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Devetintrideseta seja Državnega sveta
Republike Slovenije, zadnja pred pole-
tnimi počitnicami, je potekala v sredo,

6. julija, v mali dvorani Centra Slovenskih
goric v Lenartu. Državni svetniki so se sezna-
nili s Poročilom o delu Državnega pravobra-
nilstva Republike Slovenije za leto 2010 in z
letnim poročilom o delu Komisije za prepre-
čevanje korupcije za leto 2010 (z dodatkom do
vključno maja 2011). Poročilu Komisije za pre-
prečevanje korupcije so namenili veliko po-
zornost, na vprašanja in dileme je državnim
svetnikom odgovarjal Rok Praprotnik, pred-
stavnik komisije. Na seji so obravnavali tudi

dva predloga zakonov v drugi obravnavi. Z iz-
rečenim mnenjem je Državni svet podprl
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zapo-

slovanju invalidov, medtem ko Predlog zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o Kme-
tijsko gozdarski zbornici Slovenije po mnenju
Državnega sveta ni primeren za nadaljnjo
obravnavo.

Med pobudami in vprašanji je Državni svet
na ustrezne državne organe naslovil vprašanje
državnega svetnika Jožeta Koržeta glede uki-
nitve krajevnih enot Zavoda za gozdove Slo-
venije ter dve vprašanji njegovega kolega
Darka Frasa glede izgradnje odprtega široko-
pasovnega omrežja elektronskih komunikacij
v lokalnih skupnostih in glede zagotovitve
sredstev za obnovo ob gradnji avtocestnega

omrežja uničenega držav-
nega cestnega omrežja.

Pred pričetkom seje se 
je predsednik Državnega
sveta mag. Blaž Kavčič v
prostorih občine Lenart
srečal z županom mag. Ja-
nezom Krambergerjem, ki
mu je predstavil občino. Na
sestanku sta sodelovala tudi
Darko Fras, župan sosednje
občine Sveta Trojica v Slo-
venskih goricah, in sekretar
Državnega sveta Marjan
Maučec.

Po končani seji so drža-
vni svetniki in strokovni
sodelavci Državnega sveta

obiskali naselje Zavrh nad Lenartom z Mai-
strovo spominsko sobo in si ogledali središče
občine Sveta Trojica z znamenito cerkvijo
Svete Trojice s samostanom.

Slovenska vlada je v okviru interventnega
zakona ob pripravah na rebalans držav-
nega proračuna napovedala, da bo polo-

vico letošnjega zneska za sofinanciranje
občinskih investicij izplačala šele prihodnje
leto. Namesto zneska okrog 45 milijonov evrov
naj bi torej v letošnjem letu izplačala le okrog
26 milijonov. Ker so mnoge občine sredi izva-
janja načrtovanih projektov, se bo brez načr-
tovanega državnega denarja, ki je državna
zakonska obveznost do občin, marsikje po-
šteno zalomilo ali vsaj začasno zataknilo. 
Razumljivo je, da je napovedani ukrep ob si-
ceršnjem nerazumevanju ukrepov, ki zadržu-
jejo investicije in kroženje denarja ob njih,
sprožil še dodatno negodovanje in nezado-
voljstvo.

V Skupnosti občin Slovenije so ob naspro-
tovanju takšni potezi opozorili, da z dopol-
nitvami interventnih ukrepov niso bili sezna-
njeni. S tem so zanikali vladno trditev, da sta
združenji občin seznanjeni z ukrepom.

Nekateri osrednji mediji so ob napoveda-
nem ukrepu in rebalansu proračuna objavili
podatke o zadolženosti slovenskih občin. Brez
dolga jih je le 26, ostale pa z zadolževanjem, ki
je sicer nasploh kontrolirano in premišljeno,
izvajajo za občane prepotrebne naložbe. Za-
dolženost občin predstavlja 1,5 odstotka bruto
družbenega proizvoda. Skupen znesek dolgov
občin je konec leta 2010 znašal 556 milijonov

evrov; povprečna zadolženost občine na pre-
bivalca pa je 361 evrov. Na širšem maribor-
skem območju je celoten znesek občinskega
dolga seveda najvišji v Mariboru (26,809.000),
v Slovenski Bistrici (10,870.000) in Lenartu
(6,513.000). 

Dolg na prebivalca je po objavljenih podat-
kih (vprašanje je, če so vse občine posredovale
natančen seštevek, nasploh pa številke niso
enostavno primerljive) najvišji v občini Lenart:
871 evrov (V Mariboru 467, v Sl. Bistrici 436).
V občini Lenart v tem letu dolgoročno zadol-
ževanje ni načrtovano. V obdobju 2007-2010
so se premišljeno zadolžili predvsem zaradi
urejanja obveznosti, prevzetih iz prejšnjega
mandata, končanega v letu 2006, hkrati pa so
zagotovili tudi nadaljnji razvoj občine. Krediti
so najeti s časom odplačevanja 5, 20 in 25 let in
jih redno odplačujejo. Letno občina nameni za
odplačilo 490 tisoč evrov (znesek na prebivalca
je cca 68 evrov). Najpomembnejše naložbe so
nova poslovno-industrijska cona, OŠ in vrtec,

Center Slovenskih
goric, povezovalna
cesta z avtocesto v
Sp. Senarski, rekon-
strukcija in obnova
lokalnih in krajev-
nih cest, ureditev
lenarškega parka,
čistila naprava v
Močni in še neka-
tere.

V občinah bodo
morali zaradi var-
čevanja države iz-
vesti rebalanse
občinskih proraču-
nov in preložiti na-
ložbe. V skrajnem
primeru se bodo
morali dodatno za-

dolžiti. Prihranek v državnem proračunu pa
bo ob znanih velikih zneskih, v javnosti spre-
jetih s skromnim razumevanjem ali sploh brez
njega, razmeroma skromen. Samo zneski do-
kapitalizacije največje slovenske banke zaradi
kreditov za zgrešene naložbe lastniških teženj
posameznikov ga v več kot desetkratnem zne-
sku presegajo.

Edvard Pukšič

Vobčini Benedikt so od 28. junija do 10.
julija potekale prireditve ob 12. občin-
skem prazniku, na katerih je letos so-

delovalo zelo veliko občank in občanov ter
drugih obiskovalcev.

Tako kot vsako leto je bila tudi letos osred-
nja prireditev ob občinskem prazniku »Župa-
nov večer« v prireditvenem šotoru, v katerem
se je zbralo vse staro in mlado iz občine Bene-
dikt in okoliških krajev. Na prireditvi z boga-
tim kulturnim programom, ki so ga v glavnem
izvedli učenci osnovne šole, pa je bil najbolj
spodbuden pogled na številne otroke in mla-
dino, ki so prišli na
»Županov večer«.
Mnogi so prisluhnili
programu, veliko pa se
jih je v sproščenem
vzdušju družilo, zaba-
valo in igralo na šport-
nem igrišču ob
prireditvenem pro-
storu. Tako se je lahko
vsakdo na lastne oči
prepričal, da je občina
Benedikt po povprečni
starosti prebivalcev
najmlajša v Sloveniji,
kar je njena velika raz-
vojna prednost.

Številnim domači-
nom, med katerimi je
bila tudi najstarejša ob-
čanka 99-letna Zofija
Bernjak, so se na »Županovem večeru« pri-
družili tudi prvi častni občan občine Benedikt
Ivan Zanjkovič, državni svetnik in župan ob-
čine Sveta Trojica Darko Fras, župani občin v
osrednjih Slovenskih goricah, ravnatelj Osno-
vne šole Benedikt in župan občine Markovci
Milan Gabrovec, farni župnik Marjan Rola ter
predstavniki Upravne enote Lenart, Policijske
postaje Lenart in drugih institucij in podjetij,
ki izvajajo koncesijske dejavnosti za občino
Benedikt.

Osrednja prireditev ob občinskem prazniku
se je začela s slovensko himno, ki jo je čudovito
zapela domačinka Nina Fras, ki prepeva tudi
v ljubljanski operi.

Nato je zbranim v prireditvenem šotoru in
okoli njega spregovoril župan občine Benedikt
Milan Gumzar. Občankam in občanom je naj-
prej čestital ob prazniku ter se jim zahvalil, da
so mu na lokalnih volitvah četrtič zaupali žu-
panski mandat. Prav tako se je zahvalil za 
izvolitev v imenu vseh članic in članov občin-
skega sveta. »Prepričan sem, da ste za občinski
svet izvolili ljudi oziroma ekipo, ki bo znala
dobro nadaljevati začeto delo v prejšnjih man-
datih, prav tako pa se dobro zaveda, da je moč
naslednje korake v razvoju narediti samo s
skupnimi močmi,« je poudaril. Ob tem je
župan spomnil tudi na pomembno vlogo ob-
činske uprave, saj si brez njene strokovne po-
moči razvoja občine in kraja ni mogoče
predstavljati.

Gumzar je nato spomnil na nekatere prido-
bitve, ki so jih občani pridobili od lanskega ob-
činskega praznika. V občini so dokončali
rekonstrukcijo lokalne ceste Benedikt – Sveta
Ana, modernizirali so del ceste v naselju Drva-

nja, zgradili so krožišče
v centru Benedikta z
delom pločnika ob Ma-
riborski cesti, uredili so
cestno razsvetljavo do
krožišča na Slatinski
cesti, položili so teleko-
munikacijsko omrežje
za del naselja Drvanja
in Spodnja Bačkova,
zagotovili so vzdrževa-
nje komunalne infra-
strukture, podpisali so
pogodbo za izgradnjo
komunalne infrastruk-
ture za objekt Terme
Benedikt, končujejo s
pripravo dokumenta-
cije za modernizacijo in
ureditev ceste za del na-

selij Benedikt, Štajngrova, Sveti Trije Kralji in
Obrat, pripravljajo idejno zasnovo za izgrad-
njo vrtca v Benediktu, na predlog občine so
skupaj z obrtniki in podjetniki ustanovili pro-
jektni svet, ki je izdelal turistično-poslovni
vodnik in še kaj bi lahko našteli. »Vse te pri-
dobitve ne pomenijo veliko, če v kraju ni dobre
in urejene osnovne šole, delovno aktivnih dru-

štev ter seveda občank in občanov, ki vse to iz-
vajajo, spremljajo in pozitivno ocenjujejo ali
dajejo tehtne pripombe ter v končni fazi kot
davkoplačevalci tudi financirajo,« je poudaril
Gumzar.
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Državni svet zasedal v Lenartu

Naj občine krpajo državni proračun?!

Praznik občine Benedikt:
28. junij – 10. julij
V znamenju domačnosti in ponosa na dosežke občine in občanov

Na »Županov večer« so prišli tudi vsi župani občin v osrednjih Slovenskih
goricah in številni drugi gosti

Župan Benedikta Milan Gumzar je v slavnost-
nem govoru spomnil na številne dosežke, ki so jih
dosegli občani Benedikta (Foto Barton)

Za izvedbo zanimivega kulturnega programa na osrednji prireditvi so 
poskrbeli učenci in njihovi mentorji iz Osnovne šole Benedikt

Lenarški idustrijski bazen



Tako kot vsako leto ob
občinskem prazniku je
Klub krvodajalcev iz Bene-
dikta tudi letos pripravil li-
kovno razstavo »Humanost
in kultura«. 

Predsednik kluba krvodajal-
cev in gonilna sila te huma-

nitarne dejavnosti pri
Benediktu Mirko Šijanec

foto: E. P.

Razstava, na kateri so
svoja likovna dela raz-
stavljali znani umet-
niki, je pritegnila
pozornost številnih
obiskovalcev.

Tekst in foto: 
Ivan Lorenčič

V slavnostnem govoru je župan spomnil
tudi na nekatere uspehe zavodov, društev in
posameznikov, ki jih ne gre pozabiti. Osnovna
šola Benedikt si je pridobila naziv »Naj kul-
turne osnovne šole« leta 2011 v kategoriji sred-

nje velikih šol. Njeni učenci so na različnih
tekmovanjih dosegli vidne rezultate. Prosto-
voljno gasilsko društvo Benedikt je na zad-
njem medobčinskem tekmovanju sodelovalo
s petimi ekipami (skupno 60 gasilk in gasilcev)
ter osvojilo veliko medalj in priznanj. Ženski
odbojkarski klub dobro parira ekipam v 2.
državni odbojkarski ligi ter uspešno vzgaja
svoj podmladek, Klub malega nogometa Be-
nedikt je zadnjo sezono igral v 2. slovenski no-
gometni ligi in uspešno prestal kvalifikacije za
vstop v prvo, vendar pa bo zaradi gospodarske
situacije in pomanjkanja sponzorskih sredstev
za uspešno nastopanje v 1. ligi še naprej tek-
moval v 2. ligi.

