vodovodni sistemi, investicije v športne objekte in druge.
Župan je izrazil zadovoljstvo ob večjem številu gradbenih dovoljenj. Od 2005 do lani je s 17 zraslo na 26, medtem ko se je
število gradbenih dovoljenj za enostavne gradnje povečalo s 17
na 47, kar dejansko pomeni tudi povečani trend priseljevanja v
to mlado slovenskogoriško občino.
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Ločevanje odpadkov je v občini med prioritetami!
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Cerkvenjak

Juven gradi v Cerkvenjaku
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(17. 6. 2011 – 26. 6. 2011)
Petek, 17. 6. 2011
15.00 Srečanje starejših občanov – OORK Cerkvenjak – v prireditvenem šotoru na igrišču za OŠ
19.00 Gučati po antujoško – predstavitev narečnega slovarja dr. Bernarda Rajha, izrednega profesorja Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru – Slovenskogoriški forum - v avli Kulturnega doma
20.00 Glasbeni večer (Pop Design in Mladih pet) – v prireditvenem šotoru za OŠ - Gostišče pri
Antonu
Sobota, 18. 6. 2011
7.00 Dan letalcev – Aero klub Sršen – na vzletišču v Brengovi
20.00 Antonova noč z ansamblom Čuki - v prireditvenem šotoru za OŠ – Gostišče pri Antonu
13.00 Gasilsko tekmovanje članic in članov za pokal Slovenskih goric – PGD Cerkvenjak - na
ŠRC Kadrenci
Nedelja, 19. 6. 2011
7.00 Dan letalcev – Aero klub Sršen – na vzletišču v Brengovi
8.00 Razstava ročnih del DU Cerkvenjak – v domu DU Cerkvenjak (razstava bo na ogled do
16. ure)
9.30 Maša, posvečena prazniku občine Cerkvenjak – Župnija Sv. Anton
10.30 Povorka »Obudimo stare čase« - v centru Cerkvenjaka - TD Cerkvenjak
11.00 Osrednja proslava ob 13. prazniku občine Cerkvenjak – v Kulturnem domu
13.00 Družabno srečanje z živo glasbo (Trubadurji in Ansambel Šaša Avsenika) v prireditvenem
šotoru na igrišču OŠ – Gostišče pri Antonu in občina Cerkvenjak
Ponedeljek, 20. 6. 2011
19.00 Potopisno predavanje – Družina Bračko na enoletni poti okrog sveta - ŠKSG – v avli Kulturnega doma
Torek, 21. 6. 2011
8.00 5. otroška likovna kolonija Maksa Kaučič – v OŠ Cerkvenjak
17.00 Pohod po severni meji občine Cerkvenjak – Društvo general Maister Cerkvenjak – zbirališče pred občinsko zgradbo
Sreda, 22. 6. 2011
15.30 V poletni dan – Vrtec Pikapolonica Cerkvenjak – v Kulturnem domu
Četrtek, 23. 6. 2011
19.00 Slovenija, ali te poznam? Slovenci, ali se poznamo? Predavanje dr. Jurija Kunaverja, upokojenega rednega profesorja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani – Slovenskogoriški
forum – v avli Kulturnega doma
Petek, 24. 6. 2011
9.00 Zaključna prireditev učencev OŠ Cerkvenjak - Vitomarci – v Kulturnem domu
18.00 Tek ŠKSG – start v centru Cerkvenjaka
20.00 Kulturni večer pod lipo samostojnosti – KD Cerkvenjak
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13. praznik občine Cerkvenjak

a
an
ltir
fa

S

as

tanovanjski blok, ki ga
podjetje Juven iz Benedikta gradi v Cerkvenjaku,
zelo hitro napreduje. Blok bo
natanko tak, kakršnega je podjetje Juven zgradilo že v Benediktu. Na objektu se je pojavila
tudi cena, po kateri bo podjetje
prodajalo nova stanovanja v
Cerkvenjaku. Kupci bodo morali za kvadratni meter odšteti
990 evrov in davek na dodano
vrednost, ki je v gradbeništvu
osem odstoten.
T. K.

285.45

285.39

Sobota, 25. 6. 2011
9.00 »S kolesom po mejah občine Cerkvenjak« – rekreativno kolesarjenje – ŠD Cerkvenjak
17.00 14. tradicionalni nočni turnir v malem nogometu za prehodni pokal Gostišča pri Antonu
– na igrišču za OŠ – KMN Cerkvenjak
Nedelja, 26. 6. 2011
10.00 Streljanje z zračno puško za pokal občine Cerkvenjak – na igrišču za OŠ – ŠD Cerkvenjak
13.00 Tradicionalna košnja trave z ročno koso ter grabljanje in razmetavanje trave - v Komarnici v bližini Turistične kmetije Breznik - TD Cerkvenjak
19.00 Premiera gledališke predstave »Klinika pri Sv. Antonu« - KD Cerkvenjak – v Kulturnem
domu
Petek, 1. 7. 2011
19.00 Turnir v malem nogometu med zaselki za pokal občine Cerkvenjak – na igrišču za OŠ –
ŠD Cerkvenjak

etošnji 13. praznik občine Cerkvenjak bo
potekal v znamenju nekaj novih pridobitev na področju komunalne infrastrukture in urejanja prostora: povečana
čistilna naprava v Kadrencih na cca. 1250 PE;
dodatni kanalizacijski vodi v dolžini 2,2 km in
novih 32 priključkov na čistilno napravo; sanacija dveh plazov – pri Kovačičevih v Kraljevcih in POC Brengova; nova vstopna
signalizacija - table v občino; krajši odsek asfaltne ceste v Kadrencih; razširitev telefonske
centrale in s tem možnost priključitve na internet; ureditev dela fasade na Kulturnem
domu Cerkvenjak, kjer imajo svoje prostore
tudi občina, pošta in turistično informacijska
pisarna; sanacija občinskih cest (vzdrževanje
bankin, gramoziranje, košnja trave, krpanje
udarnih jam, čiščenje jarkov, postavitev zaščitnih ograd ipd.) pričetek komasacije in agromelioracije v dolini Andrenskega potoka.
Ob tem pa se pripravljamo na izvedbo še
dveh pomembnejših projektov v drugi polovici leta in sicer pričetek izgradnje ŠRC Cerkvenjak in novega petoddelčnega nizkoenergetskega vrtca na lokaciji starega, ki ga bomo
porušili. Vrednost obeh projektov bo okrog 2,2
milijona evrov.
Veseli smo tudi, da investitor Branko Valh
iz Benedikta finalizira 12 novih stanovanj v
središču Cerkvenjaka, ki so že naprodaj in
bodo zapolnila potrebe po lastnem domu mladim družinam in vsem drugim potencialnim
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kupcem. V naši
občini si ne smemo več dovoliti
odliva mladih.
Občinski
praznik bo ves
ta čas kulturno
in športno obarvan. Nekaj športnih in drugih
prireditev bo izven navedenega
termina.
Občani
in
vodstvo občine Cerkvenjak ugotavljamo, da
smo se leta 1998 pravilno odločili za svojo samostojno pot, saj je gospodarski in kulturni
razvoj iz leta v leto bolj opazen. Kljub temu, da
naša država Slovenija ob svoji 20. obletnici obstoja preživlja gospodarsko pa tudi politično
krizo, smo v naši občini optimisti, saj vemo,
da poti nazaj ni, rešita nas lahko le naša trma
in vztrajnost kot že mnogokrat v zgodovini
slovenskega naroda.
Vsem občanom čestitam ob prihajajočem
13. prazniku občine Cerkvenjak, svojim sodržavljanom pa želim lepo praznovanje 20-letnice slovenske državnosti, ki nam tudi že trka
na vrata.
Župan občine Cerkvenjak
Marjan Žmavc
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GOSPODARSTVO
Omejitev za delo slovenskih delavcev v EU je konec

Kmetijsko obrtniški sejem v Lenartu Na delo tudi v Avstrijo in Nemčijo
onjeniški klub Slovenske gorice Lenart,
Moneta, d. o. o. in občina Lenart organizirajo Kmetijsko obrtniški sejem, ki
bo v ŠRC Polena v Lenartu od 27. do 29. maja.
Sejem bo tematski, po vzoru podobnih sejmov, ki jih organizirajo v Avstriji, v Sloveniji
pa podoben sejem poteka v Komendi. Razstavljalci bodo v štirih sklopih predstavili kmetijsko mehanizacijo in obrt, na ogled pa bosta
tudi razstavi drobnice in malih živali. V strokovnem delu sejma bodo posvetovanja o biomasi, dopolnilnih dejavnostih na kmetiji in
čebelarstvu.

K

Mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.,
župan Občine Lenart:
»Človekova ustvarjalnost, želja po razvoju in
spremembah nas postavlja pred nove izzive in
cilje. Ljudje v Slovenskih goricah so podjetnega
duha, zato se je porodila zamisel, da bi različne
dejavnosti in podjetniške ideje širši javnosti
predstavili na enem mestu.
Na Poleni bo od 27. do 29. maja potekal
Kmetijsko obrtniški sejem, kjer bodo predstavljene kmetijske dopolnilne dejavnosti, obrt in
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podjetništvo. Sejem bodo spremljala tudi razna
tematska predavanja in kulturne prireditve.
Tovrstni sejmi so običajni v tujini, vendar so
redkost v Sloveniji. V Lenartu prvič organiziramo kmetijsko obrtniški sejem. Gotovo je priložnost za celostno predstavitev, promocijo, nove
poslovne priložnosti in konkurenčnost. Občina
Lenart spodbuja kmetijstvo, obrt, podjetništvo
in ustvarjalnost v najširšem smislu. Veseli smo,
da so se različne dejavnosti povezale z namenom skupnega nastopa na trgu. Naj bo sejem
priložnost za promocijo dosežkov, inovativnosti
in novih poslovnih izzivov.«

število zagotovo povečalo.
Podjetje MPS International s sedežem v avstrijskem Gradcu, ki posreduje med delodajalci
in delavci, je v Mariboru že odprlo svojo poslovalnico. Že v prvih dneh maja jo je obiskalo veliko delavcev, ki se zanimajo za zaposlitev pri
severnih sosedih. Delodajalci v Avstriji najbolj
iščejo voznike viličarjev, delavce na CNC strojih, tehnike, inženirje, delavce v logistiki in na
tekočih trakovih ter zdravstvene delavce. Najnižje neto plače, ki jih ponujajo delavcem, znašajo okoli tisoč evrov neto. Skupaj z vsemi dodatki lahko kvalificirani delavci ob triizmenskem delu zaslužijo okoli 1500 evrov neto.
Mednarodni zaposlitveni sejem Slovenija –
Avstrija, ki ga je v Mariboru v začetku maja pripravila območna služba zavoda za zaposlovanje
v Mariboru, je obiskalo preko 4000 brezposelnih in drugih delavcev. Na sejmu je poleg domačih delodajalcev sodelovalo tudi petnajst
delodajalcev iz Avstrije in štiri avstrijske zaposlitvene agencije. Skupaj so ponujali 650 delovnih mest v sosednji državi ter okoli 450 mest za
sezonska dela.
T. K.

PROGRAM KOS LENART

Izobraževalni center za delo v Avstriji

PETEK, 27. 5. 2011
9.00
ZAČETEK SEJMA
11.00
GODBA NA PIHALA LENART
12.00
SVEČANA OTVORITEV SEJMA
OTROŠKI VRTEC LENART
FOLKLORNE SKUPINE
OSNOVNA ŠOLA LENART
LJUDSKI PEVCI
MAŽORETKE
OBRTNIŠKI PEVSKI ZBOR LENART
14.00 – 18.00 STROKOVNI PROGRAM (Tribuna hipodroma)
»BIOMASA IN GOSPODARJENJE Z GOZDOVI«
Izvajalec: Zavod za gozdove
Predavanje: 15.00-16.00

opolno odprtje avstrijskega trga dela
prinaša nove možnosti in priložnosti
za slovenske delavce. Pri Izobraževalnem centru pripravljamo 30-urni tečaj nemščine, ki je namenjen vsem, ki bi želeli
poiskati delo v Avstriji. Vsebina tečaja je prilagojena iskalcem zaposlitve: pozdravi, nagovori, predstavitev samega sebe; pogovor po
telefonu, pisanje pisem in e-pošte; iskanje informacij o delodajalcu po internetu in priprava na razgovor; medkulturna komunika-

SOBOTA, 28. 5. 2011
11.00
DIXILAND BAND OLDIES&GOLDIES
11.00 in 14.00 OGLED KOTLARNE NA BIOMASO (Kidričeva ulica v Lenartu)
14.00
NARODNOZABAVNI ANSAMBEL ZLATI DEČKI
9.00 – 15.00 STROKOVNI PROGRAM (Tribuna hipodroma)
»DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI«
Izvajalec: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Predavanje: 11.00-12.00
15.00-19.00
STROKOVNI PROGRAM (Tribuna hipodroma)
»PODJETNIŠTVO IN OBRT V SLOVENSKIH GORICAH«
Izvajalec: Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
Predavanje: 16.00-17.00
NEDELJA, 29. 5. 2011
9.00 – 15.00 STROKOVNI PROGRAM (Tribuna hipodroma)
»ČEBELJI PRIDELKI«
Izvajalec: Čebelarska zveza društev Maribor
Predavanje: 11.00-12.00
Sobota in nedelja: RAZSTAVA STARODOBNIH VOZIL

Slovenskogoričani na Forumu slovenske obrti
Ljubljani je bil pred kratkim Forum
slovenske obrti, ki ga je pripravila
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Med cvetom
slovenskega obrtništva je naša kamera ujela tudi
več domačinov iz
Slovenskih goric.
Na naši fotografiji
je predsednik območne
obrtno
podjetniške zbornice v Lenartu
Stanko Bernjak,
takoj za njim pa
generalni sekretar
Sindikata obrtnih
delavcev Slovenije
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rvega maja se je izteklo sedemletno prehodno obdobje, v katerem so stare članice
Evropske unije lahko na svojem trgu dela
omejevale zaposlovanje delavcev iz članic, ki so
se vključile v Evropsko unijo leta 2004. Večina
starih članic unije je svoj trg dela za delavce iz
novih članic odprla že pred iztekom tega obdobja, Avstrija in Nemčija pa sta vztrajali do
konca. Sedaj veljajo v nekaterih državah Evropske unije samo še omejitve pri zaposlovanju delavcev iz Romunije in Bolgarije, ki so v unijo
vstopile kasneje.
Od prvega maja naprej se lahko torej delavci,
ki so državljani Slovenije, zaposlujejo v vseh
državah Evropske unije, tudi v Avstriji in Nemčiji, pod enakimi pogoji kot delavci iz teh držav.
Ravno za zaposlovanje v obeh omenjenih državah je doslej med delavci v Sloveniji, še zlasti na
Štajerskem, v Pomurju in na Koroškem, vladalo
veliko zanimanje. To velja tudi za delavce v
osrednjih Slovenskih goricah.
Kljub številnim omejitvam je že doslej samo
v Avstriji po neuradnih podatkih legalno delalo
okoli šest tisoč delavcev, na črno pa še precej
več. Sedaj, ko omejitev ni več, se bo njihovo

Martin Muršič. Oba sta aktivno sodelovala v
delu foruma.
T. K.
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cija – posebnosti in razlike; konverzacija med
tečajniki, …
Znanje tujega jezika, dobra pripravljenost
in poznavanje delodajalca lahko iskalcu zaposlitve prinesejo pomembno prednost pred
ostalimi iskalci. Brez znanja tujega jezika pri
tujih delodajalcih pač ne gre.
Za vse informacije in prijave se oglasite na
Izobraževalnem centru na Nikovi 9 ali po telefonu 02/ 720 78 88.
Izobraževalni center Slovenske gorice

Slovenski zidar v Avstriji
Jožek Simončič: Na gradbiščih v
Avstriji je intenzivnost dela zelo
podobna naši
Da bi dobili kar
se da realno sliko
o tem, v kakšnih
pogojih delajo
naši delavci v Avstriji, smo se
pogovarjali z Jožkom Simončičem
iz občine Cerkvenjak, ki je zaposlen kot zidar
pri delodajalcu v
Avstriji.
Jožek, ki se je za zidarja izšolal na Gradbenem šolskem centru v Mariboru, ima okoli
petnajst let delovnih izkušenj: »Na to, da je delodajalec uredil vse formalnosti in me je prijavil, sem čakal štirinajst dni. Če v Avstriji
inšpektor za delo dobi pri delodajalcu delavca,
ki dela na črno, mastno plačata oba – delodajalec in delavec.«
Kakšne pravice imajo v Avstriji delavci z
njegovo kvalifikacijo in delovnimi izkušnjami?
»Prejemamo od 1300 do 1500 evrov neto
mesečne plače. Lahko delamo tudi nadure,
vendar nas v to nihče ne sili. Naduro imamo
plačano po 11 evrov. Redno delo traja na teden
39,5 ure. Časa, ko malicamo, nam delodajalec
ne šteje v delovni čas. Tudi za malico poskrbimo sami. Malica je uradno od 9. do 9.15 ter
od 12. do 12.30. Veliko pa je odvisno tudi od
dogovora med delavci v skupini. Delavci decembra dobimo tudi trinajsto plačo, ki je
enaka kot vse druge. Dobimo tudi nekakšen
regres za letni dopust. V Avstriji mu pravijo
»Urlaubsgeld«, ki je višji od ene plače. Delavcu
po šestih mesecih dela pripada štirinajst dni
dopusta. Delavci z mojo kvalifikacijo imamo
okoli 28 dni dopusta na leto,« pojasnjuje Jožek.
»Delavcu, ne glede, ali je iz Avstrije ali iz Slovenije, pripadajo tudi otroški dodatki v višini