V tem letu so se izkazali tudi organizatorji
zbiranja donatorskih sredstev za postavitev
dvigala za mladega občana Žana Pučka, ob-
čanke in občani pa so po besedah Gumzarja z
donacijami izkazali plemenitost in socialni

čut. Uspešno delujeta tudi Občinski odbor
Rdečega križa Benedikt in Klub krvodajalcev
Benedikt s predsednikom Mirkom Šijancem
na čelu, na kar kažejo tudi uspešno izvedene
krvodajalske akcije in dobro pripravljene raz-
stave v telovadnici. Na izredni krvodajalski ak-
ciji v sklopu občinskega praznika (organizirala
jo je ekipa z mag. Milanom Repičem na čelu)
je kri darovalo 143 ljudi, ki so humani in imajo
čut do sočloveka. Ko se je Gumzar zahvaljeval
društvom, se je zahvalil tudi lovski družini, ki

vsako leto pripravi tradicionalno streljanje z
zračno puško, kulturnemu društvu za uvod v
praznovanje, društvu kmečkih žena in deklet
za igre na vasi, turističnemu društvu za orga-
nizacijo pohoda »Spoznavajmo svoj kraj«,

balin klubu za turnir v balinanju, društvu upo-
kojencev za prijetno kolesarjenje in klubu sta-
rodobnikov za srečanje starodobnih vozil.
»Ponosen sem tudi na delovanje Glasbeno-tu-
rističnega društva Klapovüh, na organizacijo
njihovega vsakoletnega pustnega koncerta in
predstavljanje kraja po Sloveniji,« je dejal
župan, ki se je zahvalil tudi Aniti Kralj za tra-
dicionalni Miklavžev koncert in vodenje cer-
kvenega pevskega zbora. Posebej se je zahvalil
tudi društvu vinogradnikov, ki skupaj z ob-
činskim viničarjem Zlatkom Borakom že vrsto
let skrbi za Čolnikovo trto. »Prepričan sem, da
je poleg naštetih še mnogo ljudi, ki v našem
kraju in občini zaslužijo vso pohvalo, zato

vsem, ki se trudite v
društvih ali kot posa-
mezniki za razvoj na-
šega kraja najlepša
hvala,« je prav tako
dejal župan.

»Ekonomska in go-
spodarska kriza žal ni
zaobšla niti naše ob-
čine, saj je to krizo 
čutiti tako pri posa-
meznikih kot pri pod-
jetjih v negospodar-
stvu. Pa vendar je ve-
liko razlogov, da smo
lahko in moramo biti
ponosni na svojo ob-
čino in državo. Nekaj
teh razlogov sem že
omenil oziroma naštel.

Zavedajmo se, da smo občina in država ljudje,
ki v njiju živimo,« je slavnostni govor sklenil
Gumzar in vsem občankam in občanom česti-
tal od dnevu državnosti in 12. občinskem
prazniku z željo, da bi gospodarska kriza čim

prej minila ter da bi ob
naslednjem občinskem
prazniku ugotovili, da
so zastavljene cilje v
letu 2011 v občini dose-
gli ali celo presegli.
Zbrani na »Županovem
večeru« so njegov
govor pozdravili z dol-
gotrajnim aplavzom.

Udeležence »Župa-
novega večera« je po-
zdravil tudi ravnatelj
osnovne šole Milan Ga-
brovec, Stane Bratuša iz
Beneideje pa jim je
predstavil nov turisti-
čno-poslovni vodnik
po občini, ki so ga na
pobudo župana v 6000
izvodih skupno izdali

občina in podjetniki.
Bogat kulturni program na prireditvi, ki jo

je vešče vodila predsednica turističnega dru-
štva Saša Lovrenčič, so pripravili učenci osno-
vne šole, ki so jih obiskovalci za njihov trud
večkrat nagradili z burnim aplavzom. Po pri-
reditvi je nebo nad Benediktom razsvetlil raz-
košen ognjemet, nato pa so se udeleženci še
dolgo v noč zadržali na družabnem delu »Žu-
panovega večera«.

Tomaž Kšela

Prireditve ob občinskem prazniku so se
začele z lutkovno-pravljično delavnico
»Ali veš, kako te imam rad?«, ki jo je za

najmlajše pripravilo Kulturno društvo Bene-
dikt v sodelovanju z lenar-
škim javnim skladom za
kulturne dejavnosti. Tako je
tudi prav, saj je v občini Be-
nedikt veliko otrok in mla-
dine, po čemer se ta občina
razlikuje od večine drugih
v Slovenskih goricah.
Očitno se na občini zave-
dajo, da so mladi perspe-
ktiva kraja, zato je bilo več
prireditev ob občinskem
prazniku namenjenih
prvenstveno njim. Med
takšne prireditve zagotovo
sodijo turnir naselij v
malem nogometu (organi-
ziral ga je Klub malega nogometa Benedikt),
pohod po občini »Spoznavajmo svoj kraj« (or-
ganiziralo ga je Turistično društvo Benedikt),
Kolesarjenje po občini (organiziralo ga je Dru-
štvo upokojencev Benedikt) in še nekatere.
Kulturno društvo Benedikt je v Kulturnem
domu pripravilo prireditev »Pozdrav praz-
niku«, Društvo kmečkih žena in deklet Bene-
dikt pa na igrišču ob športni dvorani »Igre na
vasi«. Klub krvodajalcev Benedikt je pripravil
zanimivo razstavo likovnih del »Humanost in
kultura Benedikt 2011«, Lovska družina Be-
nedikt pa »Streljanje z zračno puško«. Veliko
pozornosti je pritegnila tudi vožnja s starod-
obnikom po Benediktu, ki jo je pripravil Klub
starodobnikov Slovenske gorice, da o dobro
obiskani prireditvi »Vesela noč z Avseniki« v
prireditvenem šotoru, ki so jo pripravili Pre-
vozi-gostinstvo Maksimilijan Šijanec in klub
malega nogometa niti ne govorimo.

Zadnji dan praznovanja, ko je občanke in
občane prebudila budnica godbe na pihala iz
občine Markovci, so proslavljanje občinskega
praznika sklenili s slavnostno mašo v počasti-

tev farnega zavetnika svetega Benedikta, ki jo
je župnija pripravila v prireditvenem šotoru
pri cerkvi svetega Benedikta. Zaradi vročine in
poletne pripeke so mnogi sedli v senco in hlad
pred cerkev in pod košato lipo pred njo in od
tam spremljali mašo za oltarjem v šotoru, kar
je dalo kraju idiličen in pravljičen videz. Po
maši so lahko občanke in občani marsikaj ku-
pili, saj so prodajalci spominkov in praktičnih
daril ter vseh mogočih drugih čudes prišli na
farno žegnanje v Benedikt od blizu in daleč.

Kljub kriznim časom, v katerih živimo, so
prireditve ob občinskem prazniku v Benediktu
minile v dobrem in prijetnem razpoloženju,
kar kaže na medsebojno solidarnost, tesno po-
vezanost in slogo, v kateri živijo občanke in
občani občine Benedikt. To pa je predpogoj za
napredek in razvoj.

Tomaž Kšela
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Skrb za mlade

Razstava »Humanost in kultura
Benedikt 2011«

Na osrednji prireditvi so obiskovalci do zadnjega kotička napolnili prireditveni šotor (Foto Barton)

»Županov večer« so za druženje izkoristili tudi mladi v občini Benedikt, ki
ima v povprečju najmlajše prebivalce med vsemi občinami v Sloveniji

Občinski praznik v Benediktu so sklenili z slovesno mašo v počastitev far-
nega zavetnika sv. Benedikta (Foto Barton)

Župan Milan Gumzar: »Občina Benedikt je po svoji starostni strukturi zelo mlada, kar se
odraža na splošnem utripu v njej. To je opaziti tudi na številnih akcijah; tako je bilo tudi na
zadnji izredno dobro obiskani krvodajalski akciji. Če v občini prevladuje mlajša generacija, to
pomeni, da je v njej veliko aktivnega prebivalstva, nanj pa lahko računajo vsi dejavniki, ki de-
lujejo v občini. Še posebej pa sem vesel, da se tradicionalne krvodajalske akcije vsako leto ude-
leži mnogo ljudi, pravzaprav vsako leto več. To zagotavlja ta mlada struktura prebivalstva, ki je
pripravljena nekaj storiti tudi na tem humanem področju. To je opazno tudi na področjih dru-
gih dejavnosti. Več mlajših ljudi zagotavlja tudi večje število bolj izobraženih prebivalcev ob-
čine, hkrati več idej in več razumevanja za širše potrebe. Mladi so pripravljeni za svoj kraj storiti
marsikaj, česar drugi niso več pripravljeni narediti.«



5. Anina paleta uvod v 
praznovanje

Letos se je praznovanje začelo z likovno
umetnostjo kot že pet let zapovrstjo. Or-
ganizator je bila Likovna sekcija TD

Sveta Ana z Danijelom Ferlincem na čelu, ki
že vsa leta neutrudno skrbi, da vse poteka tako,
kot si zastavijo. Letos se je pri Sveti Ani zbralo
18 likovnih ustvarjalcev. Danijel pove: »Prva
Anina paleta je privabila k Sveti Ani 42 ustvar-
jalcev, skozi ta leta pa smo na podlagi selekcije
izbrali skorajda stalne avtorje, ki vsa leta radi

prihajajo k nam. Vsako leto
se trudimo ustvarjati v
mednarodni zasedbi.« Tako
so tudi letos umetniki prišli
iz domala vseh koncev Slo-
venije, Avstrije, Madžarske
in Rusije. Vsako leto umet-
niki ustvarijo po dve deli;
eno je tematika Sv. Ane,
drugo pa prosto. 

Udeleženci kolonije

Komat o ogroženi prehran-
ski varnosti Slovenije

Aktivist in ekolog Anton Komat je zelo
nazorno predstavil posledice globaliza-
cije, ki jih je s svojim načinom življenja

ustvaril človek sam. Občankam in občanom je
še na posebno humoren način predstavil sla-
bosti potrošništva, ki je v današnji družbi pre-
seglo vse meje, sploh pa, da smo Slovenci glede
na površino nakupovalnih centrov na prebi-
valca prvi na evropski lestvici. Opozoril je na

nevarnost uporabe plastike, saj je čedalje več
hrane pakirane v plastično embalažo, ljudje pa
smo steklo, alu folijo, les, … zamenjali za nafto
oz. PVC. Poudaril je tudi pomembnost loče-
vanja odpadkov ter pridelave sadja in zelenjave
doma, saj imamo Slovenci na podeželju za
slednje odlične možnosti, tako pridelana sadje
in zelenjava pa sta vsekakor bolj zdrava in neo-
porečna. Navzoče je pozval k aktivnosti v smi-
slu ekološke osveščenosti in delovanja za
zanamce v stilu »premakni se sam, sicer te
bodo premaknili drugi«.

Konjenica po poteh Sv. Ane

Posebej pa smo letos delček poti ob mejah
občine spremljali konjenike Društva ko-
njenikov Srebrni jezdec. Letos se je

zbralo 35 konjenikov iz domače in sosednjih
občin. Ta tradicionalna ježa je bila osma po
vrsti, vsako leto pa najdejo drugo pot v občini.
Pot je bila dolga približno 35 km, začeli so jo
na TK Mihelič, kjer so se za zajtrk okrepčali z

gobovo juho in ajdovimi
žganci. Spodbudne be-
sede ob začetku pohoda je
povedal župan Silvo Sla-
ček, zbrane konjenike pa
je prav tako pozdravil
predsednik društva Her-
man Vakej ter jim želel
varno in prijetno pot. Za
prijetno pot so ob poti
poskrbele tudi kmetije, ob
katerih so si konjeniki ter
njihovi konji lahko odpo-
čili.

Razstava, srečanje z Ivanko
Mežan in Tonetom Partljičem

Vnedeljo, 17. julija, je bilo pri Sveti Ani
prav pestro, saj je bil dan prav posebej
bogato kulturno obarvan. V občinski

avli so na ogled postavili razstavo del avtorjev,
ki so bili udeleženci 5. Anine palete. Zelo raz-
noliko in zanimivo razstavo je odprl župan
Silvo Slaček, likovni ustvarjalec Danijel Ferlinc
Danny pa se je slikarskim kolegom in kolegi-
cam še posebej zahvalil za vsakoletno ude-
ležbo na tej koloniji. Za zelo zanimivo in
humorno druženje sta poskrbela Ivanka
Mežan in Tone Partljič, ki sta navzoče večkrat

nasmejala do solz in ganila do srca.
Ivanka Mežan, slovenska filmska in gledali-

ška igralka, nosilka Borštnikovega prstana,
prejemnica še drugih številnih nagrad, je prva
leta osnovne šole obiskovala prav pri Sveti Ani.
»Takrat je bila Ana majhen, reven viničarski
kraj. Veste, takrat je bilo zelo veliko revščine,«
je dejala. Ko je skromno in vzneseno obujala
spomine svojega življenja, ki se lahko ponaša s
85 leti, smo udeleženi le nemo in osuplo ter
občudujoče poslušali. Izvrstna dama gledali-
ških odrov in filmskega platna je prav tako
spoštljivo obujala spomine na izjemno igralko
in svojo dobro prijateljico Milo Kačič, katere
poezijo je tudi recitirala. Tone Partljič je po-

skrbel za humorne in sa-
tirične vložke, ki smo se
jim od srca nasmejali, ker
pa sta z Ivanko zelo dobra
prijatelja, je dodal še par
zelo zanimivih zgodb iz
njenega življenja. Za pri-
jetne glasbene zvoke sta
poskrbela Natalija in
Aleksander Šijanec.

Ivanka Mežan in Tone
Partljič

»Tu sem doma«

Prireditev je že tradicionalna ob občin-
skem prazniku in vedno dobro obiskana.
Letos je bila še posebej slovesna, saj so

jo z obiskom počastili domala vsi župani so-
sednjih občin ter dr. Milan Zver, bivši minister
za šolstvo ter evropski poslanec. Prireditev se
je začela s slovensko himno, ki jo je slovesno
zapel Cerkveno prosvetni mešani pevski zbor
KD Sv. Ana pod vodstvom Natalije Šijanec.
Župan Silvo Slaček je zbranim gostom in ob-
čanom čestital in izrazil ponos in veselje ob
praznovanju občinskega praznika ter predsta-
vil nekatere pomembnejše dosežke v občini v
enem letu. Zbrane je nagovoril tudi častni gost,
dr. Milan Zver, ki je pohvalil razvoj občine ter
izrazil veselje ob dokončanih ter začetih pro-
jektih v občini. Prav posebej je še poudaril, da
»je zgodovina Slovencev zgodovina, ki jo
bomo radi pripovedovali našim vnukom«.
Spomnil je tudi, da je Slovenija kljub trenu-
tnim razmeram država, na katero moramo biti
ponosni. Prav tako moramo biti ponosni na
slovenski jezik in na šolstvo, ki slovenski jezik
ohranja, saj nas je »že za časa Trubarja obliko-
valo in pomembno ohranjalo tako našo kul-
turo kot jezik sam, saj smo Slovenci obstali
sredi velikih narodov in kultur, ki jih danes ni
več mogoče najti na zemljevidu.«

Župan Silvo Slaček je ob občinskem praz-
niku podelil tudi nagrade nadarjenim dijakom
in študentom; nagrajenih je bilo 7 dijakov ter
11 študentov, ki so v minulem šolskem letu do-
segali nadpovprečne rezultate. Nagrajeni di-
jaki so: Miha Vrbnjak, Vesna Ferenc, Milan
Ketiš, Davorin Duh, Katja Breznik, Mateja
Hazl in Barbara Mlasko. Nagrajeni študenti:
Urška Kocbek, Doroteja Ketiš, Mojca Potoč-
nik, Brigita Vrabec, Valerija Zemljič, Vladka
Jauk, Damjana Rehar, Jasmina Rehar, Andrej
Polič, Tjaša Lea Simonič, Nina Pomberg. Prav
tako je bila nagrajena ekipa malega nogometa
Lokavec za športne uspehe. Kulturno priredi-
tev so z ubranim petjem obogatili Cerkveno
prosvetni mešani pevski zbor, Završki fantje,
instrumentalno pa Sara Urbanič na klavirju in
Trio triangel s klavirskimi harmonikami. Na
literarnem natečaju nagrajeni spis je prebrala
Sabina Majerič, v katerem kritično presoja naš
odnos do domovine, slovenščine in narodnega
ponosa in tako morda komu dala povod za
razmislek o domovini.

Prireditev ob občinskem prazniku se je za-
ključila v občinski avli, kjer je Društvo kmeč-
kih žena in deklet Sv. Ana pripravilo pravo
pojedino za oko in želodec. Seveda pa sredi
Slovenskih goric ni manjkala žlahtna kapljica,
za katero so pridno skrbeli družinski člani
kmetije Gundel-Šenveter.

Župan Silvo Slaček 
z nagrajenci 
(Foto Tone)

Šport za občinski praznik

Vsklopu občinskega
praznika so pote-
kale tudi številne

športne prireditve: tek-
movanja v odbojki na
mivki med moškimi in
ženskimi ekipami v Lo-
kavcu, turnir v malem no-
gometu med zaselki
občine, športni ribolov,
gasilske športne igre, no-
gometni derbi med vete-
rani, turnir v namiznem
tenisu, športne igre mla-
dih, turnir v badmintonu,
streljanje z zračno puško,
ulična košarka, kolesarje-

nje. Tako je lahko vsakdo, v katerem je še kaj
športnega duha, izbral in našel kaj zase.

OVTARJEVE NOVICE AKTUALNO IZ OBČIN

4 | ŠT. 7 | 26. AVGUST 2011

Praznik občine Sveta Ana
Prireditve ob 13. anovskem občinskem prazniku so potekale od 8. do 26. julija

Foto V. Kapl

Kulturno etnološka priredi-
tev na Grafonževi domačiji 

Lepo vreme ter zanimiva
kulturno etnološka prire-
ditev na Grafonževi do-

mačiji sta poskrbela za številčno
množico obiskovalcev od blizu
in daleč, ki so se še pozno po-
poldne zabavali ob zvokih do-
mačih glasbenikov. Na odru so
se zvrstili Katja Kavčič, Anže
Ferme, Simon in Urban Rajter,
folklorni skupini KD Sv. Ana in
KD Sv. Jurij, Družinski frajto-
narji Mirana Role in etnograf-
ska skupina TD Sv. Ana.
Vsekakor ne gre pozabiti po-
moči lastnikov domačije, dru-

žine Urbanič, ki že leta zavzeto sodeluje na tej
prireditvi. Slednjo je v anovskem narečju hu-
morno obarvano vodil domačin Jože Križan.



Postavitev klopotca
Tradicionalno 13.

postavitev klopotca sta
spremljalo nadvse
praznično vzdušje in
dobra volja domačinov.
Župan je v anovski noši
nagovoril domačine, ki
so še po stari šegi po-
stavili klopotec, samo
postavitev pa je sprem-
ljal kulturni program.
Sveta Ana in Sv. Jakob
sta znanilca jeseni, saj
se poletje že prevesi v
drugo polovico, ki že
kar kliče po trgatvi.

Farno žegnanje
Letošnjemu farnemu že-

gnanju vreme ni bilo naklo-
njeno, tako je v nedeljo, 24.
julija, dež kaj hitro pregnal
romarje od blizu in daleč,
prav tako so bile stojnice z
igračami, oblačili in drob-
narijami za otroške oči
hitro pospravljene. Gasilska
veselica sprva ni kazala naj-
bolje, a se je zvečer staro in
mlado razživelo v priredit-
venem šotoru, kjer je igral

Show Band Klobuk. Bolje
se je obneslo na sam godo-
vni dan farne patrone, ko je
vreme le vzdržalo in hitro
popravilo vtis prejšnjih dni.
Slovesno mašo je ob soma-
ševanju duhovnikov sosed-
njih župnij daroval dr.
Franc Kramberger.

SReBr

Otvoritev mostu čez reko
Ščavnico

Eden večjih in pomembnejših projektov v
letošnjem letu je novi most čez reko Ščavnico,
ki je učakal svojo otvoritev v okviru občinskih
praznovanj, in sicer 22. julija. Župan je z veli-
kim ponosom poudaril pomembnost mostu v
sklopu rekonstrukcije državne ceste skozi
Sveto Ano, ob kateri je predviden pločnik in

kolesarska steza. Most je pomemben objekt na
področju prometne varnosti na tej cesti, saj je
bil stari most že precej dotrajan in potreben
obnove, lega novega mostu je malo prema-
knjena k rečni strugi Ščavnice, tako da je tudi
križišče bistveno bolj pregledno. Strugo Ščav-
nice so izvajalci tudi primerno utrdili in ure-
dili nasad mladega drevja ob njej. Župan se je
za izvedeni projekt še posebej zahvalil mag.
Gregorju Ficku, direktorju Direkcije RS za
ceste, ter izvajalcu SGP Pomgrad.

Ob izpostavljenih pobudah in vpraša-
njih o obremenjevanju okolja, ki ga
povzroča podjetje Papir servis, je pro-

blematiko in načrtovano širjenje dejavnosti le-
narški občinski svet na sejo uvrstil kot
posebno točko. 

Direktor podjetja Papir Servis, d.o.o. Janez
Mlakar je predstavil objekt za novo tehnolo-
gijo za sodobno in okolju prijazno obdelavo
odpadkov. Poudaril je, da bi s posodobitvijo
sedanjega tehnološkega sistema dosegli cilje:
predelavo nevarnih odpadkov v trdno gorivo,
avtomatizacijo tehnološkega procesa, posodo-
bitev biofiltra (zmanjšanje smradu), zmanjše-
vanje obremenitve okolja, hitrejši proces
predelave odpadkov, zmanjšanje emisij CO2,
ureditev »rezervnega« skladišča in ureditev
pokritega prostora za zbiranje odpadkov, pre-
plastitev z novim asfaltom in ureditev lastne
čistilne naprave, preko katere se odpadne vode
stekajo v javni kanalizacijski sistem.

Svetniki so se odzvali v razpravi. Franci
Ornik, sicer lenarški podžupan, je poudaril,
da se je ogleda proizvodnje, namenjenega jav-
nosti, udeležilo le nekaj svetnikov. Vtisi so me-
šani; ugotovili so, da zaposleni (zaposlenih je
veliko domačinov) delajo v težkih delovnih
pogojih, v smradu. Podjetje obdeluje mešane
komunalne odpadke, skladiščenje le-teh ni
urejeno, saj v nalivu voda lahko raznaša od-
padke po širši okolici. Nujno je, da se prostor

okoli podjetja in skladišče pokrije. Zastavlja se
vprašanje, če lahko biofilter zadrži smrad. Lo-
kacija podjetja v urbanem okolju ni primerna.
Podpira investicije v posodobitev, vendar je
količina obdelave odpadkov 150.000 ton pre-
velika obremenitev za okolje. Saša Tomažič je
bil mnenja, da je posodobitev podjetja nujna,
vprašanje je tudi, če bodo možnost za zaposli-
tev dobili invalidi. Za obdelavo 150.000 ton
odpadkov je potrebno izpolnjevati vse okolje-
varstvene predpise in tehnične standarde. Pro-
metna obremenitev je zaradi dovoza in odvoza
odpadkov prevelika. V občini Lenart so prvi
ločevali odpadke, sedaj pa lahko postanejo
prvo smetišče. Zaradi okoljskih obremenitev
mora finančno korist od tega imeti tudi ob-
čina. Marko Šilec je zatrdil, da od predelave
velikih količin odpadkov občina nima koristi,
to so izredne obremenitve za okolje, odpadke
vozijo iz vse Slovenije. Ni znano, kolikšna je
dejanska kapaciteta predelave odpadkov. Ali
bo čistilna naprava zmogla ustrezno prečistiti
odpadne vode? Prisotne je seznanil s sklepom
odbora za gospodarstvo in komunalno infra-
strukturo, ki je sklenil, da mora podjetje Papir
servis, d.o.o. iskati novo lokacijo za obdelavo
odpadkov, ker lokacija v Lenartu ni primerna.
Dejana Krambergerja skrbi, ker uspešno de-
lujejo le podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo,
ki prekomerno obremenjuje okolje. Ali s tem
ne odvračamo investitorjev, katerih dejavnost

Liberija malo drugače
Zahodnoafriška država Liberija med Slo-

venci ni tako dobro poznana, zato je Mladin-
ska kulturna zadruga na Sveto Ano povabila
domačina iz Lenarta Ernesta Keleko Boakaia,
ki je množici predstavil deželo, v kateri je
odraščal, dokler ga državljanska vojna ni pre-
gnala v sosednjo Gano, kjer je doštudiral. Li-
berijo je predstavil kot deželo mladih ljudi in
bogato kulinarično ponudbo. Žal je v to deželo
posegla 14-letna državljanska vojna za bogata
naravna nahajališča rude in dragih kamnov, ki
je terjala vsaj 200.000 življenj. Posledično
manjka zelo veliko izobraženih ljudi, ki jih je
vzela vojna. Prav tako je veliko osirotelih
otrok. Po koncu vojne o izvolili prvo predsed-
nico, ki je sedaj tudi na pomembnem položaju
v Haagu. Življenje še danes ni enostavno, saj
ljudje živijo iz dneva v dan, saj jih je 85 % sa-
mozaposlenih. Veliko jih je nezaposlenih, saj
so plačila mizerno nizka, zavarovanje še vedno
ni urejeno. Prvi in edini šport je nogomet,
prva in edina zabava je seveda ples v ritmu
bobnov in glasba z zelo poslušljivimi napevi.
Svoje vodovodne vode nimajo, ampak jo vsak
dan tovorijo iz zbirališč Združenih narodov.
Prehrana je skromna, saj je riž kot glavno ži-
vilo na jedilniku vsak dan, uporabljajo pa ve-

liko eksotičnih rastlin za pripravo svoje hrane,
npr. palmo, kikiriki, ingver, … Prebivalstvo je
večinoma krščanske veroizpovedi, muslima-
nov ter drugi veroizpovedi je malo.