190 evrov mesečno za vsakega otroka. Delavec
iz Slovenije lahko v celoti uveljavi ta dodatek.
Če žena v Sloveniji že prejema otroški dodatek, pa delavec iz Slovenije v Avstriji dobi samo
razliko do 190 evrov. Izračunajte: otroški
dodatki za dva otroka, trinajsta plača in
»Urlaubsgeld« predstavljajo za naše razmere
kar lep denar.«
Kako je z varstvom pri delu? »Sam sem
dobil vsa zaščitna sredstva, ki jih potrebujem,
od očal do zaščitne obleke. Poleg tega sem
dobil še šest majic, puloverje in delovne
obleke, vse v barvah podjetja. Zdi se mi, da je
za varnost pri delu dobro poskrbljeno. Že prvi
dan sem dobil tudi vse orodje, ki ga potrebujem za delo. Za orodje, ki je zares kakovostno,
sem osebno zadolžen. Če bi z njim ravnal malomarno ali ga izgubil, bi stroške za nabavo novega nosil sam.«
Jožek Simončič čez teden prebiva v Avstriji,
da se mu ni treba vsak dan voziti na delo. »Stanovanje imam kar v mansardi podjetja. Imam
svojo sobo s štedilnikom in hladilnikom, sanitarije in kopalnica pa so skupne za več sob. Za
sobo plačam delodajalcu mesečno 35 evrov.«
Kako intenzivno poteka delo? »Približno
tako kot pri nas. V Avstriji sem zvečer enako
utrujen, kot sem bil po delu v Sloveniji. Po delu
delavci običajno počivamo. Sam si kaj skuham,
gledam televizijo, berem časopise in podobno.
V mesto grem bolj poredko. V gradbeništvu je
tudi tako, da se v sezoni marsikdaj dela deset
ali enajst ur.«
Je kakšna razlika med delom v Avstriji in pri
nas? »Moj zadnji delodajalec v Sloveniji je bil
zelo v redu, zato kakšnih posebnih razlik ne
opažam. Na splošno bi lahko rekel le to, da je
delo v Avstriji bolje organizirano in zato bolj
urejeno in umirjeno.«
Kakšen pa je odnos domačinov do delavcev
iz Slovenije? »Dober. Nimam občutka, da bi
nas zapostavljali. Če delavca šef ceni, bo dobil
kakšen dodatek, drugače pa ne, odvisno od
delavca, kako je prizadeven.«
T. K.
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SOBIVANJA Z NARAVO

Nasprotovanja predlogu zakona o socialnovarstveni dejavnosti

Bi novi zakon škodoval uporabnikom?
Na območju Lenarta deluje kar nekaj socialnovarstvenih zavodov, ki so še kako pomembni za življenje številnih prebivalcev
osrednjih Slovenskih goric. Gre za Center za
socialno delo, za enoto Varstveno delovnega
centra Polž, za Zavod Hrastovec, za dom starostnikov v Lenartu, za center za pomoč na
domu in za še nekatere. Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve je pred časom dalo
v javno razpravo predlog zakona o socialnovarstveni dejavnosti, ki bo pomembno vplival
na delovanje teh zavodov.
Dejansko gre za pomemben zakon, saj ureja
tisto področje, s katerim se prej ko slej sreča
vsak človek, če ne prej, pa v jeseni življenja.
Doslej je bil v veljavi zakon o socialni varnosti, ki je urejal tako področje socialnovarstvenih prejemkov kot področje socialnovarstvene dejavnosti. Lani pa so poslanci v
državnem zboru sprejeli nov zakon o socialno
varstvenih prejemkih, ki ga bodo začeli v
praksi uporabljati 1. junija letos. Področje socialnovarstvene dejavnosti je zato potrebno
sedaj urediti s posebnim zakonom. Kot zatrjujejo na ministrstvu, so si pri pripravi zakona
prizadevali, da bi zagotovili takšen sistem socialnega varstva, ki bi posameznikom in ranljivim skupinam zagotavljal dostop do
socialnega varstva, ki jim bo finančno dosegljivo. Zakon naj bi učinkovito uredil sodelovanje države in lokalne skupnosti ter drugih
pri načrtovanju mreže izvajalcev, da bi zagotovil vpliv uporabnikom ter da bi omogočil avtonomijo izvajalcev in s tem povečal njihovo
odgovornost za izvajanje programov in drugih
oblik pomoči.
Predlog zakona je močno razburil strokovno javnost. Predstavniki Socialne zbornice
Slovenije so ocenili, da predstavlja predlog zakona eno največjih negativnih sprememb v izvajanju funkcije socialne države in v sistemu
socialnega varstva, ki se je razvijal zadnjih 50
let. Ministrstvu ne zamerijo samo, da k pripravi predloga ni pritegnilo strokovne javnosti, temveč tudi, da predlog jemlje socialni

zbornici vsa javna pooblastila strokovne narave. Ocenjujejo, da je predlog vsebinsko in
konceptualno zgrešen in da ga je treba pripraviti na novo; škodljiv je za uporabnike, saj, denimo, iz sistema financiranja izključuje
dejavnosti varstveno delovnih centrov, v katerih vsaki dan skrbijo za preko 3.000 uporabnikov. Neurejen in nejasen prenos pomembnega
deleža financiranja na občine, ki se že desetletja tega odločno branijo, pa bo izničil prizadevanja za enako dostopnost do storitev vsem
državljanom. Zelo negativno ocenjujejo tudi
nižanje profesionalnih standardov pri pogojih
za direktorska mesta v socialnovarstvenih zavodih. Najhuje pa je, da so se na ministrstvu
lotili sprememb brez nujnih analiz. Za izvajanje zakona manjka tudi 17 podzakonskih
aktov, ki bi jih bilo treba sprejeti do začetka
njegovega izvajanja. V zbornici menijo, da potrebuje sistem socialnega varstva v času krize,
ko se število upravičencev do socialnih pomoči naglo povečuje, mir in stabilen razvoj in
ne nedorečenega sistemskega zakona, ki bi
socialnovarstvenim zavodom onemogočal
normalno delovanje ter zniževal kakovost njihovega dela.
Proti zakonu so dvignili glas tudi v Zvezi
svobodnih sindikatov Slovenije, ki je največja
sindikalna centrala v Sloveniji. Po njihovi presoji predstavlja predlog novega zakona prvi
korak k privatizaciji socialnovarstvenih zavodov. V prenašanju premoženja države iz javnih zavodov na samostojne socialne zavode pa
vidijo nadaljnje izgubljanje nekdaj skupnega
premoženja vseh državljanov. Izvajanje nacionalnega programa socialnega varstva bi moralo ostati v pristojnosti javnih zavodov
oziroma javne socialnovarstvene službe; novi
zakon bo storitve podražil, še zlasti, če bi prišlo do privatizacije zavodov. K temu bi prispevalo tudi posredništvo, saj bi lahko socialni
zavodi za opravljanje storitev sklepali pogodbe
s podizvajalci.
Tomaž Kšela

Franc Bratkovič prejel najvišje
priznanje ZSSS
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Kviz Mladi in kmetijstvo 2011
ruštvo podeželske mladine Slovenske
gorice je 23. 3. 2011 s Kmetijsko svetovalno službo iz Lenarta priredilo regijski kviz Mladi in kmetijstvo. Kviza so se
udeležili DPM Ormož, DPM Venčesl, Srednja
biotehniška šola Ptuj in DPM Slovenske gorice
z dvema ekipama. Ekipe so bile sestavljene iz
treh članov, ki so odgovarjali na štiri sklope
vprašanj. Izbrane so bile teme, ki pridejo v poštev za regijska in državno tekmovanje: Kako
uspešno tržiti na kmetiji, Med, Varna sečnja in
Odnosi z javnostjo. Program je povezovala
Darinka Triler, na violini pa je program popestrila Tanja Dvoršak.
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Zmagovalna ekipa letošnjega kviza je bila
ekipa DPM Slovenske gorice II, zato smo se 16.
aprila udeležili državnega kviza Mladi in kmetijstvo v Dobravi pri Škocjanu na Dolenjskem.
Pot smo si popestrili z ogledom ekološke in vinogradniške kmetije Gramc v Jablancah pri
Kostanjevici na Krki. Na kvizu je naša ekipa
Slovenskih goric, ki so jo predstavljali Matjaž
Štaner, Špela Močnik in Nejc Horvat, zasedla
4. mesto. Zahvaljujemo se vsem sponzorjem,
ki so prispevali za nagrade, vsem sodelujočim
in vsem, ki so nam po svojih močeh pomagali
pri izvedbi tekmovanja.
Mojca Kramberger

Pomladna dela
Letošnja pomlad je bila takšna,
kot pomladi morajo biti – ni bila ne
prevroča in ne prehladna ter ravno
dovolj mokra. Zato so spomladanska opravila v Slovenskih goricah v
glavnem že opravljena. Naš posnetek je iz lepo obdelanega polja v
Verjanah.

Ob svetovnem dnevu Zemlje
b 22. aprilu, svetovnem dnevu Zemlje, so
se zbrale vse skupine
Vrtca Lenart in varovanci
VDC Mravlja ob Evropski
poti v parku Lenart. Sklenili
so Krog prijateljstva, ki je ponazarjal prijateljstvo in naš
planet. Prisotne je pozdravila
pomočnica ravnatelja Kristina
Travnekar. Vsi so zapeli Eko
himno vrtca Lenart. Na ploščadi gasilskega doma je podjetje Saubermacher postavilo na
ogled svoje vozilo, prijazni
uslužbenci pa so nam ponudili steklenice vode, s katero
smo nazdravili dnevu Zemlje. Za presenečenje
je poskrbela maskota podjetja. Otroke je po-
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zdravila in jim ponudila sladko presenečenje.
Eko tim

Vina trojiških vinogradnikov

ranc Bratkovič iz Stanetincev v občini
Cerkvenjak, ki je bil vrsto let predsednik
Sindikata kovinske in elektroindustrije
(Skei) v podjetju Lentherm iz Lenarta, je ob
mednarodnem prazniku dela za svoje prizadevno in nesebično delo v sindikatu dobil najvišje priznanje Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije. Plaketo ZSSS mu je izročil predsednik te organizacije Dušan Semolič. Gre za visoko sindikalno priznanje, ki ga vsako leto
dobi samo nekaj posameznikov in organizacij.
Letos so bili nagrajenci štirje.

Bratkovič, ki se je uveljavil tudi s svojim novinarskim in dopisniškim delom ter z delovanjem na kulturnem področju v domačem
kraju, kjer je bil 18 let predsednik Kulturnega
društva Cerkvenjak, se je v sindikate vključil
že leta 1983 v tedanjem podjetju TVT Boris
Kidrič v Mariboru. Ker se je vedno zavzemal
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Društvu vinogradnikov
Sveta Trojica so ocenili
37 vzorcev vin letnika
2010, kar je največ doslej. Komisijo so sestavljali Andrej Rebernišek – predsednik, mag.
Anton Vodovnik, Cvetka Bunderla, Terezija Meško in Miran
Reberc.
Najvišjo oceno (18,77) je prejel traminec Marjana Poliča,
katerega rumeni muškat je prejel oceno 18,13. Sauvignon
(18.30), renski rizling (18,23),
sivi pinot (18,20) in beli pinot
(18,17) so bili vzorci Edvarda in
Jožice Fekonja. Najbolje ocenjeni rumeni muškat (18,23) je pridelal Henrik Fekonja. Milan
Šalamun je prejel oceno 18,10 za zeleni silvanec. Franc Golob je pridelal najboljši chardonnnay - 18,20. Laški rizling pridelovalca
Branka Žela je dobil oceno 18,20. Najvišjo
oceno za zvrst sta prejela Miran Štefan Tušek
in Franc Bombek - 18,10.

V

za pravice »malega človeka«, si je pridobil zaupanje članov, zato so ga izvolili za svojega
zaupnika. Kot predsednik sindikata v podjetju
se je zavzemal za spoštovanje delavskih pravic,
razvil pa je tudi tvoren in korekten socialni
dialog z vodstvom podjetja. Bratkovič ne
»špara jezika« in pove, kar misli in kar delavce
žuli, vendar se zaveda tudi, da z lepo besedo še
največ urediš. »V našem sindikatu se odločno
zavzemamo za pravice delavcev, vendar ne na
grob, temveč na kulturen način. O vsem se da
pogovoriti in dogovoriti,« pravi.
Bratkovič je bil v sindikatu aktiven tudi na
višjih ravneh organiziranja v regiji in republiki,
kjer prav tako ni nikoli »šparal jezika«. Za pravice ljudi se večkrat postavi tudi s pisano besedo, saj že dolgo vrsto let objavlja prispevke v
različnih časopisih in revijah. Ob tem pa ostaja
zvest kulturi, ki je njegova največja ljubezen.
T. K.

Za protokolarna vina so bili razglašeni laški
rizling Branka Žela, zeleni silvanec Milana Šalamuna, sauvignon Edvarda in Jožice Fekonja,
rumeni muškat Henrika Fekonja in traminec
Marjana Poliča. Na prireditvi Dan odprte kleti
v času občinskega praznika bodo podelili 17
zlatih in 17 srebrnih medalj.
Peter Leopold

Piškoti brez peke
Društvo kmečkih žena in deklet Benedikt je
prvi spomladanski dan, 21. marec, obeležilo s
kuharskim tečajem - izdelavo piškotov brez
peke. Tečaj je tudi to pot potekal na kmetiji
Marije Rola z Darinko Gostečnik. Udeleženke
so izdelovale fine in cenovno visoko oprede-

ljene piškote, kot so domača čokolada, Ivanina
orehova rulada, figove bombice, gobice, poljubčki iz marelic … Sladice, ki so jih izdelovale, so trajne in energijsko zelo bogate.
Ponudimo jih k aperitivu, sladkim in polsladkim vinom ter šampanjcem in pravi kavi.
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OZRK Lenart v letu 2010 in 2011
redstavniki Območnega združenja Rdečega križa Lenart so konec marca na
letni skupščini pregledali delo v letu
2010 in sprejeli program dela za 2011. Zavzemali so se za ohranjanje števila krvodajalcev
in zadostnega darovanja krvi, pomagali pri
premagovanju socialnih, finančnih in vsečloveških stisk z darovanjem prehranskih paketov, oblačil in enkratno pomočjo pri pokrivanju življenjskih stroškov.

P

Na seji letne skupščine OZRK Lenart

V juniju 2010 so z Izpostavo Uprave RS za
zaščito in reševanje Maribor, občino Lenart in
Gasilsko zvezo Lenart organizirali regijsko
preverjanje usposobljenosti nudenja prve pomoči ekip CZ in RK. Za organizacijo tekmovanja so prejeli priznanje – bronasti znak
poveljnika Civilne zaščite RS Mirana Bogataja.
Ob svetovnem dnevu hrane in boja proti lakoti so oktobra pripravili humanitarno akcijo
Drobtinica z aktivisti in podmladki RK v Lenartu, Benediktu, Jurovskemu Dolu in Sv. Ani.
Na osnovnih šolah mentorji RK mlade seznanjajo s humanitarnimi
nalogami, kot je medsebojna pomoč vrstnikom
in starejšim onemoglim
ter invalidom.
Pomoč pri zmanjševanju revščine in pomanjkanja opravljajo s posebnim čutom za poražene, onemogle in bolne
občane v prostem času,
prostovoljno in z dobro
voljo pomagati tistim, ki
jih sreča zapusti.
Jadranka Koban,
predsednica OZRK Lenart

V vseh šestih občinah so imeli 1.475 krvodajalcev, razdelili so 14.380 kg hrane, 9.864 l
mleka in 642 prehranskih paketov. Otrokom
so iz zdravstvenih in socialnih razlogov pomagali pri letovanju na morju. 81 jih je obiskalo zdravilišče v Punatu, 29 na Debelem
Rtiču. Za letovanje otrok in starejših so pridobili sredstva RKS (FIHO, akcija Peljimo jih na
morje), občin in posameznih donatorjev
(TUŠ, TBP Lenart, Banka Koper, Alojz Lorber,
s.p., Saubermacher Lenart, Dejan Kobale, s.p.
in Sabina Markoli, dr. stom.).