Zaokrožena celota potopisnega predavanja
je dosegla vrh z degustacijo riža z mesom ter z
napitkom iz ingverja, pred tem pa so množico
zazibali v ples udarni ritmi bobnarjev.

Utrinek iz večera o Liberiji

Suzana R. Breznik

Šesta seja lenarškega občinskega sveta je
bila v četrtek, 14. julija. Zaradi bolezni
župana mag. Janeza Krambergerja je sejo

vodila podžupanja Marija Zlodej. Iz načrtova-
nega dnevnega reda je odpadla seznanitev s
projektom Črni les, svetniki pa so na župan-
stvo in občinsko upravo najprej naslovili vpra-
šanja in pobude.

Krajani naselja Voličina zaznavajo problem
prometa in prometne varnosti v naselju. Karl
Vogrinčič je dal pobudo za celovito analizo in
ukrepanje. Podžupanja je odgovorila, da si
bodo v občinski upravi prizadevali, da bo po
analizi prometa zagotovljeno za večjo pro-
metno varnost. Saša Tomažiča, ki je na 4. seji
dal pobudo za namestitev sanitarnih kabin ob
jezeru v Radehovi, veseli odziv. Franckova pot
ob Komarniku je bila zarasla s travo, podžu-
panja je poudarila, da je pot že urejena, saj so
sprehajalne poti ob jezeru pokošene trikrat v
letu. Leopold Hameršak je opozoril, da sema-
for na Ptujski cesti, na prehodu za pešce, že
nekaj časa ne deluje. V Šetarovi je poškodo-
vana zaščitna ograja na mostu čez staro strugo
Pesnice. Občinska uprava bo poskrbela za od-
pravo pomanjkljivosti. Dejan Kramberger je
poudaril, da je na 3. seji sveta KS Voličina, 15.
junija, nekaj krajevnih svetnikov izrazilo ra-
zočaranje glede obveščenosti z javno razgrnit-
vijo projektov o ureditvi vaških jeder Zavrha
in Selc oz. zbora vaščanov, ki živijo ob teh ce-
stah. Krajane Voličine tudi zanima, kako je z
morebitno obnovo in rekonstrukcijo mrliške
vežice v Voličini. Kar nekaj občanov je mne-
nja, da naj bi vreče za ločevanje plastike in
kovin raje zamenjali za posode za tovrstne od-
padke. Martin Breznik iz občinske uprave je
dejal, da sta Geodetska uprava RS in občina
Lenart na sestanek vabila samo lastnike zem-
ljišč, ki imajo parcele ob predvideni trasi ob-
nove. Vsem lastnikom so poslali pogodbe
glede pridobitve zemljišč, saj bo potreben pre-

nos lastništva. Geodetske odmere so končane,
pridobivanje podpisov je v teku, prav tako je v
pripravi dokumentacija za prijavo na javni raz-
pis. Mag. Avgust Zavernik pa je odgovoril, da
posod za odpadno plastiko ni možno kontro-
lirati in bi lahko občani v le-te odmetavali tudi
druge odpadke. Ponovno poziva vse občane,
naj odpadkov, za katere imajo posode, ne no-
sijo na eko-otoke. Podžupanja je poudarila, da
bo v kratkem sprejet rebalans občinskega pro-
računa; takrat bo določeno, kateri projekti
bodo izvedeni letos, kateri pa v prihodnjem
letu.

Lenarški občinski svet je v nadaljevanju seje
s predlaganimi amandmaji izglasoval odlok o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
del centralne cone v Lenartu – območje med
Mariborsko cesto in ŠRC Polena. Obenem je
bil v prvem branju izglasovan predlog odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje občinskega podrobnega prostorskega
načrta za del centralne cone v Lenartu – ob-
močje med Mariborsko cesto in ŠRC Polenta.
Sprejet je bil tudi odlok o lokalnih gospodar-
skih javnih službah v občini Lenart (druga
obravnava), prav tako odlok o načinu opra-
vljanja rednega vzdrževanja in organiziranja
obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrže-
vanja drugih prometnih površin v občini
(druga obravnava) in odlok o načinu opravlja-
nja lokalne gospodarske javne službe odvaja-
nja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode (druga obravnava) ter odlok o
predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za
opravljanje lokalne gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavin-
ske odpadne vode (prva obravnava) in odlok o
predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za
opravljanje rednega vzdrževanja občinskih
javnih cest in drugih prometnih površin v ob-
čini Lenart (prva obravnava).
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Občinski svetniki o Papir servisu

Rebalans proračuna občine Lenart
Župan občine Lenart mag. Janez Kramberger: »Gospodarski položaj, gledano ne samo z

zornega kota občine Lenart, ampak tudi širše, narekuje, da bomo morali v bližnji prihodnosti
sprejeti rebalans občinskega proračuna. Na prihodkovni strani proračuna beležimo manjše pri-
hodke, kot smo jih načrtovali. Razlog je recesija. Načrtovani dotok finančnih sredstev v prora-
čun iz naslova komunalne opreme in drugih virov, ki jih lahko pridobi občina, ker gospodarstvo
praktično stoji in se nič ne dogaja, miruje. Rebalans bo pripravljen za sejo občinskega sveta
najkasneje v mesecu oktobru, če ne že v septembru. Morda ga bomo pripravili v dveh delih, naj-
prej v delu, ki se dotika evropskih projektov, proti koncu leta pa celoviti rebalans.«

Foto V. Kapl

Lenart

Lenarški občinski svet: vroče pred 
dopusti



temelji na okoljsko sprejemljivi tehnologiji?
Nujno potrebno je urediti novo obvoznico za
promet, po kateri bo potekal dovoz odpadkov.
Prav tako je potrebno v podjetju izboljšati de-
lovne razmere in zmanjšati negativne vplive na
okolje. Zaradi negativnih vplivov na okolje
mora občina dobiti odškodnino. Nasprotuje
povečanju kapacitet obdelave odpadkov.

Predstavniki podjetja Papir servis so odgo-
vorili, da bo nova tehnologija omogočala pre-
delavo 25 ton odpadkov na uro. Pri sedanji
obdelavi odpadki »čakajo«, zato smrdi. Po
novi tehnologiji je izločanje odpadkov avto-
matsko, zato se ne kopičijo in ne smrdijo.
Ročno sortirno linijo bodo odstranili, delavci
ne bodo sortirali smrdljivih odpadkov, ker bo
to potekalo avtomatsko, delali bodo le s plasti-
čnimi odpadki. Število zaposlenih se ne bo
zmanjšalo.

Svetnik Saša Tomažič je menil, da bodo
težki kamioni uničevali ceste; naj se iz te proiz-
vodnje »naredi« nekaj koristnega. Direktor
Mlakar trdi, da se bo količina mešanih komu-
nalnih odpadkov zmanjšala. V občinah, ki so
uvedle ločevanje odpadkov, se je količina
zmanjšala za 30 %, kar pomeni manj smradu
in drugih neželenih posledic. Pri stari tehno-
logiji so težave pri nabavi strojev; odkar so v
zadnjem mesecu namestili nove stroje, je go-
tovo manj smradu. Količina odpadkov je ne-
koliko večja, ker so z obdelavo večjih količin
prehitevali, saj so bili prepričani, da bo posto-
pek hitrejši. Z novo tehnologijo in objekti go-
tovo ne bo slabše, količine se ne bodo
povečale, saj bodo približno enake kot doslej.

Lenart bo edini center za obdelavo mešanih
odpadkov v Sloveniji, ostali centri obdelujejo
ločene frakcije. V vsakem centru je potrebna
določena količina obdelave odpadkov za ren-
tabilno poslovanje podjetja, v Lenartu ta koli-
čina znaša od 80-100.000 ton letno.

Damir Jelenko je prepričan, da podjetje
Papir servis ne sodi v Lenart. V preteklosti je

bil Lenart nerazvita občina,
verjetno je Papir servis iz
teh razlogov poiskal loka-
cijo v Lenartu. Posodobitev
tehnoloških procesov je lo-
gična, vendar ne na račun
»ubogih« ljudi. V bližini je
drugo podjetje, ki se
ukvarja s predelavo odpad-
kov, vendar kvaliteta življe-
nja zaradi tega ni slabša.
Nasprotuje nadaljnjemu
razvoju podjetja Papir ser-
vis v lenarškem okolju. Po
ugotovitvi Jožefa Kram-
bergerja so predstavniki

Papir servisa zagotovili, da v prihodnje ne
bodo obdelovali večjih količin odpadkov kot
do sedaj. V Lenartu že imamo podjetje s pod-
obno dejavnostjo. Dejstvo je, da je Papir servis
danes tukaj, v Lenartu, zato so dolžni storiti
vse, da se odpravijo negativni vplivi na okolje.
Kdaj so pričeli obdelovati mešane komunalne
odpadke? Ali sedaj že obdelujejo 150.000 ton
odpadkov letno? 

Janez Mlakar, direktor Papir servisa, od-
govarja, da v Lenartu obdelujejo mešane od-
padke od leta 2006, količine presegajo 50.000
ton letno, vendar še zdaleč ne dosegajo
150.000 ton. Podjetje želijo posodobiti, vendar
za to potrebujejo gradbeno dovoljenje.

Marija Zlodej, podžupanja, ki je vodila sejo
občinskega sveta, je razpravo sklenila z ugoto-
vitvijo, da dovoljenje za obdelavo 50.000 ton
podjetje ima, vplivi na okolje so negativni, po-
trebna je sanacija, za sanacijo je potrebno
gradbeno dovoljenje, za kar je potrebno sogla-
sje. Prav je, da se dogovori nadaljujejo, da naj
pri tem sodelujejo neodvisni strokovnjaki. Do
investicij podjetja mora biti občina naravnana
pozitivno, kar pomeni dogovarjanje tudi v pri-
hodnje.

Po zapisniku seje Edvard Pukšič

Vobčini Sveta Trojica so čez poletje in-
tenzivno potekala dela pri moderniza-
ciji Slovenske ulice. Gre za največjo

letošnjo investicijo v občini, za katero bodo
namenili 370.000 evrov. Letos bodo rekon-
struirali in modernizirali 848 metrov občinske
ceste iz Spodnjih Verjan v Sveto Trojico (gre
za odsek Slovenske ulice), lani pa so je že 2200
metrov. V Slovenski ulici bodo uredili 4,5
metra široko asfaltno cestišče v strnjenem delu
naselja in 5 metrov širokega izven njega, ob ce-
stišču pa bodo uredili 0,5 metra široko ban-
kino na eni strani in 1,4 metre širok pločnik
na drugi strani.

Letos investicija ni ves čas potekala tako, kot
so v občini načrtovali, saj je po besedah žu-
pana občine Sveta Trojica Darka Frasa prišlo
do nekaterih težav in zapletov, na katere ob-
čina ni mogla vplivati. Ministrstvo za kmetij-
stvo, ki naj bi sofinanciralo rekonstrukcijo in
modernizacijo Slovenske ulice iz sredstev za
razvoj podeželja, razpisa za dodelitev teh sred-
stev ni objavilo marca letos, kakor so najavili,
temveč šele poleti. Za nameček pa je zabredlo
v težave še podjetje
Nizke gradnje Ptuj, ki
so ga lani na javnem
razpisu kot najugodnej-
šega ponudnika izbrali
za izvajalca del pri re-
konstrukciji in moder-
nizaciji Slovenske ulice.
Zato je to podjetje pred
poletjem odstopilo od
pogodbe oziroma izva-
janja del, ki so jih že za-
čeli. Občina je morala v
najkrajšem času najti
novega izvajalca. Izbrali
so podjetje Komunala
Slovenske gorice iz Le-
narta, ki je 13. julija na-
daljevalo z gradbenimi
deli. Zaradi vsega tega
se je modernizacija Slo-
venske ulice nekoliko
zavlekla in ne bo kon-
čana do začetka sep-
tembra, kakor so prvotno načrtovali, temveč
do konca septembra. Dejansko pa je moderni-
zacija Slovenske ulice izjemno zahteven pro-
jekt, saj v občini prvič zares celovito
modernizirajo eno od ulic. V okviru njene
prenove bodo zgradili fekalno kanalizacijo,
meteorno kanalizacijo, prenovili bodo elektri-
čno in telekomunikacijsko omrežje, zgradili pa
bodo tudi pločnik in javno razsvetljavo. Poleg
tega bodo uredili tudi nekaj ulic, ki vodijo v
Slovensko ulico. »Vse to zahteva od izvajalcev
veliko usklajevanja, ki očitno zahteva svoj čas,
čeprav si na občini prizadevamo, da bi pote-
kala dela kar se da hitro, saj rekonstrukcija
ulice povzroča motnje v prometu in vpliva na

kakovost življenja mnogih občanov,« pravi
Fras.