Območno združenje Rdečega križa Lenart vabi krajane na krvodajalske akcije:
Sreda, 15. 6. 2011,
v tovarni TBP Lenart
Sreda, 22. 6. 2011,
KORK Lenart v OŠ Lenart
K akciji še posebej vabimo mlade člane,
ki so dopolnili 18 let . V imenu ljudi
v življenjski stiski se vam
prisrčno zahvaljujemo.

Okrogla miza ZDU Slovenskih goric
Kulturnem centru na Sv. Ani so se 5.
aprila zbrali predstavniki društev upokojencev iz širšega območja Slovenskih
goric, predsednica Zveze društev upokojencev
Slovenije dr. Mateja Kožuh Novak, Slavica
Golob, predsednik ZDU Zgornjega Podravja
Franc Lobnik, Emil Milan Pintar, Božena Kos,
Anja Šonc, predsednik ZDU Slovenskih goric
Anton Kolman ter drugi.

V

Dr. Mateja Kožuh Novak je predstavila projekt Civilni dialog in zagovorništvo. Med drugim je ocenila, da čas za slovenske upokojence
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ni rožnat, pokojnine so za mnoge zelo nizke,
stvari se drastično spreminjajo. Dejala je, da
gredo mladi prepozno v delovni proces, kar za
bodoče rodove ni dobro. Poudarila je, da je
nujno doseči spremembe na področju politike
in spodbudila ljudi, naj gredo na referendum,
ter predstavila stališče upravnega odbora. Emil
Milan Pintar je poudaril, da so zakoni slabo
pripravljeni, ter opozoril na pomanjkanje sodelovanja s strani vlade.
Je mnenja, da domovi ne
smejo postati dobičkonosni, pri tem je potrebno povezati društva in
intelektualce. Povedal je,
da je referendum dokaz,
da je bila zadeva zelo
slabo pripravljena. Tajnik
ZDU Slovenskih goric
Ivan Črnčec je dejal, da
so pokojnine na našem
območju mnogo nižje
kot v Ljubljani, prav tako
so nižji dohodki delavcev. V kolikor bo šlo tako
naprej, bodo upokojenci
največji reveži. Dotaknil se je tudi tematike
domov za upokojence in dejal, da je ta populacija ogrožena.
Rudi Tetičkovič

Medobčinsko društvo invalidov
Lenart uspešno deluje 30 let
Obletnico delovanja so obeležili 26. marca
v Cerkvenjaku. Ta mesec pa so bili organizator tradicionalne razstave ročnih del članov invalidov in gostitelj revije pevskih
zborov Zveze delovnih invalidov Slovenije
v Lenartu.

okoli 60 članom rehabilitacijo v zdraviliščih in
na morju.
Ob 30- letnici so podelili priznanja in zahvalne listine. Za večletno uspešno delo poverjenika so priznanja prejeli: Aleksander
Krajnc, Jože Koletnik, Majda Portir in Marija
Krajnc; za sodelovanje na razstavah ročnih del
Gabrijela Klobasa, Alojzija Zemljič, Štefanija
Kranfogl, Marija Alatič in Štefanija Krajnc; za
večletno uspešno vodenje pevskega zbora
Vlado Maguša; za večletno uspešno sodelova-

ridesetletnico obstoja in uspešnega delovanja je Medobčinsko društvo invalidov Lenart, ki je bilo ustanovljeno kot
Društvo invalidov Lenart 14. marca 1981, obeležilo v soboto, 26. marca
2011, v Gostišču pri Antonu v Cerkvenjaku. Prireditev so združili s spomladanskim srečanjem invalidov MDI Lenart. S
svojo prisotnostjo na jubilejni slovesnosti so jih počastili tudi gostje iz občin
na lenarškem, Jasmina
Gruden, direktorica Centra
za socialno delo Lenart,
predstavniki društev invalidov Podravja in Vlado
Novak, predsednik Zveze
delovnih invalidov Slovenije. Okrog 200 udeležen- Anica Kajzersperger, prejemnica častnega znaka ZDIS, Emica Šuman,
cev slovesnosti je prisluh- predsednica MDI Lenart, in Drago Novak, predsednik ZDIS
nilo tudi kulturnemu programu, ki so ga prispevali
nje v društvu Alojzija Vogrinčič, Bogomir Ruučenci Osnovne šole Cerkvenjak – Vitomarci,
hitel in Albin Irgolič; za pomoč in uspešno
Danica Zemljič in društveni pevski zbor pod
sodelovanje pri uresničevanju in izvajanju pravodstvom Vlada Maguša. Program je povezovic invalidov vse občine UE Lenart, Zdravvala Darinka Čobec.
stveni dom Lenart, Center
za socialno delo Lenart in
Zveza delovnih invalidov
Slovenije. Marici Kramberger so podelili listino častne
članice. Milica Vidovič in
Anica Kajzersperger sta
prejemnici častnega znaka
Zveze delovnih invalidov
Slovenije, priznanje ZDIS
pa sta prejela Andreja in
Franc Gosak in MDI Lenart za prizadevno in uspešno delo.
MDI Lenart je ta mesec
pripravilo tudi tradicioRazstavo ročnih del so si obiskovalci z zanimanjem ogledali
nalno razstavo ročnih del
njihovih članov invalidov.
To razstavo pripravljajo
vsako drugo leto. Tudi tokrat je bila vredna
Predsednica MDI Lenart Emica Šuman je
ogleda in je navdušila obiskovalce.
med drugim poudarila, da so v času predseMedobčinsko društvo invalidov Lenart je
dovanja Jelke Firbas, ki je društvo vodila od
bilo v soboto, 14 maja, tudi gostitelj Revije
leta 1982 do 2003, nastali dobri temelji za delo
pevskih zborov Zveze društev invalidov Slovedruštva. Imajo svoj prostor, ob 20-letnici so iznije. Potekala v lenarški športni dvorani, nadali zbornik Naših 20 let, od ustanoviteljev
stopilo je 23 zborov, ki so prišli iz Zagorja ob
društva pa danes živi samo Milica Vidovič.
Savi, Ptuja, Vrhnike, Mute, Dornberka, TrboMDI Lenart šteje 479 članov invalidov in 108
vlja, Pirana, Metlike, Šentjurja, Radelj ob
podpornih članov. Program dela financira od
45 do 50 odstotkov ZDIS,
ostali del sredstev društvo
zagotovi s članarino, dotacijami občin in donatorjev.
Izvajajo pet programov:
skrb za neodvisno življenje
težkih invalidov, pomoč invalidom pri ohranjanju
zdravja po težkih operativnih posegih ali nastanku
invalidnosti, ohranjanje
psihofizičnih sposobnosti
invalidov skozi rekreacijo
in šport, prva osebna in socialna pomoč ter informiranje
in
integriranje
invalidov v kulturno in Revija pevskih zborov ZDIS se je tudi v Lenartu končala s skupnima
družbeno življenje. V vseh pesmima
teh programih so sorazDravi, Maribora, Slovenj Gradca, Črešnjevca,
merno zajeti člani iz vseh šestih občin. Tako,
Črnomlja, Rimskih Toplic, Dravograda, Modenimo, v okviru prvega programa vsako leto
zirja, Ajdovščine - Vipave, Cerkelj ob Krki, Los prehrambnim paketom obdarijo predvsem
gatca, Ljubljane Moste – Polje in Žalca;
osamele in starejše težje invalide. Štirideset ob
manjkal seveda ni domači zbor.
veliki noči in sto dvajset ob božično-novoletnih praznikih. Društvo vsako leto omogoči
Besedilo in foto: Franc Bratkovič
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Tekmovanje ribičev invalidov
edobčinsko društvo invalidov Gornja Radgona je pripravilo letošnje
območno tekmovanje v športnem ribolovu za invalide. Na ribnikih Turističnorekreacijskega centra v Zgornjem Konjišču v
Apaški dolini je nastopilo 12 invalidskih društev s severovzhoda države z natanko 55
tekmovalkami in tekmovalci. Izbirali so
najboljše tekmovalce
in tekmovalke, ki
bodo Štajersko in Pomurje zastopali na letošnjem državnem
invalidskem tekmovanju. Po zanimivem
štiriurnem tekmovanju sta zmagala Rihard Katan (MDI
Lenart) pred Marjanom Raktovičem (DI
Maribor) pri moških
ter Marjeta Lorber
(MDI Gornja Rad-

M

gona) pred Rozalijo Horvat (MDI Murska Sobota) pri ženskah.
Na državno prvenstvo, ki bo 29. maja v okolici Brežic, se je uvrstilo sedem najboljših tekmovalcev in vse štiri uvrščene tekmovalke s
severovzhoda Slovenije.
Besedilo in foto: O. B.

ri Lenartu v Slovenskih goricah je bil 61.
občini zbor Konjeniškega kluba Slovenske gorice, ki nadaljuje bogato tradicijo
konjeniškega športa v središču Slovenskih
goric. Začetki lenarškega konjeniškega športa
segajo v leto 1947, ko so na Poleni zgradili
prvo začasno tekmovalno stezo. Uradno je bil
Klub za konjski šport Slovenske gorice ustanovljen leta 1950, ko so bile v središču Slovenskih goric tudi prve, množično obiskane
konjske dirke. Na to tradicijo so lenarški konjeniški delavci izjemno ponosni in jo kljub
občasnim težavam skrbno negujejo in prenašajo iz roda v rod, je na občnem zboru povedal
dosedanji predsednik kluba mag. Janez
Kramberger, sicer tudi lenarški župan. Zadnja leta so uspešno organizirali po dve konjeniški prireditvi na domačem hipodromu
Polena, ki ga tudi nenehno urejajo. Ob tem je
treba zapisati, da so že sredi 90-tih let minulega stoletja pod vodstvom takratnega klubskega predsednika in župana dr. Slavka
Krambergerja začeli s prvimi resnejšimi posegi na Poleni, kjer so leta 1998 zgradili novo
sodniško tribuno. To je bil začetek načrtnega
urejanja Polene, ki ga je podpirala tudi lenarška občina pod vodstvom takratnega župana

dirk. Žal je del steze v minulih neurjih utrpel
veliko škodo in je bil zelo resno poškodovan,
zato so ga morali temeljito sanirati. Pri tem je
pomagala tudi občina Lenart.

P

mag. Ivana Vogrina. Ureditvi Polene je bilo
zelo naklonjeno tudi vodstvo KS Lenart in
tako se lahko danes lenarška Polena pohvali s
solidno stezo in vsemi drugimi objekti. Je
edini slovenski hipodrom, ki ima notranjo asfaltno stezo za sodnike. Zanjo ima največ zaslug dosedanji klubski predsednik mag. Janez
Kramberger. Polena premore celo javno razsvetljavo, ki bi ob manjših posegih omogočala
tudi izvedbo večernih oz. nočnih kasaških
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z lenarške Ribiške družine Pesnica so sporočili, da je po daljši »suši« končno spet
padel ribiški rekord, ki bo zagotovo vnesel
pravcati nemir
med številne ribiče. Kot nam je
povedal gospodar te RD Oto
Hren, je namreč
njihov član Boris
Vogrin v rokavu
reke Pesnice pred
Pristavo ulovil 47
kg težkega in 195
cm dolgega brkatega soma. Ulovil
ga je na nič kaj
zahtevno vabo,
na enostavni šop
deževnikov, je še

I

povedal Hren. Som iz Pesnice sicer ni največji
in najtežji, kar so jih doslej potegnili na suho,
je pa prvi letošnji rekordni ulov in bo zagotovo
povečal zanimanje
za ribolov v osrednjih Slovenskih
goricah. Poznavalci namreč menijo, da je v Pesnici, predvsem pa
v jezerih Pristava,
Radehova in Sveta
Trojica, še veliko
večjih
brkatih
»stricev in mrcin«,
le da ne primejo
za vabe.
M. T.

Benediški lovci pri velikonočni maši

Tradicija konjeništva na Poleni
Novi predsednik lenarških konjeniških zanesenjakov je Anton Družovec, podpredsednica pa Nina Lovrenčič – Letos dirke 12.
junija in 14. avgusta

Rekordni brkati som iz Pesnice

odobno kot gasilci,
pevci in še nekatera
druga društva iz
občine Benedikt so se letošnje velikonočne maše
ob farni cerkvi sv. Benedikta v Benediktu organizirano udeležili tudi člani
Lovske družine Benedikt.
Med stotinami domačih
vernikov so bili tudi uniformirani lovci in gasilci.
Lovska družina Benedikt letos praznuje 65-letnico obstoja ter uspešnega poslanstva. Tudi velikonočni lovski shod pri
sveti maši je eden izmed načinov, kako se
lahko zahvalijo svojem zavetniku sv. Hubertu.

P

Besedilo in foto: O. B.

Priprošnje sv. Florjanu
V minuli tekmovalni sezoni so tekmovalci
lenarškega KK Slovenske gorice zabeležili 125
štartov in dosegli 16 zmag. Poleg tega so dosegli še 7 drugih, 19 tretjih, 14 četrtih in 14
petih mest. To jih uvršča v zlato sredino v
klubski konkurenci. Lenarčani se lahko pohvalijo tudi s slovenskim rekorderjem Lesterjem, ki je več kot uspešno branil njihove barve
in je lani na domačem hipodromu Polena tudi
zaključil izjemno bogato športno kariero v
Sloveniji. Lenarški tekmovalci so
lani skupaj zaslužili 8.600 €, kar je
nekoliko manj kot prejšnja leta, a še
vedno nadvse solidna vsota. So namreč majhen klub in se še kako zavedajo, da niso sposobni konkurirati
največjim in najmočnejšim slovenskim klubom, kot so na primer Ljutomer, Ljubljana in Komenda, je na
občnem zboru povedal Franc Lovrenčič, ki že nekaj let uspešno brani
lenarške barve.
Na občnem zboru so se zahvalili
dosedanjemu predsedniku mag. Janezu Krambergerju za uspešno vodenje kluba in za veliko skrb pri
urejanju hipodroma Polena. Za novega predsednika je bil izvoljen
Anton Družovec, za podpredsednico Nina
Lovrenčič, za tajnico Mojca Križanec in za
blagajnika Jure Toš. Ob novih organih kluba
so sprejeli in potrdili letošnji program dela s
finančnim načrtom. Prva konjeniška prireditev na lenarški Poleni bo 12. junija, druga pa
14. avgusta. Člani KK Slovenske gorice aktivno sodelujejo pri izvedbi prvega Kmetijsko
obrtniškega sejma na Poleni, ki ga prirejajo v
sodelovanju z občino Lenart.
Marjan Toš

etrtega maja goduje sv. Florjan,
zavetnik gasilcev
in reševalcev v elementarnih nesrečah. V maju prostovoljna gasilska društva
tako naročijo svete maše z
namenom zahvale in priprošnje svojemu zavetniku, da bi bilo čim manj
požarov in drugih nesreč.
Tako je bilo tudi v slovenskogoriških župnijah. V
župniji Sv. Jurija je bila 8.
maja darovana sveta maša
za PGD Sv. Jurij. Gasilci
so po maši na pokopališču obiskali grobove gasilcev, nato so se zadržali na druženju. Pred gasilskim domom so

Č

se tudi fotografirali.
Besedilo in foto: Rudi Tetičkovič
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99 let Zofije Bernjak
Najstarejšo občanko Benedikta ob jubileju obiskal župan Gumzar
torek, 17. maja 2011, je najstarejša občanka občine Benedikt Zofija Bernjak
praznovala svoj 99. rojstni dan. Prav na
ta dan jo je na njenem domu obiskal župan
Milan Gumzar. Gospa Zofija Bernjak ali po
domače Bernjakova Zofika je bila županovega
obiska neizmerno vesela. Gospa Zofija, vselej
nasmejanega obraza in dobrega srca, rada
pove tudi kakšno šalo in nasmeji še ljudi okoli
sebe. Sama pravi, da raje, kot bi sedela pred
hišo, gre malo naokrog in poklepeta s sosedi,
prijatelji in znanci, znana je tudi po tem, da se
nekajkrat tedensko še vedno peš odpravi v
trgovino ali k maši v Benedikt. Zelo je hvaležna, da je zdrava in čila in da lahko dela in
'malo gre'. Obisk pri gospe Zofiji je tako zmeraj prijetna izkušnja, saj gospa Zofija gostom
zmeraj zaupa kakšno drobno skrivnost za
dolgo življenje.
Sabina Šijanec

V

Zofija Bernjak je bila krstna ali birmanska
botra najmanj 25 ljudem, predvsem dekletom iz Benedikta. »Naj bog vas še leta živi in
vino domače naj telo in duha vam in nam še
dolgo krepi«, ji je med drugim zapisala in
prebrala ena njenih birmank, blizu 80 let
stara Majda Prosič.
Zofija se ni poročila in tega tudi ne obžaluje, le da bi sedaj potrebovala nekoga, ki bi
ji ogrel noge; tudi danes se rada poveseli in
zapleše; vse življenje je šivala in tudi sedaj kaj

zašije; nikoli ne hodi k zdravniku in namesto zdravil zvrne šilce »žganice« ali kozarec
šmarnice. Doma dela vse sama, tako na vrtu
kot v hiši, prinese si vodo, drva, peš hodi v 3
km oddaljeno cerkev, na pošto, v trgovino
ipd. Če jo kdo povabi, zavije tudi v gostilno.
Kljub zrelim letom je zelo aktivna pri upokojencih, z veseljem se udeležuje izletov,
družabnih srečanj ter tudi pohodov in kolesarjenj.
O. Bakal

94 let Angele Leopold
Zgornji Senarski je 10. maja 2011 praznovala 94. rojstni dan Angela Leopold,
najstarejša občanka občine Sveta Trojica v Slov. goricah. Ker je bil župan Darko Fras
službeno odsoten, sta jo obiskala podžupan
Janez Voglar in poslovna sekretarka Barbara
Cvetko, ki sta ji čestitala in jo obdarila ob visokem jubileju. Pri slovesnosti sta sodelovala
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tudi sin Peter – prav tako podžupan in njegova
žena Katica Leopold.
Obiska se je Angela zelo razveselila, saj je
kljub težkemu življenju in rojstvu 8 otrok bistrega duha in vida, saj pri branju še ne potrebuje očal. Ker je še vedno bistrega duha, rada
pokramlja z vsemi, ki jo obiščejo. Ima 15 vnukov in 14 pravnukov in je zelo vesela njihovega
obiska.
Angela živi skupaj z
najmlajšim sinom Alojzom,
s katerim se zelo dobro razumeta. Pri delu na vrtu in
nekaterih hišnih opravilih
pa ji pomagajo otroci z družinami in drugi sorodniki.
Ob koncu obiska sta
Angeli zaželela predvsem
mnogo zdravja, katerega si
tudi sama najbolj želi. Prisrčno se je zahvalila za
obisk in darilo in v šali dejala, da jih pričakuje tudi
v naslednjem letu, ko bo
praznovala 95-letnico.
B. C.

Zlata poroka zakoncev Rebernik
ozalija Rebernik, rojena Kristovič, se je
rodila 21. avgusta 1934 v Šetarovi. Otroštvo je preživljala s sestrama Anico in
Marijo. Sestra Marija je žal že pokojna. Šolo je
obiskovala v Lenartu. Staršem je pomagala pri
gospodinjskih opravilih, kasneje pa je skrbela
za svojo družino.
Aleksander
Rebernik se je
rodil 25. februarja 1934 v
Lenartu kot edinorojeni otrok
materi Tereziji.
Otroštvo je preživljal na Jurovski cesti 27.
Osnovno šolo je
obiskoval v Lenartu in pomagal doma na
kmetiji.
Rozalija
in
Aleksander sta
se spoznala na
prireditvi v Lenartu, kasneje pa
sta se srečevala
na raznih prireditvah. Njuna srečanja so bila
lepa in iskrena, kar dokazuje njunih skupnih
50 let. Vzklila je ljubezen, zato sta 16. aprila
1961 sklenila zakonsko zvezo in si obljubila
zvestobo do konca svojih dni. Po poroki sta živela na Jurovski cesti 27, kjer sta si ustvarila
družino in živita še danes. Leta 1962 se jima je
rodila hči Rozalija, leta 1968 pa sin Aleksander.
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Hči Rozalija živi z možem in hčerkama v
Mariboru, sin Aleksander pa z ženo in sinovoma na domačiji.
Njuno življenje so polepšali vnukinji Tanja
in Valentina in vnuka Klemen in Aleksander,
ki so njuno največje bogastvo. Skupaj z njimi
sta se veselila njihovih prvih korakov, prvih

besed. Najbolj pa se veselita prav srečanja z
njimi in si želita, da čim več časa preživijo
skupaj.
Zlata poroka zakoncev Rebernik je bila v soboto, 16. aprila, v cerkvi Sv. Lenarta. Civilni
obred je opravil župan mag. Janez Kramberger, cerkvenega pa dekan Martin Bezgovšek.
Metka Vurcer

Zlatoporočenca Šteinbauer
tanislav Šteinbauer se je rodil 2.
5. 1937 v Selcih. Kot najstarejši
od otrok je skupaj s sestro Marijo in že pokojnim bratom Alojzom
odraščal na manjšem posestvu v
varnem zavetju očeta Janeza - kolarja in mame Terezije - šivilje. Osnovno šolo je začel obiskovati med
okupacijo leta 1943 v Voličini, kjer
jo je tudi končal. Pri očetu se je priučil za kolarja in mu v delavnici
pridno pomagal. Prvo zaposlitev si
je poiskal leta 1953 v takratni Kmetijsko obdelovalni zadrugi Selce, kjer
je skupaj z očetom opravljal različna
lesarska dela vse do odhoda na služenje vojaškega roka. Po vrnitvi je
bil sprejet v Ljudsko milico. Ko si je
po opravljenem šolanju pridobil poklic miličnika, se je leta 1960 zaposlil
na Postaji ljudske milice na Ravnah
na Koroškem. Miličniško službo je
nadaljeval na Postaji milice v Lenartu, kjer je ob delu študiral in si
pridobil višjo izobrazbo. Na Postaji
milice je služboval 20 let, zadnjih 6
let pa je isto delo opravljal na Upravi za notranje zadeve v Mariboru, kjer se je leta 1987 tudi
upokojil.
Kristina Šteinbauer, rojena Brandšteter, se je
je rodila 5. 7. 1936 v Selcih. Otroška leta je preživela pri svojih starših Ludviku in Mariji na
srednje velikem posestvu skupaj s sestrami
Marjano, Angelo, Zofijo in Barbaro ter bratoma Ludvikom in Dragom. Štirje od otrok so
že pokojni. Osnovno šolo je začela obiskovati
med okupacijo leta 1943 v Voličini, 8. razred
pa je zaključila v Lenartu. Ko je v Svečini uspešno končala dvoletno vinarsko-sadjarsko šolo,
se je vrnila v Kmetijsko obdelovalno zadrugo
Selce, kjer je opravljala delo sadjarke in drevesničarke vse do leta 1968, ko je zaradi vzgoje
sinov ostala doma. V tem času je doma odprla
prodajalno vin Vinogradniškega gospodarstva
Kapela. Občasno je bila tudi varuška in pazila
nekaj otrok. Med letom 1975 in1980 je bila zaposlena na Osnovni šoli Voličina kot pomo-
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čnica v šolski kuhinji in čistilnem servisu, nadaljnjih deset let pa je bila za polovični delovni
čas zaposlena na Postaji milice Lenart, kjer je
čistila, in od tam je leta 1991 odšla v pokoj.
Zakonca sta se spoznala že v otroških letih,
saj sta oba rojena v Selcih, nedaleč narazen.
Prav tako sta v istih letih obiskovala osnovno
šolo v Voličini. Ta bližina ju je združila 29.
aprila 1961, ko sta sklenila zakonsko zvezo.
V zakonu sta se jima rodila sin Cveto, ki živi
v Mariboru s soprogo Slavico in hčerko Ines,
in sin Zoran, ki živi doma.
Zlatoporočenca sta si poiskala stanovanje v
zadružnem domu v Selcih, nato sta si zgradila
hišo, ki je še danes njun dom. Opravljata vsa
potrebna opravila tako na vrtu, poljih, manjšem vinogradu, gozdu in v hiši.
Obred je opravil župan občine Lenart mag.
Janez Kramberger v Lovskem domu Voličina.
M. V.
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Gibanje s starostniki Doma sv. Lenarta
Domu sv. Lenarta
smo v okviru svetovnega dneva gibanja v petek, 13. maja,
organizirali sprehod po
mestu Lenart. Predvsem za
tiste stanovalce, ki za svoje
gibanje potrebujejo invalidski voziček oz. potrebujejo kakšen drug pripomoček za pomoč pri hoji. Pridružili pa so se nam tudi
bolj aktivni stanovalci.
V ta namen in v pomoč
so se nam pridružili prostovoljci z Radia Slovenske gorice. Skupaj z
zaposlenimi smo na sprehod popeljali 18 stanovalcev na vozičkih, približno toliko pa se
nam je pridružilo tudi pomičnih stanovalcev,
tako da nas je bila res vesela pisana druščina.
Samostojnejši pomični stanovalci so se skupaj z nami podali na daljšo pot, pomični stanovalci, ki imajo manj moči, pa so odšli na
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krajšo pot od doma do mestnega parka. Nato
pa smo se vsi skupaj srečali v parku in se krajši
čas zadržali. Vzdušje je bilo zelo veselo, saj
smo v parku tudi zapeli in se v »živo« javili
vprogram Radia Slovenske gorice, kar je bila
za nekatere stanovalce nova izkušnja.
Ksenija Komperšak

Š

maratonih tako v RS kot tujini, tako v kolesarjenju kot tekih. Z vsakoletno donacijo občine
Lenart lažje uresničijo zastavljene cilje, se

predstavijo širši javnosti in predstavljajo svojo
občino in mesto Lenart.
Tekači se zahvaljujejo Občinski športni
zvezi Lenart, DPMSG, za pisma pomoči vsem
šestim županom in Pizzeriji Nona.
Gorazd Voglar

Uspešno izveden Šport špas v Jurovskem Dolu
OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol je v sodelovanju
z lokalnimi društvi uspešno izvedla odmevno

športno-zabavno prireditev. Več o njej v prihodnji številki.

Šola za starše v Sveti Trojici

Učenje dobrega mnenja o sebi
gometne scene, ki je sovpadala s presenečenjem dneva. V goste smo namreč povabili selektorja slovenske nogometne reprezentance
Matjaža Keka, pridružil pa se mu je še mladi
perspektivni nogometaš Alen Ploj iz Lenarta.
Oba sta z veseljem odgovarjala na vprašanja in
tako smo izvedeli marsikaj zanimivega iz njunega življenja in dela.
Vesna Breznik in Timoteja Haložan,
eko koordinatorki

Koncert za Žanovo dvigalo
župnijski cerkvi
sv. Cirila in Metoda v Radencih
so na dobrodelnem
koncertu zbirali sredstva za hišno dvigalo za
8-letnega Žana Pučka,
ki obiskuje 2. razred osnovne šole v Benediktu.
Žan, ki je do lanske pomladi normalno odraščal, je kar naenkrat
začel težko hoditi.
Zdravniki so ugotovili,
da boleha za progresivno mišično distrofijo,
torej najhujšo obliko mišične obolelosti, za katero v Sloveniji boleha le 28 ljudi. Da bi otroku
olajšala napore pri gibanju, sta se starša odločila v domači hiši v Štajngrovi pri Benediktu
postaviti dvigalo, ki pa stane okoli 22.000
evrov. Na dobrodelnem koncertu v Radencih
je nastopilo kar 19 različnih izvajalcev.
Denarna pomoč se sicer zbira tudi na TR
Sklada Ivana Krambergerja št.: 029220019831742, sklic 7111, za Žana Pučka.
Za Žana so nastopili: Otroški pevski zbor &
Band župnije Radenci , Matej Gomboc, Bataljon band, Vokalna skupina Lorelaj , Denis Šte-

fanec, Jana Fridau, VUS Veselje, GS Klapovühi, Doroteja Dolšek & Irena Glušič, Aleks
band z Lidijo, Dušan Slaček, Vokalna skupina
Akord, Urban in Simon Rajter, Drotmantraši,
Pohorski rogisti, Ansambel Šaljivci, Kvartet
Slavček in Harmonikarski orkester Frajton.
Oče in mati mesečno zaslužita okrog 1.000
evrov. Od tega zneska poleg vsega, kar je potrebno za preživetje, okrog 200 evrov namenita za vitamine in terapije v Zdravilišču
Radenci. Doslej so s pomočjo številnih dobrotnikov uspeli zbrati približno polovico potrebnih sredstev za dvigalo.
Besedilo in foto: O.B.

V soboto, 14. maja, so v prostorih Pomurskega sejma v Gornji Radgoni odprli razstavo
Obrazi/The Faces slikarke Tamare Vogrin.

Izkupiček od prve prodane slike, portreta
pevke Madonne v vrednosti 500 evrov, je Tamara Vogrin podarila Žanu Pučku.
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ridesetega aprila so športniki tekači iz
TK Maratonec Lenart izvedli 2. dobrodelni tek. Štartnino so donirali Društvu
prijateljev mladine Slovenske gorice.
Članice društva so poskrbele za okrepčilo pred startom. Traso dolžine 62 km
so pretekli po etapah, v četvorkah in na
čas. Zbralo se je 15 tekačev in spremljevalcev, ki so tekli proti Voličini in Zavrhu, nadaljevali do Svete Trojice in
Cerkvenjaka, nato do Oseka in v Benedikt. Iz Benedikta proti občinama Sveta
Ana in Sveti Jurij. Zadnja etapa je vodila preko Hrastovca na cilj v Lenartu.
Po 4 urah in 29 minutah je v cilj prišla
prva ekipa, absolutni zmagovalec, sami
prekaljeni in izkušeni tekači pod vodstvom g. Holdinarja. Utrujeni, a zadovoljni so tekači nadaljevali z druženjem
v pizzeriji Nona.
Dobro je delati dobro. S temi besedami jih je
na cilju pozdravila predsednica Društva prijateljev mladine Slovenske gorice Jasna Lipovž,
ki je tudi podelila pokale in jih seznanila z
delom društva.
Tekaški klub Maratonec Lenart je prisoten
na vseh večjih tekmovalnih in rekreativnih
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Šport špas v Benediktu
tirinajstega maja smo v Benediktu že četrtič organizirali »Dan druženja in gibanja vseh generacij« oz. Šport
špas. Tudi tokrat smo se ob 8. 30
zbrali na športnem igrišču ob OŠ
Benedikt in po pozdravnih govorih poslanca državnega zbora in
župana občine Benedikt Milana
Gumzarja in ravnatelja Milana
Gabrovca odšli na pohod. Po povratku je bilo možno merjenje
krvnega tlaka, za kar je tudi letos
poskrbela Milena Harl. Sledila je
malica, nato pa še degustacija dobrot pri kmečkih ženah ter pri
čebelarju Kebriču. Obiskovalci so si lahko
ogledali tudi nastali avtomobilček, ki so ga izdelali učenci pod mentorstvom Feliksa Jakopca v okviru projekta Go car, nekateri pa so
se z njim poskusili tudi zapeljati. Ob 11. uri
smo se zbrali v večnamenski dvorani ter prisluhnili kulturnemu programu, ki so ga popestrili devetošolke z igranjem na posebne
glasbene cevi ter šolski band. Prav vsi učenci
pa so sodelovali pri pripravi prav posebne no-

2. dobrodelni tek društva Maratonec za DPM
Slovenske gorice

V Trojici so pripravili zanimivo delavnico
oziroma šolo za starše z univ. dipl. sociologinjo
in svetnico Adelo Kelhar iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše iz Maribora. Pobudnica je bila Danica Arnuš, omogočila jo je občina Sveta Trojica, starše pa je
nanjo povabil ravnatelj OŠ Sv. Trojica Darko
Škrget.
Prijavilo se je nekaj več kot dvajset staršev, ki
so se želeli usposobiti za čim boljšo vzgojo
otrok in pomoč pri vstopu v življenje. Mnogi
so pričakovali konkretne nasvete, na delavnici
pa so ugotovili, da je namenjena predvsem
njim, da bi spremenili sami sebe in se znali ceniti. »Samo starši, ki cenijo sami sebe, lahko
pričakujejo, da jih bodo cenili tudi otroci in
sledili njihovemu zgledu,« pravi Kelharjeva.
Kot pravi Arnuševa, so bili udeleženci delavnice zelo zadovoljni. Ker so dodobra spoznali svoje vedenjske vzorce, bodo poslej tudi
svojim otrokom mnogo lažje predstavili različna vedenja, ki si jih lahko izberejo na svoji
poti v življenje. »Upam, da to ni zadnja tovrstna delavnica v naši občini.«
Z zavzetostjo udeležencev je bila zadovoljna
tudi izvajalka programa. »Vidim, da ljudje v

Univ. dipl. sociologinja in svetnica Adela Kelhar
(levo) in Danica Arnuš

teh krajih dejansko potrebujejo pogovore in
edukacijo o tistih vprašanjih življenja in vzgoje
mladih, ki so zaradi krize in reševanja vsakodnevnih problemov marsikdaj potisnjena v
ozadje,« pravi Kelharjeva.
Tomaž Kšela