Hkrati z modernizacijo Slovenske ulice v
občini Sveta Trojica urejajo tudi novo do-
stopno cesto do jezera in do gostišča Žaba z
južne strani, ki bo dolga okoli 300 metrov. Pri
izgradnji te ceste uporabljajo material, ki ga iz-
kopljejo pri rekonstrukciji Slovenske ulice.
Nov dostop do jezera je nujno urediti, saj sedaj
vozniki, ki prihajajo iz Svete Trojice, sploh ne
morejo direktno zaviti k jezeru, saj je ovinek
za to preoster. 

Sanacija plazu in obnova ceste v Zgornjem
Porčiču pri Novaku, ki je stala blizu 90.000

evrov, pa je že končana.
Kot pravi župan Fras,

potekajo v občini po
predvidenem termin-
skem planu tudi inve-
sticijske aktivnosti na
področju turizma. Med
drugim je občina odku-
pila sanitarije ob hišici
za piknike pri jezeru.
Tako so vzpostavljeni
pogoji za legalno kam-
piranje ob jezeru. Prav
tako so ob jezeru posta-
vili več lesenih klopi, ki
so jih obiskovalci doslej
pogrešali.

Hkrati v občini na-
daljujejo s prenovo sta-
rega jedra trga. Med
drugim so na trgu po-
stavili oziroma razsta-
vili staro Poličevo prešo
iz devetnajstega stoletja

(zadnja lastnica je bila Ema Erjavec iz Zgor-
njega Porčiča), nad njo pa bodo zgradili še
nadstrešnico.

Občina je ukrenila vse potrebno tudi za pri-
dobitev uporabnega dovoljenja za obnovljeno
samostansko klet, v kateri so uredili večna-
menski protokolarni center Sv. Martina. Fras
pričakuje, da ga bodo dobili do konca avgusta.
S protokolarnim centrom, ki je primeren tudi
za razstave, koncerte in druge kulturne prire-

ditve ter sprejeme, bo občina upravljala preko
Razvojne agencije Slovenske gorice, za gospo-
darja kleti pa so imenovali Jožeta Žela. Na ob-
čini že oblikujejo pogoje za najem kleti, za zdaj
pa so še zelo odprti za vse, ki si jo želijo ogle-
dati ali najeti. Skupine se lahko trenutno za
ogled oziroma najem kleti dogovorijo v TIC
Lenart, s posameznimi društvi v občini Sveta
Trojica ali s Turistično agencijo LEZE, ključe
od kleti pa lahko dobijo tudi pri župniku. Sa-
mostanska klet bo na voljo tudi tistim, ki bi že-
leli v njej pripraviti poročno slavje. Sicer pa so
na občini odločeni, da bo klet na voljo samo
za organizacijo dogodkov, ki bodo na visoki
kulturni ravni, saj je ne želijo razvrednotiti. 
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Sv. Trojica

Celovita modernizacija Slovenske
ulice je pri koncu

Dosežen sporazum med občino Lenart in Papir servisom
Župan občine Lenart mag. Janez Kramberger: »Konec julija smo s podjetjem papir servis

podpisali sporazum v obliki notarskega zapisa, v katerem se je to podjetje zavezalo, da bo de-
lovalo v skladu z okoljevarstvenimi dovoljenji na območju svoje lokacije, na območju Papir ser-

visa, torej da bodo delali na način, ki ne bo
moteč za okolje tako v industrijski coni kot tudi
širše. Dogovorili smo se, da lahko občina tudi
skupaj s strokovnjaki s tega področja stopi v
samo podjetje, ko bo to potrebno oz. ko bodo
pritožbe, da je delovanje moteče. Dogovorili
smo se, da bodo poskrbeli, da ne bo odnašalo
smeti iz njihovega dvorišča, da bodo poskrbeli
za to, da prometno ne bo moteče, da vozila, ki
prihajajo na to območje, ne bodo ovirala pro-
meta in da bodo takrat, ko bo vzpostavljena
nova povezovalna cesta z avtocesto v Spodnji
Senarski, usmerili promet na ta avtocestni izvoz
in ne bodo opravljali prometa skozi središče

Lenarta. Poleg tega smo se dogovorili za redno mesečno donacijo podjetja lokalni skupnosti. S
tem sporazumom smo od tega podjetja dobili tudi pisno zagotovilo; pogovor je zapisan v obliki
notarskega zapisa in je tudi neposredno izvršljiv; da lahko, če se bo obremenjevanje okolja na-
daljevalo, začnemo postopke, da bi se omenjena dejavnost na tem območju zaprla.

Ampak mi razvoja podjetja, njihove gospodarske pobude, nismo želeli ovirati, saj konec kon-
cev na tej lokaciji zaposlujejo okoli 150 ljudi. Tovrstne pritiske na to podjetje smo izvajali pred-
vsem, da bi delovalo za okolje čim manj moteče. Najbolj moteča sta smrad in prometna
obremenitev območja. Od podjetja imamo torej zagotovila in prepričan sem, da se bo Papir
servis podpisanih zagotovil držal.«

E. Pukšič

Darko Fras: Doslej še nobene ulice nismo tako celovito modernizirali kot
Slovensko

Slovenska ulica bo poleg nove fekalne in meteorne kanalizacije dobila tudi
prenovljeno električno in telekomunikacijsko omrežje ter nov pločnik in
javno cestno razsvetljavo

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, nedelja ob 18.30

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



Na osrednjem trgu v Sveti Trojici so
letos poleti namestili tako imenovano
Poličevo prešo iz

devetnajstega stoletja, ki
jo je občina lani odkupila
za potrebe promocije
turizma. Staro prešo so
namestili na del trga ob
bivšem zdravstvenem
domu nedaleč od preno-
vljene samostanske kleti
in protokolarnega centra
Sv. Martina, ki so ga po-
prej tlakovali s kame-
njem in ga zaščitili s
kamnito škarpo. Nad
prešo bodo v kratkem
postavili tudi nadstreš-
nico, tako da bo Sveta
Trojica pridobila nov pri-
reditveni oziroma večna-

menski prostor na prostem.
T. Kšela

Do Trojiškega je-
zera in gostišča
Žaba bo kmalu

vodila nova cesta, ki jo
gradijo na južni strani
jezera. Po njej se bodo
lahko vozniki, ki bodo
z motornimi vozili za-
vijali k jezeru ali ga za-
puščali, varno
vključevali v promet,
kar doslej ni bilo mo-
goče, saj je sedanji pri-
ključek na lokalno
cesto z vidika prometne
varnosti neustrezen.
Ob cesti bo tudi veliko
parkirišče za obiskovalce jezera.

Nova cesta bo v prvi fazi makadamska,
njena širina pa bo pet metrov. Ceste se ne
bodo razveselili samo turisti in drugi obisko-
valci jezera, temveč se bo po njej lažje odvijal

tudi tovorni promet, ko bodo gradili turistične
in športne objekte na južni strani jezera.

Tekst in foto: T. Kšela

Krajani Spodnjih Verjan so v lastni režiji
obnovili most čez Drvanjo, ki jim lajša
dostop do kmetijskih zemljišč. Kot piše

na spletni strani občine Sveta Trojica, sta hra-
stov les za obnovo mostu prispevala domačina
Ladislav Družovec in Jože Šamperl, drugi 

krajani pa so pomagali po svojih močeh.
Sicer pa od že od maja po dogovoru z mini-

strstvom za okolje in prostor strugo Drvanje
čistijo in rekonstruirajo, saj je v preteklosti že
večkrat prestopila bregove.

T. Kšela

Cestno podjetje Pomgrad iz Murske So-
bote je bilo kot najugodnejši ponudnik
izbrano na javnem razpisu občine Sv.

Jurij v Slov. gor. za rekonstrukcijo lokalne ceste
LC 203 461 Močna–Zg. Partinje–Jakobski Dol.
Vrednost del na 1630 m dolgem odseku, ki 
bo dobil tudi novo asfaltno podlago, znaša
155.000 €. Po 23. členu 
Zakona o sofinanciranju
občin naj bi občina do-
bila 137.000 € nepovratnih
sredstev iz državnega pro-
računa. Zaradi gospodar-
ske in politične krize, ki je
zajela Slovenijo, so v zvezi s
sofinanciranjem s strani
države nastale težave.
Župan občine Sv. Jurij v
Slov. gor. razlaga: »Zaradi
znane situacije, ko je vlada
Republike Slovenije z reba-
lansom državnega prora-

čuna zmanjšala sredstva za občine in ceste, naj
bi se po neuradnih podatkih sredstva iz tega
naslova za občine zmanjšala za 50%. V kolikor
bo do tega res prišlo, bomo s tem projektom
prešli v dvoletno izvedbo, saj naj bi s strani
države preostalo polovico zneska prejeli v 
letu 2012. 

Jeseni, za Martinovo, bodo samostansko klet
slovesno vključili tudi v Evropsko kulturno pot
Sv. Martina Tourskega od Sombathelya na
Madžarskem do Toursa v Franciji, saj so jo v
okviru tega evropskega projekta tudi obnovili.
Pričakujejo, da se bodo slovesnosti udeležili
tudi partnerji iz tujine. 

Sicer pa so v občini Sveta Trojica v teh pole-
tnih dneh osrednjo pozornost posvetili loče-
nemu zbiranju odpadkov. Od julija naprej v
gospodinjstvih ločeno zbirajo plastiko, papir,
kovine in biološke odpadke. Za to so gospo-
dinjstva prejela tudi ustrezne posode oziroma
vrečke, razen za biološke odpadke, ki jih lahko
ljudje kompostirajo sami, če ne živijo v več-
stanovanjskih hišah.

»Država želi stimulirati ločeno zbiranje od-
padkov, da bi šlo čim več odpadkov v reciklažo
in v ponovno uporabo oziroma da bi se čim
manj odpadkov znašlo na deponijah,« pravi
Fras. »Zato je naša glavna skrb, da osvestimo
ljudi, da bodo odpadke zbirali ločeno in na ta
način zmanjšali tudi stroške njihovega od-
voza,« pravi Fras. Cene odvoza odpadkov se
namreč izračunavajo po zapleteni formuli in
so odvisne od rezultatov ločenega zbiranja –
čim manj odpadkov je v sivih oziroma črnih
posodah za mešane odpadke (glede na pavšal
v državi), tem nižje so cene odvoza. Bolj kot
bodo gospodinjstva disciplinirano ločevala

odpadke, nižje bodo takse oziroma računi za
odvoz odpadkov.

Zaradi ločenega zbiranja odpadkov se je po-
večala frekvenca odvozov, zaradi česar bi se
morale nekoliko dvigniti cene. Čeprav je ob-
činski svet dal na povečanje cen soglasje, do
dviga ni prišlo, ker je vlada z odredbo do
konca avgusta zamrznila cene komunalnih
storitev. Po besedah Frasa v občini Sveta Tro-
jica pričakujejo, da se bo zaradi ločenega zbi-
ranja odpadkov volumen mešanih odpadkov
zmanjšal za 25 odstotkov. V tem primeru bi se
cene odvoza minimalno povečale. Če bi bili
pri ločevanju odpadkov zelo uspešni in bi ko-
ličino mešanih odpadkov zmanjšali za 40 od-
stotkov, pa bi cene ostale enake. Ker bodo cene
poslej odvisne od uspešnosti ločevanja od-
padkov, bodo računi verjetno tudi nihali.

Zanimivo je, da se kljub ločenemu zbiranju
odpadkov pri gospodinjstvih povečujejo koli-
čine plastike, papirja in kovin na ekoloških
otokih. Tega ni nihče pričakoval. Očitno mar-
sikdo raje odlaga ločeno zbrane odpadke na
ekoloških otokih, kakor da bi jih do odvoza
hranil doma. »Bistveno pa je, da je količina
mešanih odpadkov v sivih posodah čim
manjša,« poudarja Fras.