AKCIJA -20 %

AKCIJA -40%

NA DOLOČENE IZDELKE IZ SREBRA

NA DOLOČENE ARTIKLE ROČNIH UR
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Na 20. prvomajskem pohodu na Zavrh 2000
pohodnikov
a letošnji jubilejni 20. prvomajski
pohod na Zavrh se je iz Lenarta in
okoliških krajev in zaselkov podalo rekordnih 2000 pohodnikov. Organizacijo letošnjega pohoda so prevzela v sodelovanju z
občino Lenart lokalna društva (Društvo vinogradnikov Lenart, TD Rudolf Maister Vojanov
Zavrh, Planinsko društvo Lenart in Društvo
kmečkih žena in deklet Lenart), kar se je odražalo pri pisani ponudbi na stojnicah. Za tradicionalno malico na Zavrhu so letos poskrbele
članice Društva kmečkih žena in deklet Lenart. Za zabavo in dobro voljo na Zavrhu pa
so z glasbo poskrbeli Štajerski fakini. V kulturnem domu Zavrh je bila na ogled razstava
izdelkov cvetja iz papirja, ki jih izdeluje domačinka Jerica Ulbl.
Udeležence pohoda sta pozdravila župan
občine Lenart mag. Janez Kramberger in predsednik Planinskega društva Lenart Franc
Meke. Veselica bi trajala do večernih ur, vendar je v popoldanskih urah veselo razpoloženje in pohodnike pregnal dež.
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Pohodniki so letošnjo dodatno in pestro ponudbo sprejeli zelo pozitivno. S promocijo domačih slovenskogoriških pridelkov in izdelkov
pa organizatorji upajo, da bodo na Zavrh pritegnili še več obiskovalcev in hkrati promovirali pristno domačo kulinariko in vinsko
kapljico. Predsednik planinskega društva Lenart in eden izmed začetnikov prvomajskih
pohodov na Zavrh Franc Meke pa pravi, da ga
najbolj razveseljuje dejstvo, da se je prvomajski pohod na Zavrh resnično zasidral v zavest
domačinov iz Slovenskih goric in tudi posameznikom iz drugih koncev Slovenije. Prvi
pohodi niso bili tako množično obiskani in
medijsko odmevni, pravi Franc Meke, ki razlaga, da začetek prvomajskih pohodov na
Zavrh sega v prvo praznovanje praznika dela v
samostojni Sloveniji (1. maj 1992), ko se je na
Zavrh v lastni režiji odpravilo le 5 pohodnikov. Poleg našega sogovornika, Franca Mekeja,
še Lenka Meke, Mojca Hafner, Katja Hafner in
France Velkovar. »Razsežnosti, ki so presegle
naša pričakovanja, je pohod na Zavrh dosegel
takrat, ko sta se vključila še
občina Lenart in TD Rudolf
Maister Vojanov Zavrh,«
opisuje spomine na začetke
prvomajskih pohodov na
Zavrh Franc Meke, ki se je
udeležil prav vseh 20-tih
pohodov.
Dejan Kramberger

Prvi maj - rekordnih 2000
pohodnikov se je na Zavrhu
lahko odpočilo, okrepčalo ter
se v veselem vzdušju zavrtelo
v ritmih razigrane glasbe

Že 11. pohod po Anini poti
upan Silvo Slaček:
Poskrbljeno je bilo
za dobro organizacijo, prav tako je bilo vreme
zelo naklonjeno pohodnikom. Dobrega vzdušja se
udeležilo 150 ljudi, ki so
bili po koncu pohoda prijetno utrujeni, saj je pot
speljana tako, da se domala
prehodi dobršen del jedra
občine z vmesnimi degustacijskimi postojankami
pri domačinih in v sklopu
organizatorja. Poskrbljeno
je bilo za malico na turistični kmetiji Gundel Šenve- Začetek Aninega pohoda pri Stari preši (foto F. Matko)
ter na Dražen Vrhu ter
krepek in okusen golaž pri Edru. Tega pohoda
območij, kar je vsekakor dobra promocija obse ne udeležujejo zgolj domačini, temveč
čine v drugih krajih Slovenije.
dobra polovica pohodnikov prihaja iz drugih
SReBr

Ž

Postavitev majskega drevesa v Benediktu
udi letos, kot je že v
navadi, so v Benediktu
postavljali
“majpan”. Lovci so se v
petek, 30. aprila, že takoj
popoldne odpravili v gozd
po majsko drevo, ki so ga
zvečer s pomočjo gasilcev
na star način postavili s posebnimi za to pripravljenimi lesenimi in železnimi
pripomočki. Sledil je zabavni program s Klapovühi,
ki so v goste povabili madžarske državne prvakinje v plesu s kolebnicami. Postavitvi ,,majpana,, se je pridružil tudi
župan Milan Gumzar, ki se je vsem društvom
zahvalil za pomoč pri prireditvi. Kljub ne naj-
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bolj obetavni vremenski napovedi se je okoli
skrbno pripravljenega kresa zbralo presenetljivo veliko ljudi.
Vesna Merčnik, foto: Darinka Kranar

Doživite popoln pohorski dan
v hotelu Bellevue
Paket ROSIKA vključuje:
prevoz z gondolo,
kosilo v restavraciji Rosika,
borovničke za dobrodošlico.

CENA:
15,00 EUR
na osebo
Rezervacije in informacije na:
Hotel Bellevue****
T: 02 23 44 333, E: booking@termemb.si, www.termemb.si
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IZ KULTURE

Dan, kot ga še ni bilo
o, pa je le prišel tisti dan – 29. marec
2011, na katerega so nas povabili
otroci Rjave igralnice Vrtca Lenart.
Dan, ki smo ga skupaj z otroki že težko pričakovali. Prišli smo prav vsi. Mamice, očetje, še
kakšen bratec in sestrica, babice in fotoaparati,
kot se za tak dogodek spodobi. Otroci, stari tri

N

do štiri leta, so odlično opravili svojo vlogo.
Najlepše pri vsem tem pa je, da so tudi na nastopu delovali kot povezana skupina. Bili so junaki nečesa velikega in lepega, vsak izmed njih
je imel svojo pomembno vlogo. Mamice in babice smo dobile darilca.
Po programu smo si v prostorih zbornice
ogledali video posnetek
– preplet dejavnosti v
skupini od gibanja v telovadnici, igre, malice,
oblačenja, in kosila do
počitka … Zares lep
prikaz, v katerem je
vsak izmed staršev
lahko spremljal svojega
otroka.
Uspelo jim je – otrokom Rjave igralnice s
Tinko in Ireno povsem
navaden dan spremeniti v praznik.

Poletje ob zvokih in v ritmu LEN-ARTA
Poletne kulturne prireditve LEN-ART 2011: 1. 7. do 2. 9. 2011
ribližuje se poletje, čas dopustov, toplih,
dolgih poletnih večerov. V Lenartu
bomo pregnali poletno mrtvilo s kulturnimi prireditvami LEN-ART. Poskrbeli
bomo za smeh, zabavo, užitke ob klasični
glasbi, udarne rock ritme in stik s tujimi kulturami.
V času od od 1. julija do 2. septembra se bo
zvrstilo 20 prireditev - komedij, koncertov,
klasične in rock glasbe, folklore in otroških
prireditev. Nastopili bodo domači in tuji izvajalci, znana imena slovenske kulturne
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scene, ponovno bomo gostili tuje umetnike
in spoznali neznane ali le bežno znane kulture. Prireditve bodo potekale na letnem
odru na dvorišču Občine Lenart, v Centru
Slovenskih goric, Športni dvorani Lenart in v
cerkvi Sv. Lenarta.
Prireditve LEN-ART potekajo že peto leto,
organizator prireditev je Občina Lenart. Doslej smo gostili umetnike iz vseh celin in tako
prinesli delček sveta v Lenart.
Tudi letos bo tako, vabimo vas, da se nam
pridružite na prireditvah.

Majda Zorjan

Regijska revija skupin pevcev ljudskih pesmi
in godcev ljudskih viž

Projekt Punčka iz cunj
rojekt Punčka iz cunj je v
skupini otrok, ki obiskujejo Sivo igralnico Vrtca
Lenart, ugledal luč sveta že
proti koncu leta 2009, ko so
otroci izdelali punčko Saro, ki
se je z njimi odpravila na potovanje po Lenartu in obiskala
dom vsakega otroka.
Vzgojiteljici Vesna Sernec in
Zdenka Hren, ki je tudi pobudnica in idejni vodja projekta, sta
se letos odločili, da bo vsak v
skupini 23 otrok izdelal svojo
punčko ali fantka iz cunj. Njihova navdušenost je pomagala
pridobiti k sodelovanju tudi
starše. Dečki so svoje fantke, deklice pa punčke
najprej narisali na papir in izbrali imena. Na
plakat so sproti zapisovali in lepili vse, kar je
bilo povezano z nastajanjem punčk. Pri izdelavi so v prvi vrsti sodelovale mame, babice in
tete s svojim neprecenljivim znanjem šivanja,
kvačkanja, vezenja ... Vmes se je našel tudi
kakšen oče. Svojo punčko sta izdelali tudi
vzgojiteljici.

SKD Lenart v petek, 27. maja 2011, ob 18.
uri v Kulturno turističnem centru Sveta
Ana v sodelovanju z občino Sveta Ana pripravlja Regijsko revijo skupin pevcev ljudskih
pesmi in godcev ljudskih viž 2011 iz območij
JSKD Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica.

P
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Orfejeva pesem 2011

Punčke so zbudile veliko zanimanja, zato so
pripravili razstavo. Preden so otroci svoje
punčke odnesli domov, so se skupaj z njimi z
avtobusom odpravili na izlet v Sv. Trojico, kjer
so obiskali otroke iz skupine Kapljica. Posebej
jih je navdušila lutkovna predstava v izvedbi
lutkovnega krožka OŠ Sv. Trojica.
Vesna Murko

čenci in učiteljice oddelkov z
nižjim izobrazbenim standardom in
posebnega programa
vzgoje in izobraževanja
Osnovne šole Lenart so
pripravili razstavo likovnih izdelkov. Odprli
so jo petek, 20. maja, v
Avli Jožeta Hudalesa
v prostorih občine
Lenart. Otvoritev so
otroci popestrili s kulturnim programom.

U

Ribič razstavlja na Sv. Ani
likar Niko Ribič, leta 1948 rojen v Mariboru, je po poklicu grafik, od leta 1992
ustvarja kot svobodni umetnik. Večkrat
mednarodno in nacionalno nagrajeni umetnik

S

Razstava del mehiških slikark

V
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SKD Lenart in Kulturno
društvo Sveti Frančišek
Sveta Trojica sta v sodelovanju z občino Sveta Trojica v
petek, 20. maja, v trojiškem
kulturnem domu organizirala
območno revijo odraslih pevskih zborov in malih vokalnih
skupin Orfejeva pesem 2011.
Sodelovali so odrasli pevski
zbori in male vokalne skupine
iz občin Benedikt, Cerkvenjak,
Lenart, Sveta Ana in Sveta Trojica v Slovenskih goricah: Otroški pevski zbor KD Sveti
Frančišek Sveta Trojica, zborovodkinja Anita Kralj; Mešani Organizatorji revije in vodje skupin, fotoB. Mihalič
pevski zbor KD Cerkvenjak,
zborovodja Marjan Krajnc; Vokalna skupina vzgojiteljic OŠ Lenart – enota
štva invalidov Lenart, zborovodja Vlado Mavrtec, zborovodkinja Irena Sabler; Slovenskoguša in Ženski pevski zbor KD Benedikt, zbogoriški glasovi, vodja Lojze Peserl; Cerkvenorovodja Vlado Maguša.
prosvetni pevski zbor KD Sveta Ana,
Revijo je strokovno spremljal Mitja Gobec.
zborovodkinja Natalija Šijanec; Mešani pevski
Priznanja za udeležbo na letošnji reviji so
zbor KD Sveti Frančišek Sveta Trojica, zboropodelili: Darko Fras, župan občine Sveta Trovodja Andrej Dvoršak; Moški pevski zbor
jica, Breda Rakuša Slavinec in Franc Schön˝Obrtnik˝ Lenart, zborovodkinja Vesna Brezwetter iz JSKD Lenart.
nik; Mešani pevski zbor Medobčinskega druBreda Rakuša Slavinec
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Razstava učencev OŠ Lenart

petek, 3. junija, ob 19. uri bodo v avli Jožeta Hudalesa odprli razstavo slik Lilliam Gonzalez in Marthe Ortiz Sotres
Polne poezije, vendar z veliko žalosti, pripovedujejo slike o izgubljeni domovini, Nikaragvi, umetnice Liliam Gonzalez, ki živi v
Mehiki. Slike, ki jih bo razstavila v Lenartu, temeljijo na linearnih figuracijah in barvnih poljih, odražajo pa njeno umetniško širino in

Priznanja za udeležbo na reviji bodo podelili župan občine Sveta Ana Silvo Slaček, Breda
Rakuša Slavinec, vodja JSKD Lenart, in Franc
Schönwetter, predsednik JSKD Lenart.
Revijo bo strokovno spremljala Jasna Vidakovič.

poudarjajo njen pomen v sodobni latinskoameriški umetnosti.
Mehičanka Martha Ortiz Sotres je po svojih stenskih poslikavah in kipih znana izven
meja svoje domovine. Serija abstraktnih slik v
akrilni tehniki, ki bodo na ogled v Lenartu, tematizira prastare koledarje Majev in elementarne sestavine življenja z vidika indigenih
prebivalk pred špansko osvojitvijo Mehike.

je razstavo posvetil plemenitemu lipicancu.
Razstavo so odprli 1. maja v okviru 11. pohoda
po Anini poti v avli občine Sv. Ana.
SReBr

8. velikonočna slikarska kolonija
adnji dan v aprilu je Jože Horvat, vodja
likovne sekcije pri KUD Gabrijel Kolbič
na Zgornji Velki, pripravil že osmo tradicionalno velikonočno slikarsko kolonijo. Na
vinotoču Dreier je zbral kar 23 likovnih
ustvarjalcev, tudi iz osrednjih Slovenskih goric.
Likovna dela, nastala na letošnjem veliko-

Z

nočnem druženju na Horvatovi koloniji, si
bodo lahko ogledali vsi obiskovalci Vinotoča
Dreier vse do letošnje jeseni. Tedaj bo na vrsti
že novo druženje slikark in slikarjev. To bo tradicionalna Kolbičeva slikarska kolonija v spomin na slikarja Gabrijela Kolbiča.
F. M.
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Vokalna skupina Lorelaj

II. Jurjevo srečanje folklornih skupin
lorna skupina Marija Snežna, ki deluje v Etno
kulturnem društvu Snežna Zg.Velke, se je
predstavila s spletom goričkih plesov: gorički
valček, pajeriš in gorička kalamajka. Skupino
vodi mentor Viktor Vajngerl. Veteranska folklorna skupina KUD Beltinci, pod mentorstvom Valerije Žalig, se je predstavila z
odrsko postavitvijo »Plešemo po indašnje«.
Folklorna skupina Kulturnega društva Jakob
Sket Mestinje je v odrski postavitvi Marinke
Strašek »Voda izpod Boča« prikazala šege ob
nošenju zdravilne mineralne vode od izvira v vasi
pod Bočem ter mlinček in
kostrivniški ples. Folklorna
skupina Kulturnega društva
Cerkvenjak pod vodstvom
Slavice Kovačič je zaplesala
splet štajerskih plesov.
Prireditev je zaključila domača folklorna skupina Jurovčan, ki jo vodita mentorici Cilka Neuvirt in
Darinka Kramberger, z
odrsko postavitvijo »Pušlšank«, na katerem je, kot
velikokrat v praksi, prišlo
do prepira in prerivanja
Otroška in mladinska folklorna skupina OŠ Jožeta Hudalesa
zaradi zalega dekleta.
Zaplesali so ljudske plese
kapelskega območja: sotiš
polko, kosmatačo in mašarjanko.
kulturnem programu se je najprej predstavila
Številne obiskovalce prireditve je pozdravil
otroška in mladinska folklorna skupina OŠ Jožupan Peter ŠKRLEC, ki se je zahvalil vsem
žeta Hudalesa pod mentorstvom Barbare
sodelujočim folklornim skupinam in organiWaldhűtter z odrsko postavitvijo »Mi se
zatorjem za organizacijo prireditve.
΄mamo radi«. Z njo so sodelovali na območni
otroški folklorni reviji in se na njihovo veliko
veselje uvrstili na regijsko otroško folklorno
Predsednik KD Ivan Cankar
revijo, ki je bila v aprilu v Cerkvenjaku. FolkMiroslav Breznik
nedeljo, 8. maja, je v Jurovskem Dolu
potekalo II. Jurjevo srečanje folklornih
skupin. Organizirala ga je folklorna
skupina Jurovčan. S to prireditvijo so se zaključili letošnji Jurjevi dnevi, ki potekajo vsako
leto ob praznovanju farnega zavetnika Sv. Jurija in občinskega praznika .
Nastopajoče skupine so prišle v povorki, na
čelu katere je bil zeleni Jurij (deček, odet z zelenimi vejami) od Osnovne šole Jožeta Hudalesa v center kraja in nato v kulturni dom. V

V

Spet uspešni mladi lenarški glasbeniki
14. in 15. maja 2011 se je v Beltincih odvijalo 7. mednarodno srečanje harmonikarjev. Udeležili so se ga tudi harmonikarji Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Podružnične šole Lenart
pod mentorstvom Kristijana Brusa ter prejeli naslednja odličja:
Domen Šnajder
Klasična glasba -1.A
Zlata plaketa, 96,90
2. mesto
Anja Zorjan
Klasična glasba - 1.B
Zlata plaketa, 95,20
3. mesto
Anja Zorjan
Glasba S.V. Avsenika - 1.C
Zlata plaketa, 95,33
2. mesto
Ben Šnajder
Zabavna glasba - 1.A
Zlata plaketa, 97,33
1. mesto
Dejan Arcet
Glasba S.V.Avsenika - 1.D
Zlata plaketa, 98,33
1. mesto
Tekmovanja se je udeležil tudi bivši učenec Dejan Arcet in pod mentorstvom Kristijana Brusa
prav tako dosegel odlične rezultate.
Vsem udeležencem ter njihovemu mentorju čestitamo za izjemen uspeh!
Irena Košmerl Leš

Slikarski ducat pri Danny-ju
a domačiji slikarja Danijela Ferlina na
Sv. Ani so se 27. aprila zbirali slikarke
in slikarji iz Podravja in Pomurja. Slikarska stojala in platna so razpostavili okrog
manjšega ribnika, pa tudi v bližnji in daljnji
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okolici. Bilo jih je kar za en ducat, vseh generacij (6-letni Jan Bauman, 11-letna Danija Ferlinc, Franc Simonič, Tatjana Mijatović,
Zdravko Dolinšek, Manja Šturm Dolinšek,
Zdenko Krpan, Ervin Kralj, Nada Znidarič,
Ivo Lorenčič Loren, Filip
Matko Ficko in Danijel Ferlinc Danny).
Štiri dni pozneje se je večina njih ponovno oglasila
pri Sveti Ani, kajti 1. maja
je bil organiziran že 11.
pohod po Anini poti in bilo
je treba pripraviti razstavo
v Methansovi hiši v Zgornjem Dražen Vrhu, da so si
jo lahko ogledali pohodniki, ki so se napotili tam
mimo.
Filip Matko

Pesem čuti z mano
V avli občine Sv. Ana je bila v nedeljo, 17.
aprila, predstavite knjige Pesem čuti z mano
avtorice Marije Ferk. Organizator je bilo Turi-

16 |

NA SCENI

stično društvo Seta Ana. Program so popestrili
pevci etnografske skupine.

28. maja ob 20. uri koncert vokalne skupine Lorelaj v Selcah
Glasba je kot pajčevina tesno povezala osem
deklet iz Krajevne skupnosti Voličina. Sara
Damiš, Bernarda Kurnik, Mateja Kramberger,
Suzana Emeršič, Katja Domajnko, Sabina Markuš, Anja Jakopec in Aleksandra Papež so svoje
moči združile pod imenom Vokalna skupina
Lorelaj. Prevzele so ime lepe morske deklice iz
Rena, ki je v pesmi Heinricha Heineja s svojim
mamljivim glasom zvabila veliko čolnarjev v
pogubo.
Dekleta v sedanji zasedbi
ustvarjajo od februarja lani
kot ena izmed sekcij Kulturno-turističnega društva
Selce. Vodja skupine je
Aleksandra Papež. Doslej so
uspešno razveselile poslušalce na že kar dvajsetih prireditvah in proslavah ter ob
drugih priložnostih.
Pri sestavi repertoarja
Lorelajke uporabljajo svojo
domišljijo, sestavljajo ga različni glasbeni slogi in zvrsti:
slovenske »zimzelene« melodije, ljudske in
umetne slovenske pesmi, narodno-zabavna
glasba, sproščenost črnske-duhovne glasbe, cerkvene pesmi, tuja sodobna in starejša glasbena
scena ter izseki iz sveta klasične glasbe. Dekleta

so se odločila za sproščen, a vendar glasovno
dodelan slog petja, ki ga znajo popestriti z različnimi vokalnimi tehnikami, dodanimi glasbili v vlogi spremljave in koreografijami.
Vse to bodo predstavile na prvem samostojnem
koncertu, ki bo v soboto, 28. maja 2011, ob 20.
uri v dvorani v Selcah. K sodelovanju so povabile šest mladih glasbenikov, Harmonikarski
orkester »FRAJTON« iz Benedikta in Twirling
klub iz Lenarta. Poskrbele bodo tudi za tako
imenovani »show program«.

Pa še Shakespearova misel, ki so jo zapisala
dekleta v svojo predstavitev in v duhu katere
pripravljajo svoj koncert: »Iz glasbe prihaja čar,
ob katerem se morajo upokojiti vse skrbi in vse
bolečine srca.«

Balkanski žurer pravi: ''Lajk, lajk!''
Štajerski pevec Gorazd
Ademovič osvaja dekleta
in Balkan; nova skladba
„Lajk, lajk!“ postaja glasbeni hit na področju
bivše skupne domovine
edemindvajsetletni lenarški pevec Gorazd
Ademovič - Gogy,
znan zlasti iz leta 2004 in
po dobrodelnem koncertu
v Lenartu februarja 2009, se
je v zadnjem času ob slovenski odločil predstaviti še
balkanski publiki. In kot kaže, je okrog sebe
zbral pravo ekipo, ki mu zelo dobro pomaga
tudi zaradi poznavanja jezika nekdanje skupne
domovine. Nova zgoščenka z naslovom Za
vedno (Za uvijek), predvsem skladba „Lajk,
lajk!“, ki jo najdemo na novem albumu, postaja
pravi hit v prostoru bivše domovine. Skladba
je prava uspešnica tamkajšnjih diskotek, prav
tako si jo je na spletu ogledalo mnogo ljudi.
Spomnimo, da je Gorazd Ademovič leta
2004 tekmoval na izboru Bodi idol, kjer je osvojil tretje mesto, od takrat pa je korak za ko-
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rakom, s trudom in marljivostjo razpet med
nastopi, organiziranjem koncertov, vodenjem
TV oddaj ter glasbenimi snemanji. V sodelovanju s Kat Animacija Timom je pripravil promocijo novega albuma v živo po klubih na
področju bivše skupne države in po Sloveniji.
Ker je pesem pri poslušalcih zelo dobro
sprejeta, so se pevec in njegova ekipa (Patrick
Zec, Marko-Marky Popovič in Tjaša Tiana
Lajmsner) odločili, da bodo posneli tudi
videospot.
Besedilo in foto: O.B.

Domače novice 20 let v založništvu podjetja Štrakl
Sv. Trojici so 22.
aprila zabeležili 20letnico izhajanja časopisa Domače novice v
založništvu podjetja Štrakl.
Domače novice na območju nekdanje skupne občine Lenart, zdaj občin na
območju Upravne enote
Lenart, sicer izhajajo že
okroglih 50 let, pred 20 leti
pa so prešle v nov organizacijski okvir.
Srečanja so se udeležili
nekdanji in sedanji uredniki in sodelavci.

V

Dr. Marjan Toš, Slavko Štefanec, Rudi Tetičkovič, Romeo Štrakl, Ivo
Štrakl, Franc Bratkovič, Franci Klemenčič in Ludvik Kramberger

Ob Domačih novicah s 50-letno tradicijo,
ki jih prejemajo naročniki, sicer na območju
šestih občin osrednjih Slovenskih goric vsa
gospodinjstva mesečno že drugo leto prejemajo Ovtarjeve novice, ki jih sofinancirajo
občine. Občani Cerkvenjaka so podrobneje

obveščeni o dogajanju v občini še v občinskem glasilu Zrnje, občani Sv. Ane pa v Aninih novicah. V KS Voličina v občini Lenart
izhaja Športni glas Voličine.
E. P., foto L. Kramberger
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Futsal - Benedikt ponovno v prvi ligi!
Nogometaši Benedikta so se s tremi prepričljivimi zmagami nad Izolo vrnili v 1. SFL
ter Izolane pahnili v 2. SFL. Že na prvi tekmi
v Izoli so bili Benediški nogometaši tik pred
zmago, a so visoko prednost (4:0) zapravili ter
nato klonili v streljanju kazenskih strelov.
Svojo premoč pa so Benedičani kronali na
drugi tekmi, ki so jo dobili s 6:0. Precej tesneje
je bilo na prvi tekmi v Benediktu, ki so jo domači nogometaši kljub vsemu obrnili v svoj
prid z rezultatom 4:3. Na 4. tekmi so si Izolani
hoteli na vsak način priboriti še 5. tekmo, ki bi

potekala v njihovi domači dvorani v Izoli, a so
Benediški nogometaši s kapetanom Danilom
Pukšičem pokazali, kdo je gospodar na igrišču,
in s štirimi goli v drugem polčasu tekmo dobili
z rezultatom 5:1. Trener Tomi Novak po
tekmi: »Čestitke fantom in zahvala publiki.
Sedaj so vse sile usmerjene v prvo ligo. Prepričan sem, da lahko z dvema okrepitvama ostanemo v prvoligaški konkurenci. Več o odzivih
iz domačega tabora in načrtih za novo sezono
v prihodnji številki Ovtarjevih novic.

FC Maribor Branik pokalni prvak MNZ Maribor
Sklepno dejanje letošnje 3. SFL – Maribor
pod okriljem MNZ Maribor je bil finale pokalnega turnirja, ki je potekal v Benediktu. Naslova pokalnih zmagovalcev MNZ Maribor, v
katerem so nastopila tudi vsa moštva 2. SFL, ki
spadajo pod mariborsko MNZ, so se veselili
nogometaši FC Maribor Branik, ki so v polfi-

nalu ugnali KMN Selce Duplek (6:1), v tekmi
za 1. mesto pa deklasirali KMN ŠD Cerkvenjak
Lotos (12:3). Osvojena pokalna lovorika je vijoličastim obliž na ne najbolj uspešno sezono v
drugoligaški konkurenci. V tekmi za 3. mesto
so slavili igralci KMN Selce Duplek, ki so z rezultatom 4:1 premagali KMN Slemen.

ŠD Zavrh najverjetneje še naprej med tretjeligaši
Kot smo poročali že v prejšnji številki Ovtarjevih novic, so prvo mesto v tretjeligaški
konkurenci osvojili nogometaši ŠD Zavrh.
Uspeh mlade ekipe Zavrha je toliko večji, če
vemo, da je omenjena ekipa to sezono prvič
nastopala v 3. SFL – Maribor, v katero se je
uvrstila s 1. mestom v lenarški medobčinski
A ligi. Po besedah predsednika ŠD Zavrh,
Antona Čuša pa kljub prvemu mestu v 3. ligi
za enkrat še ne razmišljajo o igranju v 2. SFL,
saj kar nekaj mladih igralcev že igra na
dvojno registracijo v drugoligaški konkurenci za KMN Slovenske gorice. »Vsekakor
pa si še naprej želimo tovrstnega sodelovanja z omenjenim klubom, saj je tovrstno sodelovanje v tej sezoni obema kluboma prineslo
zelo dobre rezultate« razlaga predsednik društva ŠD Zavrh, Anton Čuš.

Dejan Kramberger
Iz Lenarške medobčinske A lige na vrh 3. SFL Maribor

1. MNZ Maribor - J. Dol za 2. mesto, Lenart za obstanek
Nogometaši NK Jurovski Dol, ki pomladanski del sezone domače tekme gostujejo v Lenartu, so po neodločenem izidu proti Račam
(0:0) v zadnjem krogu še vedno v boju za 2.
mesto na ligaški razpredelnici. Na preostalih
treh srečanjih bo treba vknjižiti tri zmage in ob
tem računati še na kak spodrsljaj Rač in Slivnice, ki s tremi točkami prednosti zasedata 2.
in 3. mesto. Na drugi strani si nogometaši Lenarta kljub dobremu spomladanskem delu in

presenetljivi zmagi nad prvouvrščenim Teznom
še vedno niso zagotovili obstanka v 1. MNZ
Maribor. Za njih pomembna tekma bo v naslednjem krogu v gosteh proti neposrednemu
konkurentu Framu. V zadnjem, 26. krogu, 11.
junija ob 17. uri, pa čaka nogometaše Jurovskega Dola in Lenarta stari dobri Slovenskogoriški derbi, ki bo prvič v spomladanskem delu
sezone odigran v Jurovskem Dolu.
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Poletna liga v Voličini
KMN Slovenske gorice organizira poletno
ligo v malem nogometu, ki bo potekala v poletnih mesecih ob petkih v športnem parku v
Voličini. Začetek lige je predviden za petek, 10.
junija 2011, prijaviti se je možno do pone-

deljka, 6. junija, do 20. ure, ko bo opravljen
žreb in sestanek z vodji moštev. Kotizacija za
ligo znaša 100 €, v kar so všteti stroški organizacije, nagrad in sodnikov. Več informacij na
tel. št.: 041 595 686 (Igor).

Dan košarke v Lenartu
KK NONA Lenart prireja v soboto, 4. junija, tradicionalen »Dan košarke – Lenart 2011«. Od
9. ure naprej se bodo v Športni dvorani Lenart vse selekcije KK Nona Lenart pomerile z vrstniki
iz drugih klubov. Vrhunec bo ob 17. 30 članska tekma med prvaki 3. SKL KK NONA Lenart in
prvaki 2. SKL KK Radenska Creativ.

Program prireditve:

ŠKL - v Tivoliju naslov ponovno OŠ Voličina
Na zaključku medijsko odmevnega osnovnošolskega tekmovanja ŠKL, ki je potekal 19.
aprila v ljubljanski hali Tivoli, smo bili v finalu nogometa priča ponovitvi lanskoletnega
finala. Pred neposrednim televizijskim prenosom sta se na parketu nekdaj osrednje ljubljanske dvorane ponovno pomerili OŠ
Lenart in OŠ Voličina, kar je dovolj zgovoren
dokaz, da občina Lenart in osrčje Slovenskih
goric ostajata zibelka malega nogometa v Sloveniji. Prvi zadetek na tekmi je dal Miha
Bračko, ki je s tem popeljal Voličino v vodstvo sredi 2. četrtine. Še pred iztekom polčasa
pa so Lenarčani dvakrat zatresli mrežo in na
odmor odšli z zadetkom prednosti (2:1). Po
predahu so na parket ponovno stopila dekleta, kjer je s pravim evrogolom Valentina
Tuš izenačila rezultat in ponovno vrnila Voličino v igro. Zadnjih 12 minut se kljub priložnostim na eni in drugi strani ter terenski
premoči Lenarčanov rezultat ni spremenil.
Tako se je redni del srečanja končal z enakim
izidom kot lansko sezono (2:2). O zmagovalcu so ponovno odločali kazenski streli, po
katerih pa so bili srečnejši učenci in učenke
OŠ Voličina, ki so tako ubranili lanskoletni
naslov najboljše šolske nogometne ekipe v
Sloveniji.