Tomaž Kšela

Vskladu z podpisano pogodbo s podjet-
jem Komunala Slovenske gorice, d.o.o.
so prejšnji mesec v središču Jurovskega

Dola zabrneli gradbeni stroji, ki so začeli z ob-
novo in rekonstrukcijo trškega jedra v občini
Sv. Jurij v Slov. gor. Po besedah župana Petra
Škrleca dela zaenkrat potekajo po terminskem
planu, tako da je osnovna komunalna infra-
struktura (kanalizacija in vodovod) že obno-
vljena, pod zemljo pa je
tudi že speljana električna
napeljava. Prav tako je tudi
že končan osnovni navoz,
po gradnji zidu bo sledila
fina izravnava in nova be-
tonska plošča. V kolikor
bodo vremenske razmere
dopuščale in zima ne bo
prezgodnja, bodo še v tem
letu začeli tudi s polaga-
njem kamna v krožni
obliki, v nasprotnem pri-
meru pa bodo izvajalci z
deli nadaljevali v začetku
prihodnjega leta. Župan
občine Peter Škrlec pa ra-
zlaga še, da bo v najslabšem
primeru, v kolikor bo zima
dolga, obnova trga končana
do prihodnjega poletja, s
tem da bo nemoteno gibanje po trgu omogo-
čeno že prej. Že letos pa se bodo občani Sv. Ju-
rija v Slov. gor. Lahko sprehajali po novi
sprehajalni poti v skupni dolžini 800 metrov
od trga do Športno rekreacijskega centra Ju-
rovski Dol.

Na govorice, ki so se pojavile ob pričetku
obnove trškega jedra, da se pri obnovi opra-
vljajo nepotrebna gradbena dela, zaradi česar
se po nepotrebnem obremenjuje občinski pro-
račun, župan občine Sv. Jurij v Slov. gor. Peter
Škrlec odgovarja: »Projekt obnove vaškega
jedra v Jurovskem Dolu je v višini 324.726,19
€ nepovratnih sredstev sofinanciran s strani
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj po-
deželja, ukrep Obnova in razvoj vasi. Za ce-
lotno obnovo trga in urejeno sprehajalno pot
do ŠRC mora občina zagotoviti razliko do
406.940,19 €, kolikor znaša vrednost celotnega
projekta, torej mora občina prispevati pribli-
žno 82.000 €. V kolikor bi se odločili za eno-
stavnejšo obnovo vaškega jedra, brez sanacije
dotrajane komunalne infrastrukture, in v koli-
kor bi namesto položitve kamna vaško jedro
asfaltirali, na omenjenem razpisu zagotovo ne
bi bili izbrani. Posledično bi morali celoten
projekt financirati sami, kar bi na koncu po-

menilo večje breme za občinski proračun za
precej manjšo kvaliteto, pa tudi varnost obča-
nov, ki bodo odslej na precej varnejši in udob-
nejši način opravili pot med Športno
rekreacijskim centrom Jurovski Dol in cen-
trom vasi.« V nadaljevanju pogovora Peter
Škrlec še razloži, da bo trg po obnovi ponovno
na prvotni višini, kot je bil v preteklosti, saj so
ga ob zadnjih obnovitvah neprestano dvigo-

vali, zaradi česar je bilo slabo urejeno odvod-
njavanje, ki je povzročalo težave farni cerkvi
sv. Jurija. Po mnenju našega sogovornika bo
stanje po obnovi nedvomno precej boljše.
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Obnovljen most čez Drvanjo

Stara preša za promocijo turizma

Znan izvajalec del na lokalni cesti 
Močna–Zg. Partinje–Jakobski Dol

Sv. Jurij

V Jurovskem Dolu začeli z obnovo
trškega jedra

Pot med osrednjim trgom in Športno rekreacijskim
centrom Jurovski Dol bo povezovala tlakovana in as-
faltirana pot

Osrednji trg v Jurovskem Dolu bo kmalu dobil novo podobo

Nova cesta do Trojiškega jezera



Kljub temu da naj bi gradbena dela za
ureditev vodovoda in dograditev kana-
lizacije v Jurovskem Dolu bila končana

sredi prihodnjega meseca, pa dela že kar nekaj
časa stojijo. Razlog tiči v slabem gospodar-
skem stanju podjetja Nizke gradnje Ptuj in
stavki njihovih delavcev, ki že nekaj mesecev
zaman čakajo na svoje plače, zaradi česar so
prekinili delo tudi v Jurovskem Dolu. Podjetju
NGP celo grozi stečaj, v tem primeru bo ob-
čina Sv. Jurij v Slov. gor. primorana iti v nov
razpis in novo izbiro izvajalca. Po besedah žu-

pana Petra Škrleca si tega scenarija na občini
vsekakor ne želijo, saj obstaja velika verjetnost,
da bo nov izvajalec zahteval višjo ceno za iz-
vedbena dela kot NGP. V tem primeru bi bila
občina primorana prispevati večji delež lastnih
sredstev, saj bodo ne glede na končno vrednost
projekta nepovratna sredstva s strani Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj v višini do-
brih 327.000 € ostala enaka. Poleg finančne
izgube pa se bo občina soočila tudi s časovno
zamudo pri izvedbo projekta, ki bi moral biti
končan letošnjo jesen.

Kljub močnemu deževju, ki je spremljalo ot-
voritev 755 metrov dolgega cestnega odseka v
Gasteraju (JP 703 463), se je otvoritve udele-

žilo precejšnjo številko domačinov. V imenu
domačinov se je občini in občinski upravi
javno zahvalil občinski svetnik Branko Črnčec.

Zbrane je nagovoril tudi
župan občine Sv. Jurij v
Slov. gor. Peter Škrlec, ki je
dejal, da se je občina za as-
faltiranje tega cestnega od-
seka odločila zaradi boljše
povezanosti krajanov Ga-
steraja s preostalim delom
občine in zaradi razbreme-
nitve preostalih dveh cest,
ki vodita v Gasteraj. 

Otvoritev ceste v Gasteraju je
spremljal močan dež

Dejan Kramberger

Vnedeljo, 14. avgusta, je v cerkvi sv. Jurija
v Slovenskih goricah potekala uradna
umestitev novega duhovnika. Novi ju-

rovski duhovnik je tako še uradno postal Janko
Gegner, ki je s službovanjem v župniji sv. Jurija
v Slov. gor. začel s prvim avgustom. 

Nov duhovnik v župniji Sv.
Jurij v Slovenskih goricah
Janko  Gegner (levo) z deka-
nom lenarške dekanije Mar-
tinom Bezgovškom, foto:
Maksimiljan Krautič

Dejan Kramberger

JAVNI RAZPIS 
za dodelitev finančnih nagrad dijakom in študentom

v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
za šolsko/študijsko leto 2010/2011

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je dne 13. 7. 2011 objavila javni razpis za dodelitev finančnih
nagrad dijakom in študentom za šolsko leto 2010/2011.

Upravičenci do dodelitve finančnih nagrad po tem razpisu so dijaki in študentje, ki imajo
stalno prebivališče v občini Sv. Jurij v Slov. goricah in dosegajo nadpovprečne rezultate pri pri-
dobivanju osnovne izobrazbe ali so intelektualno oz. umetniško nadarjeni in ustrezajo merilom
enega izmed treh programov. Razpisani rok za oddajo vlog z dokazili s strani dijakov oz njiho-
vih zakonitih zastopnikov in študentov je najkasneje do petka, 14. 10. 2011, do 12. ure oz. za po-
slane po pošti s poštnim žigom najkasneje do vključno 14. 10. 2011. 

Razpisana dokumentacija je razpolago na spletni stani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah:
www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi« in na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v času
uradnih ur.
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Gradbena dela za ureditev vodovoda in do-
graditev kanalizacije v Jurovskem Dolu stojijo

Otvoritev ceste v Gasteraju

JAVNI RAZPIS 
za dodelitev pomoči za programe razvoja podeželja
v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah v letu 2011

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je dne 30. 6. 2011 objavila za leto 2011 javni razpis za dode-
litev nepovratnih finančnih sredstev za programe razvoja podeželja na območju Občine Sv.
Jurij v Slovenskih goricah.

Upravičenci do dodelitve državnih pomoči – oz. občinskega proračuna v naložbe na kmetij-
skih gospodarstvih so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetij-
skih proizvodov in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske
površine na območju Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah.

Razpis je namenjen za naslednje ukrepe:
UKREP 1: Naložbe v rastlinsko pridelavo na kmetijskih gospodarstvih
UKREP 2: Naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih
UKREP 3: Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
UKREP 4: Pomoč za arondacijo – zaokrožitev zemljišč
UKREP 5: POMOČ DE MINIMIS – Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov
na kmetijskih gospodarstvih

Podrobnosti in pogoji so objavljeni na občinski spletni strani. Brezplačno razpisno doku-
mentacijo lahko zainteresirani dvignejo v prostorih občinske uprave Občine Sv. Jurij v Sloven-
skih goricah, Jurovski Dol 70/B, 2223 Jurovski Dol. Objavljena je tudi na spletnih straneh
Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah: www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«. Za dodatne
informacije lahko pokličite na Občino Sv. Jurij v Slovenskih goricah, tel. 02/729-52-50.

JAVNI RAZPIS 
o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega 

gospodarstva in samozaposlovanja 
v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah v letu 2011

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za
namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah.

Finančna sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov:
a) Subvencioniranje obrestne mere,
b)Pomoč za samozaposlitev.

Upravičenci po tem razpisu so fizične osebe, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve prija-
vljene pri Zavodu za zaposlovanje RS in izpolnjujejo naslednje pogoje:
- stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- sklenjena pogodba o samozaposlitvi ali vračilu prispevkov z Zavodom za zaposlovanje,
- registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od 1. oktobra

2010 do 4. novembra 2011,
- dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
- poslovni sedež poslovnega subjekta mora biti na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Podrobnosti in pogoji so objavljeni na občinski spletni strani. Rok za oddajo vlog je do 4. 11.
2011 do 12. ure. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v prostorih
občinske uprave Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/B, 2223 Jurovski Dol.
Objavljena je tudi na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah; www.obcinaju-
rij.si, rubrika »Javni razpisi«. Za dodatne informacije lahko pokličite na Občino Sv. Jurij v Slo-
venskih goricah, tel. 02/729-52-50.

JAVNI RAZPIS 
za dodelitev finančnih nagrad dijakom in študentom

v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
za šolsko/študijsko leto 2010/2011

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je dne 13. 7. 2011 objavila javni razpis za dodelitev finančnih
nagrad dijakom in študentom za šolsko leto 2010/2011.

Upravičenci do dodelitve finančnih nagrad po tem razpisu so dijaki in študentje, ki imajo
stalno prebivališče v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in dosegajo nadpovprečne rezultate pri pri-
dobivanju osnovne izobrazbe ali so intelektualno oz. umetniško nadarjeni in ustrezajo merilom
enega izmed treh programov. Razpisani rok za oddajo vlog z dokazili s strani dijakov oz njiho-
vih zakonitih zastopnikov in študentov je najkasneje do petka, 14. 10. 2011, do 12. ure oz. za
poslane po pošti s poštnim žigom najkasneje do vključno 14. 10. 2011. 

Razpisna dokumentacija je razpolago na spletni stani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah:
www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi« in na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v času
uradnih ur.

JAVNI RAZPIS 
za dodelitev pomoči za programe razvoja podeželja
v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah v letu 2011

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je dne 30. 6. 2011 objavila za leto 2011 javni razpis za dode-
litev nepovratnih finančnih sredstev za programe razvoja podeželja na območju Občine Sv.
Jurij v Slovenskih goricah.

Upravičenci do dodelitve državnih pomoči – oz. občinskega proračuna v naložbe na kmetij-
skih gospodarstvih so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetij-
skih proizvodov in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske
površine na območju Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah.

Razpis je namenjen za naslednje ukrepe:
UKREP 1: Naložbe v rastlinsko pridelavo na kmetijskih gospodarstvih
UKREP 2: Naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih
UKREP 3: Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
UKREP 4: Pomoč za arondacijo – zaokrožitev zemljišč
UKREP 5: POMOČ DE MINIMIS – Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov
na kmetijskih gospodarstvih

Podrobnosti in pogoji so objavljeni na občinski spletni strani. Brezplačno razpisno doku-
mentacijo lahko zainteresirani dvignejo v prostorih občinske uprave Občine Sv. Jurij v Slo-
venskih goricah, Jurovski Dol 70/B, 2223 Jurovski Dol. Objavljena je tudi na spletnih straneh
Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah: www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«. Za dodatne
informacije lahko pokličite na Občino Sv. Jurij v Slovenskih goricah, tel. 02/729-52-50.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec,

župan

Župnija sv. Jurij dobila novega duhovnika



Občina Benedikt je 4. julija podpisala izva-
jalsko pogodbo z izvajalcem Komunala Slo-
venske gorice za izvedbo del v vrednosti
320.116,30 EUR. Izvajalec je bil uveden v delo
11. julija 2011, rok za dokončanje je 31. 8.
2012; izvedenih je že cca 2.000 m vodovod-
nega cevovoda. 

Namen investicije je omogočiti oskrbo pre-
bivalcev in bodočega objekta term z zdravo
pitno vodo in odvajanje ter čiščenje odpadnih
voda. S to investicijo želi občina prispevati
delež k izgradnji term in s tem omogočiti večji
gospodarski razvoj občine. 

Vrednost celotne operacije znaša 753.386,25
EUR z DDV. Občini Benedikt je odobrenih do
425.600,00 EUR državnih razvojnih sredstev
na osnovi zakona.

E. P. 

Ob godovanju farnega zavetnika župnije
sv. Ruperta se bo v krajevni skupnosti
Voličina zvrstila cela vrsta raznih do-

godkov. Krajani krajevne skupnosti Voličina
se bodo tako srečali na raznih športnih, kul-
turnih in drugih družabnih prireditvah, ki
bodo v organizaciji lokalnih društev, šole in
posameznikov potekale od 9. do 25. septem-
bra. Ena izmed osrednjih prireditev v sklopu
krajevnega praznovanja bo osrednja krajevna
proslava, ki bo 23. septembra ob 18. uri. Dan
kasneje bo na Zavrhu potekala celodnevna
prireditev v sklopu 2. trgatve potomke najsta-
rejše vinske trte na svetu. Zadnja septembrska
nedelja (25. 9.), ki bo hkrati tudi zadnji uradni
dan praznovanj ob Ruperškem tednu, bo v
znamenju tradicionalnega »ruperškega žegna-
nja«. Kot že vrsto let poprej bo tudi letos za
tradicionalno vrtno veselico z živo glasbo po-
skrbela gostilna in pizzerija Vinska trta.

D. K.
KS Voličina bo septembra v znamenju prazno-
vanj ob godovanju sv. Ruperta

Marsikateri občan Cerkvenjaka se sprašuje, kako daleč je sprejemanje novega občin-
skega prostorskega načrta, saj je znano, da je postopek sprejemanja tega za občane
zelo pomembnega dokumenta zelo zahteven in dolgotrajen.

Po besedah direktorja občinske uprave Vita Kranerja so veljavni prostorski plan (tako se je
ta akt imenoval doslej) v preteklosti ažurirali. Že v tem postopku so dobili veliko pobud za spre-
membo kmetijskih zemljišč v stavbna oziroma gradbena. Pred časom pa so sistematično zbi-
rali pobude za pripravo novega občinskega prostorskega načrta. Prejeli so jih okoli 130, od tega
eno tretjino letos. Postopek zbiranja pobud je sedaj končan in novih pobud občani ne morejo
več dati, saj je postopek stekel že naprej. Sedaj pobude proučujejo strokovnjaki iz Zavoda za ur-
banizem, ki bodo na podlagi strokovnih argumentov pripravili osnutek novega občinskega pro-
storskega načrta. Na občini so pobude za dodatna zazidljiva zemljišča podprli, kjerkoli je v
naravi možno graditi in kjerkoli dodatna širitev stavbnih zemljišč prispeva k zaokrožitvi nase-
lij. Upajo, da bo občina Cerkvenjak pridobila nova zazidljiva zemljišča in s tem možnosti za ši-
ritev in rast števila prebivalcev, četudi zakonodaja trenutno ni naklonjena širitvi zazidljivih
zemljišč na račun kmetijskih površin. Strokovnjaki vseh pobud verjetno ne bodo mogli upo-
števati, vendar pa na občini upajo, da jih bodo upoštevali v največji možni meri, saj gre vendarle
za želje občanov.

Če bo vse po sreči, bo novi občinski prostorski načrt sprejet naslednje leto. Preden ga bo ob-
činski svet sprejel, bodo osnutek še javno predstavili in razgrnili. Takrat bo lahko svoje pri-
pombe nanj podal vsak občan. Do njih se bodo najprej opredelili strokovnjaki iz urbanističnega
zavoda, nato pa bodo novi občinski prostorski načrt dokončno sprejeli občinski svetniki.

Tomaž Kšela

Vobčini Cerkvenjak so čez poletje do-
gradili čistilno napravo in zgradili do-
datno kanalizacijo v Cerkvenjaku,

Stanetincih in Andrencih, na katero so na
novo priključili več kot 30 individualnih hiš
oziroma gospodinjstev. Po besedah direktorja
občinske uprave mag. Vita Kranerja so za to
investicijo, ki bo končana septembra letos, na-
menili 980.000 evrov. Naložbo je s 470.000 evri
sofinancirala Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Gre za veliko pri-
dobitev, saj ima čistilna naprava, ki je že do-
grajena, po novem kapaciteto 1700
populacijskih enot. Zaradi izgradnje kanaliza-
cije so morali prekopati tudi nekaj cest, ki jih
bodo po Kranerjevih besedah zaradi tega pre-
plastili in jih spravili v prvotno stanje.

Dograditev čistilne naprave in kanalizacije
pa ni edina letošnja investicija v občini Cer-
kvenjak. V letošnjem letu so v tej občini po
Kranerjevih besedah že modernizirali javno
pot od Kadrencev do domačije Kaučič. Gre za
asfaltiranje 212 metrov ceste v širini treh me-
trov, ki je stalo blizu 20.000 evrov. Prav tako so
s kamnito podporno steno sanirali plaz in 
obnovili poškodovan odsek na lokalni cesti
Kadrenci–Smolinci–Gabernik, za kar so na-
menili blizu 50.000 evrov. Za sanacijo plazu in
javne poti v Brengovi do domačije Dobajevih
in Vršičevih pa so namenili nekaj več kot
47.000 evrov. Poleg tega so sanirali tudi plaz v
poslovno-obrtni coni v Brengovi. 

V Cogetincih so zgradili 550 metrov ploč-
nika. Ob njem so namestili solarne svetilke za
cestno razsvetljavo. Skupna vrednost tega pro-
jekta, ki ga s 65.000 evri sofinancira ministr-
stvo za kmetijstvo, znaša okoli 125.000 evrov.
Sicer pa so v občini Cerkvenjak že pred tem
namestili solarno svetilko, ki razsvetljuje
rondo na cesti v Peščenem vrhu. Prednost so-
larnih svetilk je, da jih ni treba priključiti na
električno omrežje.

V občini Cerkvenjak bo investicijsko narav-
nana tudi druga polovica leta. »Še letos name-
ravamo zgraditi turistični objekt na parkirišču
pred arheološkim parkom. Čakamo samo še
na soglasje ministrstva za kmetijstvo, ki bo iz-

gradnjo sofinanciralo s 50.000 evri preko LAS
Ovtar,« pojasnjuje Kraner.

Prav tako so na občini Cerkvenjak pridobili
že vso projektno in gradbeno dokumentacijo
za ureditev Športno rekreacijskega centra
(ŠRC) Cerkvenjak. Trenutno poteka postopek
za izbiro izvajalca, ki bo predvidoma končan
septembra. V letu dni nameravajo v ŠRC zgra-
diti in urediti normalno nogometno igrišče z
dimenzijami 68 krat 105 metrov, ki bo nogo-
metašem omogočalo nastopanje v ligaških
prvenstvih. Ob njem bodo uredili pomožno
igrišče, pokrito tribuno s 300 sedeži, dve igri-
šči za tenis, atletsko stezo, igrišče za odbojko
na mivki, parkirišče za 200 vozil in še nekatere
objekte. Novi oziroma razširjeni športno re-
kreativni center se bo raztezal na dveh hekta-

rih površin. Investicija,
ki so jo na občini pri-
pravljali deset let, ni
pomembna samo za
razvoj športa, ki bo v
kraju zadržal mlade,
temveč tudi za razvoj
turizma, saj bo ŠRC
primeren tudi za tre-
ninge nogometašev iz
najboljših klubov.

V občini Cerkvenjak
bodo na lokaciji starega
vrtca zgradili novega.
Njegova izgradnja bo
stala okoli 1,7 milijona
evrov. Na občini jim je
za nov vrtec uspelo pri-
praviti takšen projekt,
da so bili z njim uspe-
šni na razpisu ministr-

stva za šolstvo in šport, na katerem se je za
sofinanciranje potegovalo devetdeset projek-
tov iz vse Slovenije. Projekt za novi cerkvenja-
ški vrtec, ki bo nizkoenergetski, se je uvrstil na
sedmo mesto, zato bo ministrstvo za njegovo

izgradnjo primaknilo
807.000 evrov. Toliko
sredstev iz državnega
proračuna občina Cer-
kvenjak ni dobila še ni-
koli. Na občini upajo,
da jim bo nekaj sto
tisoč evrov sredstev za
sofinanciranje izgrad-
nje vrtca uspelo prido-
biti tudi na razpisu za
evropska sredstva. Če
bo vse po sreči, bodo
izvajalca del izbrali še
letos, za otroke pa bo
novi vrtec nared jeseni
naslednje leto. Medtem,
ko bodo porušili stari

vrtec in na njegovi lokaciji zgradili novega,
bodo njegovo dejavnost začasno preselili v
prostore osnovne šole.

Občina Cerkvenjak namerava urediti tudi
razgledni stolp. Uredili ga bodo na stolpu ga-
silskega doma. Projektno dokumentacijo za to
so že naročili, prvi obiskovalci pa naj bi se na
novi razgledni stolp povzpeli naslednje leto.
Vrednost celotne investicije znaša 25.000
evrov.

Velikih investicij trenutno ni lahko izvajati,

saj so časi zaradi finančne in gospodarske krize
zelo negotovi. Za vodenje investicij je potre-
bno imeti kar nekaj hrabrosti in seveda tudi
veliko znanja. Vlada bo v kratkem predlagala
rebalans državnega proračuna, kar se bo odra-
zilo tudi na investicijski dejavnosti v Sloveniji.
V občini Cerkvenjak upajo, da rebalans prora-
čuna ne bo prizadel njihovih investicij ter da
ne bo upočasnil tempa njihove izgradnje.

Tomaž Kšela
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Občina Cerkvenjak

Kljub kriznim časom intenzivna
investicijska dejavnost

Novi občinski prostorski načrt naslednje leto? 

Izgradnja komunalne infrastruk-
ture za Terme Benedikt

Po razširitvi čistilne naprave in izgradnji kanali-
zacije za več kot 30 gospodinjstev so vse ceste, ki
so jih ob izgradnji kanalizacije poškodovali, spra-
vili v prvotno stanje

Razširjena čistilna naprava ima kapaciteto 1700 populacijskih enot

Vito Kraner: V občini Cerkvenjak smo od leta 2007 do danes uspeli do zad-
njega centa izkoristiti vsa sredstva iz Evropske unije, ki so nam jih odobrili

Krajevna skupnost Voličina v pričakovanju
»Ruperškega tedna«



Vnavzočnosti številnih gostov, poslovnih
partnerjev, prijateljev in drugih obi-
skovalcev so v Močni pri Lenartu, v ne-

posredni bližini daleč znane gostilne Šiker,
odprli novo gostinsko–turistično ponudbo v
Slovenskih goricah, garni hotel Kaliska B & B,
ki je prvi te vrste v severovzhodni Sloveniji
sploh. Gre za butični hotel z desetimi dvopo-
steljnimi sobami (nekaj jih ima tudi otroško
posteljico), od katerih je vsaka drugačna, in 26
ležišči. Vse pa so opremljene z nadstandardno
ponudbo in imajo balkon ali teraso s pogle-
dom na bližnje jezero. Objekt je namreč umeš-
čen v idilično okolje, le streljaj daleč od jezera
Pristava, kjer je vedno veliko ribičev. V novem
hotelu, ki je naložba Nataše Fluher, lastnice
ene najstarejših slovenskih gostiln Šiker, sta
tudi edinstvena savna, masažni bazen ter golf
simulator, edini te vrste v severovzhodni Slo-
veniji. 

Lastnica nove pomembne pridobitve v tem
delu države, Nataša Fluher, ki sicer nadaljuje
tudi več kot 140-letno tradicijo gostilne Šiker,
je ob otvoritvi dejala, da so se ji s tem hotelom
izpolnile otroške sanje, njen mož Sašo Fluher

pa je izpostavil, da je najbolj pomembno to, da
„ta objekt nima ne ruskega plina, ne arabske
nafte, ne kitajske klime, ampak v celoti izrablja
energijo domače zemlje“, na kar so v hotelu
najbolj ponosni. „Vse sobe so sodobno oprem-

ljene, tako da lahko rečemo, da gre za butično
in dizajnersko usmerjen hotel. Ogrevanje in
hlajenje objekta se vrši s pomočjo toplotne
črpalke zemlja-voda, kar pomeni, da je ekolo-
ško usmerjen, saj so izpusti CO2 manjši kar za
70% v primerjavi z objekti, ki se ogrevajo s po-
močjo fosilnih goriv. Ves pretok zemeljske
energije se opravlja s pomočjo stenskega in 
talnega ogrevanja, kar pomeni, da v hotelu ni

klimatskih naprav in radia-
torjev“, dodaja Sašo Fluher.