Ekipo OŠ Voličina so sestavljali:
Valentina Tuš, strelka zaDekleta: Valentina Tuš, Katja Horvat, Vivien Meško, Lia Ludvig,
detka, ki je Voličini prineMaja Rojs, Rebeka Šnofl, Karin Petko, Sara Korošec, Ines Korosel izvajanje kazenskih
šec, Tinkara Strnad, Valentina Ploj
strelov
Fantje: Miha Bračko, Daniel Hegedič, Marcel Hausvald, Žan Kurnik, Aljaž Roškar, Borut Slanič, Žan Petrič, Tadej Tkalec, Tilen
Mesarec, Aljaž Ruis, Matic Goznik, Bojan Krajnc, Uroš Zupančič
Trenerja: Zoran Ahmetovič in Dejan Kramberger, vodja ekipe
V ekipi OŠ Lenart so bili:
Petra Cvikl Marušič
Dekleta: Špela Fras, Lara
Župec, Lana Žabčič, Katja
Kupčič, Tina Kolarič,
Nastja Glogovac, Larisa
Fras, Tjaša Rokavec, Špela
Breznik, Gabrijela Lorenčič
Fantje: Dominik Weingerl,
Mitja Ploj, Florjan Ropert,
Kristijan Gregorec, Sašo
Klajnošek Perko, Tomaž
Pečovnik, Tilen Kocijan,
Žan Gričnik, Klemen
Dvoršak, Urban Gselman,
Aleš Hercog
Trener in vodja ekipe:
Bernard Petek

Vtise po tekmi sta strnila:
Ravnatelj OŠ Voličina Anton Goznik:
»Zmaga ekipe OŠ Voličina v ŠKL mali nogomet
v tej sezoni spada v rubriko Saj ni res, pa je. Po
začetnih porazih smo bili prepričani, da se je sezona v tekmovanju ŠKL za nas v tem šolskem
letu končala. Tudi neodločen rezultat 2:2 z ekipo
OŠ Moravče v naši telovadnici ni zbujal velikega
upanja. Izvajanje kazenskih strelov pa je »naša
specialnost«. Na dveh polfinalnih tekmah pa se
je forma naših igralcev in igralk dvignila. Kot je
dejal trener Dejan, za dva do tri razrede. Vsi
člani ekipe, ki so stopili na parket Hale Tivoli, so
s svojo borbenostjo, zavzetostjo in pristopom pokazali sebi in vsem, da znajo zelo dobro igrati nogomet. Vsem igralkam in igralcem ter njihovim
mentorjem iskreno čestitam za dosežen uspeh.«
Trener OŠ Lenart Bernard Petek: »O končnem zmagovalcu je tako kot lani odločala
športna sreča, za katero naj bi veljalo, da se enkrat nasmehne eni, drugič pa drugi strani, vendar, kot kaže, stari pregovori ne držijo več.
Čeprav je imela ekipa OŠ Lenart pobudo v igri
skoraj na celotnem srečanju in več lepih priložnosti za zadetke, se je tekma končala neodločeno
(2:2), nato pa je Voličina uspela zadeti en kazenski strel več in tako osvojiti prehodni pokal
ŠKL.«

9.00 - tekma najml. pionirjev U-10 - KK Nona Lenart : KK Ljutomer
10.00 - tekma mlaj. pionirjev U-12 - KK Nona Lenart : KK Ljutomer
11.30 - ligaška tekma 8. kroga v 2 SKL za pionirje U-14 - KK Nona Lenart : KK Ruše
13.30 - tekma med ekipama Društvo mladi do kraja : Ekipa Adecco MB
15.30 - tekma veteranov - KK Lenart : KK Miklavž
17.30 - tekma članov - KK Nona Lenart : KK Radenska Creativ
Vse tekme bodo popestrile plesalke plesne skupine "Nonine navijačice".
V sklopu dneva košarke pa bo med 9. in 11. uro na šolskem igrišču v Lenartu potekala igriva košarka, ki jo KK Nona Lenart organizira skupaj z KZS in je namenjena fantom in dekletom od 5
do 9 let. Po odigranih tekmah bo košarkarski piknik z bogatim srečolovom in druženje ob glasbi.

Benediške odbojkarice do boja za 5. mesto v državi
Starejše deklice OK Benedikt so z uvrstitvijo na polfinalni turnir in s tem med osem
najboljših odbojkarskih klubov v tej selekcij v
Sloveniji dosegle velik uspeh. Z
organizacijo polfinalnega turnirja pa je klub dobil tudi simbolično pohvalo oz. nagrado s
strani odbojkarske zveze za
kvalitetno delo in doprinos k
razvoju ženske odbojke v Sloveniji. Kljub domačemu terenu pa
so bile nasprotnice Benediških
odbojkaric (Braslovče, Prevalje
in Ruše) premočne, tako da je
starejšim deklicam OK Benedikt ostal boj za še vedno visoko 5. mesto. Poleg OK Ruše

bodo njihove nasprotnice še odbojkarice Luke
Koper in Neptuna iz Kanala.
D. K.
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Prvomajski turnir v odbojki za st. deklice Benedikt 2011
V organizaciji OK Benedikt je v športni dvorani v Benediktu od 29. 4. do 1. 5. potekal prvi
turnir za starejše deklice. Sodelovale so ekipe
Poštar 064 (SRB), Bled, Nova KBM-Branik,
Beograd (SRB) in OK Benedikt.
»Drugi nas ne morejo razumeti, zakaj se odrečemo nedelje s sorodniki ali prijatelji in gremo
raje na tekmo. Odrečemo se iz enega razloga, ker
je teren tisti, na katerem ne razmišljamo o problemih in težavah. Teren je tisti, kjer so ti prvo

mesto soigralke, kjer občutiš adrenalin, kjer občutimo energijo celotne ekipe.
Za vsako točko na terenu pa stojijo težki in naporni treningi. Tekma je tisto, kar ˝prineseš˝
s treninga na igrišče in pokažeš. Mogoče smo
zamudile marsikatero zabavo, rojstni dan,
ampak to zdaj ni pomembno. Vse te tekme so
nam prinesle veliko nepozabnih trenutkov, ki jih
ni mogoče primerjati z ostalim življenjem. Odbojka je odbojka, kdor je ne nosi v svojem srcu,
ne more vedeti, kakšen šport je
to.«
Povzeto po biltenu,
Eva Lehner in Sara Mlinarič

KONČNA LESTVICA:
Mesto
točke
1. BEOGRAD
8
2. POŠTAR
8
3. BENEDIKT
6
4. BLED
4
5. NKBM Branik 4
6. RUŠE
0

Foto Matija Kavčič

set
9:2
8:4
6:4
5:7
4:7
2:10

Kolesarstvo - Pšajd vpoklican v reprezentanco
Z dirko Paris-Roubaix se je začel letošnji svetovni pokal za mladince. Slovenske barve je na
dirki zastopal tudi kolesar lenarškega kolesarskega kluba Dani Pšajd. Ob njem so v slovenskem dresu nastopili še Doron Hekič, Luka
Pibernik, Martin Otoničar, Jure Miškulin ter
Matej Mohorič. Posebnost dirke so tlakovani
odseki, ki potekajo po enaki trasi kot znamenita članska preizkušnja Paris-Roubaix. Poleg
tlakovanih odsekov so dirko zaznamovali številni padci kolesarjev, v katerih so bili prisotni,
razen Mohoriča, vsi slovenski kolesarji, tudi

Pšajd, ki je zaradi okvare kolesa moral dirko
celo predčasno končati. Najvišje med Slovenci
se je uvrstil Mohorič na 14. mesto.
Dani Pšajd pa je glede vpoklica v reprezentanco ter samega dirkanja povedal: »Kljub
predčasnemu odstopu zaradi okvare kolesa je
bil občutek med dirko fenomenalen, saj sem si
želel to dirko voziti, odkar poznam kolesarstvo
oziroma od tistega dne, ko sem začel trenirati.
Sama dirka svetovnega pokala je bila kot pričakovano zelo zanimiva, saj smo bili na dirki skoraj vsi najboljši letniki 1993!«

Pšajd do 5. in 2. mesta v Šenčurju in Ajdovščini

2. mesto v Ajdovščini

Član KK TBP
Lenart
Dani
Pšajd je odlično
začel
sezono
med starejšimi
mladinci, saj je
na kriterijih v
Šenčurju prišel
do 5. mesta in v
Ajdovščini celo
do 2. Po 10-tih
šprintih
v
skupni dolžini
36 km je velik
up lenarškega
kolesarstva zaostal le za članom KK Hit

Casino Nejcem Majeršičem. 3. mesto je zasedel
kolesar Ptujske Perutnine Sašo Mikolič. Kljub
visoki uvrstitvi pa je Pšajd prepričan, da bi
lahko z malo sreče dosegel tudi več, saj je po
dirki povedal: »Na ta kriterij smo šli z malce
spremenjeno taktiko, in sicer da ne grem
prvega šprinta na polno, saj mi slednje najbolj
ne odgovarja. To se je pokazalo za dobro, saj po
prvem šprintu nisem padel v krizo tako kot v
Šenčurju ter sem nato lahko vozil vse šprinte na
polno. Tako sem v drugem šprintu odšprintal
vse tekmece ter vknjižil 5 točk. Kot kaže, pa je
to spremenilo taktiko kolesarjev Hita, ki pa jih
zaradi številčne premoči nisem mogel pokriti
in mi je en tekmovalec pobegnil. Bil sem primoran šprintati za končno 2. mesto, čeprav mislim, da sem bil najmočnejši na dirki!«

Šolsko prvenstvo v kolesarjenju
Kolesarski klub TBP Lenart je v petek, 6.
maja, na ŠRC Polena organiziral medobčinsko
šolsko prvenstvo v kolesarstvu. Tekmovanja so
se udeležili učenci osnovnih šol Lenart in Voličina, ki so tekmovali v kategorijah letnikov

Najboljši kolesarji na šolskem kolesarskem
prvenstvu na ŠRC Polena
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1997, 1998 in 1999. Na startu pa se je pojavilo
tudi kar nekaj letnikov 2000 in 2001. V konkurenci letnikov 1997 sta si 1. in 2. mesto razdelila
učenca OŠ Voličina Tadej Kurnik (1. mesto) in
Daniel Hegedič (2. mesto). Prav nasprotno je
bilo v konkurenci letnikov 1998, kjer je vrh pripadel Florijanu Ropertu (1. mesto) in Lucijanu
Katanu (2. mesto) iz OŠ Lenart. Lenarški učenci
so zasedli prva tri mesta tudi v konkurenci letnikov 1999, in sicer Domen Divjak (1. mesto),
Nejc Ferlinc (2. mesto) in Aljaž Divjak (3.
mesto). Poleg samega tekmovanja so organizatorji udeležence seznanili tudi z osnovami cestnega kolesarstva ter jih želeli navdušiti za
tovrstni šport v kolesarskem klubu TBP Lenart,
ki je v zadnjih letih dokazal, da sodi glede dela
z mladimi med najboljše kolesarske klube v
Sloveniji. Vsi, ki bi se želeli ukvarjati s cestnim
kolesarstvom, lahko za več informacij pokličejo na tel. št.: 031 399 905 (Beno Puntnar)
ali uporabijo klubski elektronski naslov:
info@tbp-cycling.si.
D. K.

Za Verboštoma dober dvoranski del sezone v atletiki
Pred vrati je začetek poletne sezone v atletiki.
dela sezone je prišel Gregor, ki se je povzpel na
Prvi, dvoranski del, sta z odliko opravila brata
3. mesto. Vse priprave pa so že usmerjene v naVerbošt iz Žitenc v občini Sv. Jurij v Slovenskih
slednje tekme, saj ju v juniju čaka kar nekaj pogoricah, ki se po prvomajskih pripravah v Pulju
membnih tekem, poleg mednarodnih mitingov
že pripravljata na poletni del sezone. Na medv Postojni, Ljubljani, Celju in Mariboru še držanarodnem članskem mitingu v Budimpešti v
vni prvenstvi za mlajše in starejše mladince ter
teku na 800 metrov je Tadej dosegel visoko 5.
atletski pokal Slovenije v članski konkurenci.
mesto, Gregor pa še vedno zavidljivo 14. Oba
Poleg omenjenih tekem pa oba pričakujeta še
namreč še vedno nastopata med starejšimi mlavpoklic v Slovensko atletsko reprezentanco.
dinci, tako da je uspeh med člani še toliko večji.
Na mladinskem mitingu v Bratislavi
pa se je Tadej Verbošt prebil vse do 2.
mesta v teku na 800 metrov, med tem
ko je njegov mlajši brat Gregor zasedel
12. na isti razdalji. Naslov državnega
dvoranskega podprvaka je med starejšimi mladinci v teku na 800 metrov
pripadel Tadeju, bratski uspeh pa je s
7. mestom dopolnil Gregor. Tadej se je
udeležil še dveh močnih mednarodnih
mitingov na Dunaju in v Budimpešti,
kjer je v članski konkurenci zasedel 10.
in 4. mesto. Na državnem prvenstvu v
krosu, ki je potekalo v Velenju, je na
razdalji 5000 m do uspeha zimskega
Gregor Verbošt 3. na DP v krosu na 5000 m v Velenju

Borci iz Voličine in Lenarta ponovno v samem vrhu
Na mednarodnem prvenstvu v taekwon-doju (verzija ITF), ki se je odvijalo 16. aprila v
Šentjurju, se je je poprijelo 185 tekmovalcev iz
sedmih držav. Med najboljše tekmovalce so se
ponovno uvrstili mladi borci iz Lenarta in Voličine. Sven Hojs in Alen Preložnik sta si v borbah do 30 in 35 kg priborila 1. mesto. Temu je

Alen Preložnik v formah – rdeči pas dodal še 2.
mesto. Uspeh Taekwon-do kluba Branik Hwarang in taekwondoistov iz občine Lenart je s 3.
mestom dopolnil še Janin Žnuderl v borbah do
30 kg. Z letošnjimi rezultati so mladi borci
dokazali, da sodijo v sam vrh evropskega
taekwondo-ja.

Moto klub Ruperški voli na sprejemu pri županu
Več kot 40 članov enega večjih
moto klubov v naši okolici se je ponosno s svojimi konjički, na čelu s
predsednikom kluba Zdenkom
Tušem, mudilo na sprejemu pri županu občine Lenart mag. Janezu
Krambergerju. Poleg ljubiteljske vožnje in druženja se bodo člani društva, ki šteje preko 60 članov,
zavzemali za promocijo turizma v
Slovenskih goricah in varno vožnjo
na slovenskih cestah.
D. K.

Martin Strel pred novim izzivom
b 15-letnici društva Presmec iz Dolgih
Njiv je blagoslovu popularnih presmecev v Voličini prisostvoval slovenski
ultramaratonski plavalec Martin Strel, ki je bil
leta 1999 član žirije, ko se je društvo Presmec
iz Dolgih Njiv vpisalo v Guinessovo knjigo rekordov z dobrimi 303 metri dolgim presmecem. S štirimi vpisi v knjigo rekordov pa se
lahko pohvali tudi Martin Strel, ki slovi po
tem, da je preplaval že vrsto največjih svetovnih rek, Donavo, Mississipi in Jangce. Zadnja
v vrsti njegovih velikih trofej je reka Amazonka, ki velja poleg tega, da je to najbolj vodnata reka na svetu, tudi za eno najnevarnejših.
Pred skoraj 57-letnim Strelom pa je na vrsti že
nov velik izziv, ki bo nedvomno med medijsko
najbolj odmevnimi in nevarnimi v njegovi pestri karieri. Reka Colorado v ZDA je že v preteklosti burila duhove vseh, ki so v njej želeli
najti zlato. Tokrat pa bo predstavljala velik
izziv za Martina Strela, ki ga bodo na poti
spremljale znane televizijske hiše. Dokumentarne oddaje oz. televizijske šove bodo o slovenskem ultramartonskem plavalcu posneli
Discovery Chanell, National Geografic TV in
History Chanell. »Za plavanje na reki Colorado so potrebni resnično velike izkušnje s tovrstnim plavanjem in dobra oprema. Voda je
namreč za normalno plavanje premrzla, saj
ima le 6-7°C, poleg tega pa na številnih delih
največjo nevarnost predstavljajo hude brzice.

O

Martin Strel na blagoslovu presmecev v Voličini
v družbi državnozborskega poslanca RS, župana
in podžupana občine Lenart

Dodatno težavo v tem letnem času predstavlja
še velik pretok reke zaradi taljenja snega,« opisuje Martin Strel težave, s katerimi se bo spopadel na reki Colorado. »Ker plavam oz.
snemam za več TV ekip, bom Colorado v
maju in juniju preplaval v več odsekih, dolgih
med 25 in 35 km,« je predstavil svoje načrte
Martin Strel.
D. K.
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Razstava Fotografij meseca
vtarjeve novice so v sodelovanju
s fotografom Bojanom Mihaličem
(info@fotosplet.net) in podjetjem
Nikon Slovenija izvedle natečaj Fotografija
meseca. S svojimi fotografijami je sodelovalo
12 avtorjev, ki so fotografski objektiv usmerili
v krajinske ali druge lepote Slovenskih goric.

O

V komisiji za izbor fotografije meseca so sodelovali trije priznani umetniški fotografi, krajinski slikar in predstavnik podjetja Nikon
Slovenija. Vse fotografije meseca bomo predstavili na zaključni razstavi z razglasitvijo najboljše fotografije natečaja, ki bo nagrajena v
skladu z razpisnimi pravili.

VABIMO VAS
NA RAZSTAVO FOTOGRAFIJ MESECA
v petek, 27. maja 2011, ob 19. uri
v razstavišču Centra Slovenskih goric na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu.
Na ogled bomo postavili fotografije meseca ter razglasili in nagradili
zmagovalno fotografijo natečaja. Dogodek bomo popestrili
s kulturnim presenečenjem in prijetnim druženjem.

Smeh je pol zdravja
Nesramnež

Kompliment

»Dragi zet, ali si zadovoljen z mojo hčerko?«
je ljubeznivo povprašala tašča.
»Niti ne najbolj,« je zagodrnjal zet.
»Nesramnež. Skoraj vsi fantje v vasi so bili
zadovoljni z njo, samo ti se zmrduješ.«

»Prav neverjetno je, da imajo grdi in trapasti dedci običajno najlepše žene,« je dejal mož,
ko je skozi okno ugledal soseda z novo ženo.
»Oh, dragi, to je najlepši kompliment, kar
sem jih kdaj dobila,« je veselo odvrnila žena.