Želja lastnice je, da bi bil
hotel alternativa mariborski
in pomurski hotelski po-
nudbi, saj sta zelo blizu av-
tocestna priključka Pernica
in Lenart, le 50 metrov od
hotela pa se vije magi-
stralna cesta, ki povezuje
Maribor in Mursko Soboto.
Do centra Maribora je tako
le deset minut vožnje, do
Murske Sobote 25 minut in
do Gradca 45 minut. Pred
hotelom sta urejen ribnik

in sončna ploščad, ki gostom omogočata
mirno in spokojno uživanje s pogledom na
bližnje jezero in naravo. Sicer pa ne smemo
prezreti, da tudi gostilna Šiker sega v častitljivo
leto 1870; ima pet sob, letni vrt, staro obokano

vinsko klet, otroško igrišče,
urejen parkirni prostor.
Privlačen kmečki muzej je
v gospodarskem poslopju
čez cesto ... 

Otvoritve novega hotela
v Močni se je udeležil tudi
župan občine Lenart, mag.
Janez Kramberger, ki je
med drugim poudaril, da
ima občina z otvoritvijo
tega objekta končno tudi
namestitvene kapacitete,
čeprav imajo v lenarški ob-
čini še dve »speči princesi«:
hotel Črni les in motel Vin-
diš. Predvsem Črni les, ki je

v neposredni bližini novega hotela Šiker, naj bi
spet začel delovati v bližnji prihodnosti.

Besedilo in foto: O. B.

V Gornji Radgoni tradicionalno največji
sejem kmetijstva in živilstva v Sloveniji in v
sosedski regiji štirih držav. Pod geslom
»Naravnost na mizo« je potekal od sobote,
20., do četrtka, 25. avgusta 2011

Sejem AGRA je na več kot 67.000 m2 raz-
stavnih površin predstavljal 1.710 razsta-
vljavcev iz 27-ih držav, ki jih je po

pričakovanjih obiskalo okrog 120.000 obisko-
valcev. 

Prikazani so bili kakovostna hrana in vino,
sodobni dosežki s področja kmetijske meha-
nizacije najpomembnejših svetovnih proizva-
jalcev, hlevska oprema, oprema za vinarstvo,
vinogradništvo, gozdarstvo in gastronomijo,

stroji in oprema za živilskopredelovalno indu-
strijo, protitočni sistemi, oprema za urejanje
okolja, kmetijske gradnje, izdelki za izrabo ob-
novljivih virov energije, obrtni izdelki in iz-
delki domače obrti, proizvodi za prehrano in
nego živali in rastlin, semena velikih svetov-
nih semenskih hiš, izdelki za ekološko in inte-
grirano pridelavo, na ogled in v izbiro pa so
bila tudi osebna in dostavna vozila ter blago za
široko porabo.

Med prehrano in pripomočki za njeno pri-
pravo so bila izpostavljena in na pokušnjo ži-
vila, ki sodelujejo v projektu Kupujem
slovensko in Kupujmo domače. Projekt Vino
Slovenija Gornja Radgona se je predstavil kot
sejem v sejmu. V vinski hali so ponujali vina v

Vzadnjem mesecu lahko nenehno sli-
šimo, kako postaja Slovenija vse bolj
ekološko ozaveščena in »zelena«. Pri-

čeli smo z obveznim ločevanjem bioloških od-
padkov, kar bo – v primeru neupoštevanja –
tudi strogo kaznovano. 

Družba Saubermacher Slovenija, d.o.o. iz-
vaja javno službo zbiranja komunalnih od-
padkov v 12-ih občinah. Te občine bi lahko
razdelili na tri skupine:

Občine, v katerih imajo potrjeno ceno tudi
za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov,
zato so gospodinjstvom teh občin obvestilo o
obveznem ločevanju odpadkov posredovali v
drugi polovici junija. V teh občinah se je zbi-
ranje bioloških odpadkov izvajalo že v prete-
klosti, vendar v manjšem obsegu. Po prejemu
obvestila in medijski kampanji pa je odziv oz.
reagiranje občanov veliko, tako da beležijo ve-
liko vključitev v redni odvoz bioloških odpad-
kov.

Občine, v katerih cene za zbiranje biološko
razgradljivih odpadkov niso potrjene. V teh
občinah so se dogovorili, da bodo do uveljavi-
tve cen stroške ravnanja pokrivale občine, zato
so tem gospodinjstvo obvestila posredovali
takoj po sklenjenem dogovoru. Gospodinjstva
se vključujejo v odvoz bioloških odpadkov
(prvo pobiranje v sredini julija).

Prednost pred ekološkimi otoki imajo zbirne po-
sode na domovih (Foto E. P.)

Občine, v katerih so cene potrjene, vendar
jih zaradi vladne uredbe o določitvi najvišjih
cen komunalnih storitev ne smejo uporabljati.
V teh občinah so uvajali ločeno zbiranje pla-
stike, kovin, tetrapakov in papirja pri gospo-
dinjstvih. Istočasno so gospodinjstva
opozarjali na uredbo in gospodinjstvom, ki so
želela, dostavili zabojnik za zbiranje bioloških

odpadkov.
Vsekakor pa smo lahko nenehno slišali za

opozorila države, da lahko biološke odpadke
kompostiramo kar sami doma. V podjetju
Saubermacher opozarjajo, da je bilo pri tovr-
stni odločitvi gospodinjstvom kljub vsemu
treba izdati nekaj dodatnih pojasnil: 

»V našem obvestilu smo gospodinjstva opo-
zorili na obveznost ločevanja bioloških od-
padkov od drugih vrst odpadkov in
prepoved odlaganja v zabojnike za mešane
komunalne odpadke. Gospodinjstva smo
prav tako opozorili, da bomo v primeru, ko ne
bodo naročila zabojnika za biološke od-
padke, to razumeli, kot da jih kompostirajo
sami. Glede na trenutno vključenost gospo-
dinjstev v odvoz bioloških odpadkov je poda-
tek takšen, da smo razdelili okrog 30 do 40
zabojnikov, z upoštevanjem, da jih je nekaj go-
spodinjstev že imelo.«

Kaj določa ceno odvoza?
Cena odvoza bioloških odpadkov je v pod-

jetju Saubermacher odvisna od velikosti za-
bojnika in znaša za volumen 120 l 3,55 EUR /
mesec (z vključenim DDV) in za volumen 240
l 6,98 EUR / mesec (z vključenim DDV). V
ceno je vštet tudi najem zabojnika, 39-krat na
leto odvoz do kompostarne, najem kompo-
starne in stroški kompostiranja. V podjetju
Saubermacher so nam še pojasnili, da vse
zbrane biološke odpadke odvažajo na kompo-
starne, predvsem v lastno kompostarno Žice v
občini Sveta Ana ter kompostarno v okviru
Cero Puconci. Na katero kompostarno se od-
važajo odpadki iz posameznih občin, pa je do-
ločeno v okviru regijskega ravnanja z odpadki
oz. izvajanja koncesij. Ali bo cena lastnega
kompostiranja vplivala na ceno odvoza od-
padkov? V podjetju Saubermacher pojasnju-
jejo:

»Pri oblikovanju cen smo izhajali iz tega, da
se bo vsaj 20 % gospodinjstev vključilo v redno
zbiranje bioloških odpadkov, čeprav vemo, da
predlagana cena ne pokrije vseh stroškov. Pri
kalkulaciji smo izhajali iz zmanjšanja količin
odpadkov za odlaganje, za delež ločeno zbra-
nih bioloških odpadkov, saj predstavlja prav
ravnanje z mešanimi komunalni odpadki naj-
večji strošek zaradi stroškov obvezne obdelave
in stroškov odlaganja.«

pokušnjo številni vinarji in združenja vino-
gradnikov in vinarjev. 

Država gostja je bila Poljska. Ob njej so se
predstavile še Brazilija, Češka, Vojvodina,
Moldavija in Kosovo.

Sejem AGRA so sooblikovale krovne slo-
venske vladne in strokovne institucije s po-
dročja kmetijstva, prehrane in gospodarstva.
V razstavnem delu ter v strokovnem in dru-

žabnem dogajanju so množično sodelovali
mladi. 

V Sloveniji je 16 avtohtonih pasem doma-
čih živali. Od teh jih je bilo 12 predstavljenih
na posebni razstavi: cikasto govedo, lipicanski
konj, slovenski hladnokrvni konj, posavski
konj, krškopoljski prašič, jezersko solčavska
ovca, bovška ovca, belokranjska in istrska pra-

menka, drežniška koza, štajerska kokoš in
kranjska čebela. Predstavljene so bile tudi av-
tohtone, domače in udomačene slovenske
kmetijske rastline. 

Sejem so spremljale strokovne razstave go-
vedi mesnih pasem, konj, prašičev, drobnice,
čebelarstva, malih živali, kraških ovčarjev, rib,
razstava Doživimo podeželje, razstava rastlin-
ske proizvodnje in predstavitev dreves, grmov-

nic in vrst lesa iz
slovenskih gozdov. 

Na razstavi Doži-
vimo podeželje je bil
poudarek na ponudbi
in trženju pridelkov in
izdelkov slovenskega
podeželja v kraju njiho-
vega nastanka.

Sejem je spremljalo
več kot 50 strokovnih
posvetov, predavanj in
okroglih miz v organi-
zaciji vladnih, zborni-
čnih, stanovskih in
strokovnih institucij. 

Od letošnjega maja do pričetka sejma so ka-
kovost, ki jo je predstavljal sejem AGRA, pre-
verili na mednarodnih ocenjevanjih.

Sejem so zaznamovali številni stanovski,
protokolarni, tekmovalni in družabni dogodki.
Sestali so se tudi predstavniki kmetijskih zbor-
nic sosednjih držav.

E. P., Foto Jure Zauneker
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Butični hotel za izbrane goste

Odprli Hotel Kaliska
Pri jezeru Pristava so namenu predali prvi butični hotel 
v severovzhodni Sloveniji

49. mednarodni kmetijsko-živilski
sejem AGRA

Biološki odpadki za bolj »zeleno« Slovenijo
Gospodinjstva je bilo treba primerno obvestiti



Župan Lenarta sprejel predstavnike 
liberijskih organizacij v Evropi

Društvo za spodbujanje globalnega učenja ANANSE iz Lenarta je med 22. in 25. julijem v
Mariboru organiziralo konferenco Evropske federacije liberijskih organizacij, katere član je tudi
društvo ANANSE. Konference se je udeležilo 25 predstavnikov vodstva federacije ter organi-
zacij članic. S svojo prisotnostjo je udeležence počastil tudi bivši podpredsednik Liberije in tre-
nutni liberijski ambasador v Veliki Britaniji Wesley M. Johnson.

S posebnim programom so v okviru konference proslavili tudi 164. obletnica dneva neod-
visnosti Liberije, ki tako predstavlja najstarejšo afriško državo.

V nedeljo, 24. julija,
je predstavnike liberij-
skih organizacij v 
Evropi v Centru Slo-
venskih goric sprejel
tudi župan Občine Le-
nart mag. Janez Kram-
berger. Zaradi slabega
vremena prireditve na
Poleni, poimenovane
Tudi to je Liberija, ni
bilo možno izvesti.

Dvajseto obletnico samostojne Repu-
blike Slovenije so člani Društva vino-
gradnikov Lenart obeležili na poseben

način, saj so se odpravili na strokovno ekskur-
zijo in srečanje z vinogradniki in sadjarji po
Slovenskih goricah. Po
uvodnem zbiranju in
ogledu nove lenarške vino-
teke, ki je med tem že uzrla
luč sveta, so se člani društva
odpravili proti gradu Hra-
stovec, kjer so se seznanili s
preteklostjo enega najlepših
gradov na Slovenskem. V
nadaljevanju je sledil ogled
Jareninske kleti Dveri-pax
in pokušina posameznih
vrst vin iz njihove pride-
lave. Ekskurzija se je kas-
neje iz Slovenskih goric
preselila na Goričko, kjer je
sledil vzpon na znameniti leseni stolp, od
koder je čudovit razgled po razgibanih gričih
Goričkega. Veliko novih idej, kaj vse je moč
storiti s sadjem in kako te izdelke tudi prodati

na tržišču, je bilo predstavljeno na sadjarski
kmetiji Ficko v Rogašovcih. Pred slovesom od
Goričkega je sledilo še okušanje vinogradni-
ških sadov narave pri vinogradništvu Nemec
v občini Rogašovci. 

Utrinek iz kleti Dveri pax v Jarenini

D. K.

Društvo smo ustano-
vili leta 2008 in
skozi ves ta čas zelo

aktivno deluje. Letošnjo po-
mlad in poletje je še posebej
zanimivo, saj se kažeta velik
interes in zanimanje za vse
projekte, ki smo jih izpeljali.
Naj podrobneje predstavim
zadnje tri. 

Meseca junija smo se od-
pravili na kolesarki izlet ob
reki Muri. Glavni organiza-
tor izleta je bil Matej Banič,
ki je omenjeno kolesarsko
pot raziskal že prej in nato
še nas popeljal po tej razgibani, vaški, gozdni,
obrečni kolesarski poti. Največji nadebudneži
so pot začeli že v samem