Mačka in maček

Slab spomin

»Ti si ta prava mačka. Samo to mi povej,
zakaj toliko piješ?« je fant povprašal mlajše
dekle.
»Zato, ker se zjutraj rada zbudim s ta pravim mačkom.«

»Dragi, ali se spominjaš, kako se je imenoval
hotel, v katerem sva prenočila v Pragi?«
»Samo malo počakaj, da pogledam na posteljno pregrinjalo.«

Plača direktorja

Dober nasvet
»Natakar, kaj mi priporočate,« je gost povprašal slabo plačanega natakarja.
»Kosilo v restavraciji v sosednji ulici.«

Velika prednost
Program SIP TV se v analognem 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. Tudi teletekstne strani na SIP TV, od ponedeljka, 18. 4. 2011,
tudi v digitalni programski shemi Telemach po vsej sloveniji.

Programski termini za občino Lenart:
petek ob 10.00 in 18.00,

sobota ob 10.00,

Pripravlja T. K.

»Oh, kako lepo je živinozdravnikom,« je
vzdihnil avtomehanik, ko je popravljal trinajst
let starega jeklenega konjička.
»Zakaj?« je povprašal vajenec.
»On lahko da starega konja, ki mu para
živce, v prisilni zakol.«

»Moja plača ni v skladu z mojim prispevkom k poslovanju podjetja,« je dejal generalni
direktor na seji nadzornega sveta.
»Že, že, vendar vas lačnega tudi ne moremo
pustiti,« je kot iz topa izstrelil predstavnik delavcev v nadzornem svetu.

Vaza
»Grozno. Razbili ste vazo iz osmega stoletja,« je vzkliknil kustos v muzeju.
»Oh, kakšna sreča. Jaz pa sem se že ustrašila, da je bila nova,« je odvrnila obiskovalka.

nedelja ob 18.30

Informacije na spletni strani: www.siptv.si, kontakt: info@siptv.si

Šestnajstletni Lenarčan Žan Serčič se je uvrstil v finale televizijskega šova Slovenija ima
talent. Nastopil bo 19. junija v velikem finalu v ljubljanskih Stožicah.

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

%HVWRGRR, 1000 Ljubljana
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
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HUMORESKA

Varna starost
»Peter, zakaj si danes tako zamišljen?« je
pred dnevi pri malici šivilja Marica povprašala rezkarja Petra.
»Kaj ne bi bil zamišljen, saj vidiš, kaj se dogaja,« je odvrnil Peter. »Vsak dan nas po televiziji in časopisih strašijo, da bomo imeli na
stara leta mizerne pokojnine.«
»Ker imamo nizke plače, bomo imeli tudi
nizke pokojnine,« se je v pogovor vključil
mizar Tone. »Tudi mene skrbi, od česa bom
živel v starosti.«
»Morda bi bilo najboljše, da bi nehal plačevati v pokojninsko blagajno in bi namesto
tega kupil kakšen gozd,« je dejal Peter.
»Ne bodi nor. Potem boš plačal več članarine za obvezno članstvo v kmetijsko-gozdarski zbornici, kot boš imel profita od
posekanega drevja,« je dejal Tone. »Raje kupi
delnice kakšnega podjetja.«
»Ne nori. Ne poznam niti enega podjetja,
za katerega bi dal roko v ogenj, da v naslednjih letih ne bo propadlo,« je povzdignil glas
Peter. »Raje kot da kupujem delnice naših zavoženih podjetij, denar zapijem. Potem bom
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Piše: Tomaž Kšela

hitreje odšel na oni svet in pokojnine sploh
ne bom potreboval.«
»To si ti samo misliš,« se je zarežal Tone.
»Včasih so pravili, da pijanca še hudič noče
vzeti. Zato denar raje kot za pijačo daj za življenjsko zavarovanje. Potem boš brez skrbi
čakal na starost.
»Ne govori neumnosti. Si videl, kaj se je
zgodilo z nekaterimi največjimi zavarovalnicami v Ameriki,« je odvrnil Peter. »Zavarovalnice premije rade vzamejo, odškodnine in
zavarovanja pa le s težavo izterjaš od njih, pa
še to ne v želenem znesku.«
»Fanta, jaz imam najboljšo rešitev,« je
odločno posegla v pogovor Marica.
»Kakšno? Da jo slišiva,« sta presenečeno
povprašala Peter in Tone.
»Vsem mulcem v sorodstvu in soseščini
kupujta čokoladice, bombone in sladolede ter
jim prijazno namignita, da se vama bodo
lahko oddolžil s kakšno klobaso ali pivom,
ko bosta stara,« je dejala Marica. »Edina rešitev je v medgeneracijski solidarnosti.«

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

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

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

Občni zbor »LAS Ovtar Slovenskih goric«
sredo, 20. aprila, je bil v Lenartu občni
zbor Društva za razvoj podeželja »LAS
Ovtar Slovenskih goric«. Za sproščen
uvod je z ljudsko pesmijo poskrbel duet Maks
in Nejc Kurbus. Volitve novih organov društva
niso prinesle bistvenih sprememb. Predsednica društva ostaja Vida Šavli, podpredsednik
Milan Gumzar, blagajničarka Stanka Ferš in
tajnica Lidija Šipek.

V

Posebna pozornost je bila namenjena uresničevanju izvajanja ukrepa LEADER v obdobju
2007-2010 v LAS Ovtar Slovenskih goric. Podana so bila poročila o delu društva v 2010 (vsebinsko, finančno ter s strani nadzornega
odbora) ter načrt dela za 2011. Občni zbor društva je sprejel vsa podana poročila (o delu društva, o finančnem poročilu in delu nadzornega
odbora) ter se zlasti dotaknil problematike izvajanja ukrepa LEADER.
Morda se bo kdo vprašal, ali se izplača
vlagati toliko časa in truda za relativno
majhna finančna sredstva. Seveda se. To
so nepovratna sredstva, s katerimi lahko
realiziramo vrsto »mehkih projektov« za
razvoj podeželja, za katere nam običajno
vedno zmanjka denarja. S tem denarjem
pa lahko izdelamo tudi zahtevnejše
elaborate in študije za velike projekte, s
katerimi lahko kandidiramo na drugih
razpisih za mnogo večja sredstva. To je
naša priložnost, ki pa zahteva mnogo
potrpljenja.
Renata Vajngerl

Arche Noah – Noetova barka
Ogled knjižnice semen pri Dunaju
kupina raziskovalcev Urbane brazde, ki se
ukvarja s projektom trajnostno lokalne
preskrbe v okviru Evropske prestolnice
kulture - Maribor 2012, je 11. maja organizirala
strokovno ekskurzijo v mestece Schiltern pri
Dunaju. Ogledali smo si gensko knjižnico
semen Arche Noah (Noetova barka). Ekskurzije so se udeležili predstavniki vrtcev in šol,
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Pogled na urejene vrtove

pridelovalci iz Jurovskega Dola in predsednica
LAS Ovtar, s katerimi Urbane brazde sodelujejo pri projektu. Njegov namen je na območju
Slovenskih goric, s primerom iz Jurovskega
Dola, vzpostaviti trajnostno lokalno oskrbo javnih zavodov (vrtci, osnovne šole, domovi
starejših občanov) v Mariboru s pridelki (zelenjava, žita, …) in živili iz njegovega zaledja. S
tovrstnim načinom izmenjave na lokalni ravni
želimo dolgoročno pozitivno prispevati k bolj
zdravemu prehranjevanju otrok ter poskrbeti za
boljšo socialno varnost manjših tradicionalnih kmetij. Vzporedno bo v
okviru projekta vzpostavljena tudi semenska knjižnica, namenjena predvsem kmetijam, ki bodo lahko preko
nje med seboj semena izmenjevala ter
zanje tudi skrbela. Primer dobre prakse
je 20 let delovanja genska knjižnice
semen Arche Noah, neprofitne organizacije, ki je nastala 1990 z združitvijo
dveh predhodnih društev. Danes predstavlja mrežo z okrog 6500 člani, katerih

Delček bogate zbirke semen
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cilj je ohranjanje biotske pestrosti kulturnih tradicionalnih rastlin z območja bivše Avstro –
Ogrske ter njihova ponovna uporaba na vrtovih in poljih kmetov in vrtičkarjev.
Reprodukcijski ekološki vrt je preurejen iz
grajskega vrta leta 1995. Navdušujeta preprosta
ureditev in način ohranjanja pestrega sortimenta. Vzdržujejo okrog 500 različnih sort kulturnih rastlin. V zadnjem stoletju se je na
globalni ravni izgubilo več kot 75% različnih varietet kulturnih rastlin, kar je
povezano tudi z industrializacijo kmetijstva, priprave in trženja hrane, kjer so
začela prevladovati semena hibridov, ki
so z vidika trajnostnega razvoja kmetovanja neprimerna. V Arche Noah ne
poudarjajo le ohranjanja biotske raznovrstnosti, ampak tudi organoleptične
lastnosti posameznih rastlinskih vrst in
varietet, ki so pri le-teh bolj izražene kot
pri semenu hibridov in semenih, prinesenih od drugod.
Vrt je urejen po tematskih sklopih, po
uporabnosti (barvilne rastline, oljnice,...)
in glede na botanične družine (križnice,
kobulnice,…). Je urejen s tablicami z
zgodbo varuhov semen - kmetovalcev,
ki skrbijo za reprodukcijo in so še posebej pripomogli k delovanju Noetove barke. Del
vrta je namenjen in prilagojen izobraževanju
otrok (zlasti 7-10 let), ki zasajujejo svojo zelenjavo in skrbijo zanjo. Prirejajo različne delavnice in predavanja; prakticirajo kolobarjenje in
združene setve, da lahko obiskovalci teoretično
znanje preizkusijo v praksi.
Neprecenljive vrednosti je arhiv s semeni več
kot 6500 različnih rastlinskih varietet. Pred
skladiščenjem semena testirajo na kaljivost in
razkužijo s pomočjo vodne pare, nato jih leto
ali več - odvisno od rastlinske vrste - hranijo v

hermetično zaprtih steklenih kozarcih v hladnem in temnem prostoru. Izdelane so smernice
in priporočila za posamezno rastlinsko vrsto.
Arche Noah že od leta 1989 izdaja svoje sortne
kataloge s podatki o semenskem materialu in
gojiteljih. Semena si lahko posamezniki izmenjujejo po principu seme za seme. Vsi obiskovalci imajo možnost nakupa semen in sadik.

Semena tržijo tudi v sklopu prodajne verige
Billa po vsej Avstriji, s čimer organizacija skrbi
za promocijo in kmetijam omogoča pot do dodatnega zaslužka, stabilnost in zmožnost delovanja pa si zagotavljajo tudi preko različnih
projektov (Leader, …). Gre za preprost primer
dobre prakse, ki bi si ga želeli tudi pri nas.
Vida Šavli in Milojka Fekonja

Nagrajenci na Dobrotah Slovenskih kmetij
minoritskem samostanu na Ptuju je od
19. do 22. maja potekala že 22. državna
razstava Dobrote slovenskih kmetij. To
je osrednja predstavitev kulinaričnih dobrot,
ki jih izdelujejo pridne roke slovenskih kmetic
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in kmetov. Razstavo sta spremljala bogat kulturni program in sejemski del, na katerem so
obiskovalci dobrote tudi pokusili in kupili.
Na ocenjevanju različnih domačih izdelkov
so sodelovali tudi številni Slovenskogoričani.

Dobitniki priznanj iz območja LAS Ovtar:
Priznanje
Srebrno
Zlato
Zlato
Srebrno
Zlato
Bronasto
Srebrno
Srebrno
Srebrno
Bronasto
Srebrno
Bronasto
Bronasto
Zlato
Zlato
Bronasto
Srebrno
Zlato
Zlato
Srebrno
Srebrno
Bronasto
Zlato
Zlato
Bronasto
Bronasto
Zlato

Izdelek
Jabolčni kis
Vinski kis
Jabolčni sok
Jabolčni sok
Grozdni sok
Viljamovka
Suha salama
Bunka
Meso iz tunke
Meso iz tunke
Hladno stiskano bučno olje
Bučno olje
Hladno stiskano sončnično olje
Hladno stiskano orehovo olje
Traminec
Pšenični temni kruh
Mešani kruh
Benediški klecnprot
Sadni kruh
Orehova potica
Orehova potica
Krofi
Janeževi upognjenci
Janeževi upognjenci
Čokoladni rogljički
Kokosovi rogljički
Huzarski krapki

Dobitnik
Evgen Simonič, Zgornja Ščavnica
Evgen Simonič, Zgornja Ščavnica
Izletniška kmetija Breznik, Komarnica
Jernej Kraner, Zgornje Partinje
Izletniška kmetija Breznik, Komarnica
Turistična kmetija Firbas, Cogetinci
Zdravko Bohorč, Varda
Zdravko Bohorč, Varda
Turistična kmetija Firbas, Cogetinci
Zdravko Bohorč, Varda
Miran Kolarič, Žice
Miran Kolarič, Žice
Miran Kolarič, Žice
Miran Kolarič, Žice
Marjan Polič, Zgornja Ščavnica
Zvezdan Pulko, Dolge Njive
Kmetija odprtih vrat Senekovič, Froleh
Vesna Merčnik, Benedikt
Zvezdan Pulko, Dolge Njive
Katarina Perko, Dražen Vrh
Katarina Šenveter, Varda
Katarina Šenveter, Varda
Katarina Šenveter, Varda
Aleksandra Žugman, Malna
Tončka Rojko, Selce
Tončka Rojko, Selce
Tončka Rojko, Selce

Znak kakovosti za janeževe upognjence je prejela Aleksandra Žugman iz Malne, saj je tri leta
zapored dosegla zlato priznanje.
Milena Grabušnik

Prva stalna muzejska zbirka pri Lenartu
Slovenske gorice v revolucionarnem letu
1848 za Zedinjeno Slovenijo – Kronika
in življenjske zgodbe«
Otvoritev razstave bo v sredo, 22. 6.
2011, ob 17. uri v Centru Slovenskih goric
evolucionarno leto 1848 je eden najpomembnejših zgodovinskih mejnikov
Slovenskega naroda. Čeprav revolucija
leta 1848 Slovencem ni prinesla večjih političnih in upravnih sprememb, se je takrat začelo
idejno, kulturno, gospodarsko in duhovno gibanje za samostojno Slovenijo. Od 51 ohranjenih peticij za Zedinjeno Slovenijo (vseh
podpisov je približno 6500) jih je 11 iz Slovenskih goric (Maribor, Sv. Lenart 2 x, Hrastovec, Sv. Andraž, Sv. Lovrenc, Muretinci, Sv.
Jurij ob Ščavnici 2 x, Mala Nedelja, Sv. Tomaž,
Sv. Urban, Minoritsko posestvo Ptuj in
Ormož). Ohranjenih imamo več
kot 2500 podpisov. Pomembno
vlogo v gibanju za Zedinjeno Slovenijo so odigrali ljudje iz Slovenskih
goric (dr. Jožef Muršec, dr. Franc
vitez Miklošič (v lenarškem okraju
so ga izvolili za poslanca v prvi
državni parlament avstrijskega cesarstva), Stanko Vraz, dr. Anton
Murko, Oroslav Caf, dr. Lovro Vogrin, Anton Kreft, Jakob Kreft, Davorin Trstenjak, dr. Štefan Kočevar,
dr. Matija Prelog, Jernej Ciringer,
Andrej Družovič in mnogi drugi, ki
jim želimo z razstavo pripraviti trajen spomin. Za mnoge smo odkrili
popolnoma pozabljene rojstne hiše.
Zgodovinska dejstva bomo prikazali na moderen način z avtentičnimi življenjskimi zgodbami. Na primer: zgodbe o nastanku slovenske
trobojnice in bojih za uveljavljanje slovenske,
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nemške in štajerske zastave, o volitvah v Nemško zvezo in prvi parlament, o državnem preganjanju revolucionarnih dogodkov, o
Huzarskem skoku pri Kamnici, o narodni
straži, o »do brezumja v Slovane zaljubljenem
Nemcu«, o zbiranju podpisov za priključitev
Slovenskih goric k Lavantinski škofiji, o hrastovškem podložniku iz Gasteraja, ki je bil napreden kmet, podjetnik, delodajalec in
izumitelj, ter mnoge druge.
Razstava bo imela pomembno vlogo pri
ohranjanju kulturne dediščine in pri razvoju
turizma. Stalno razstavo pripravljata Zgodovinsko društvo Slovenske gorice in občina Lenart v okviru projekta LAS Ovtar Slovenskih
goric: Muzej Zedinjena Slovenija in leto 1848,
1. faza: postavitev stalne razstave: »Slovenske
gorice v revolucionarnem letu 1848 za Zedinjeno Slovenijo«.

Rojstna hiša narodnega buditelja Antona Krefta
(1814 Grabonoš --1864 Mala Nedelja)
Janez Ferlinc

ŠT. 5 | 27. MAJ 2011

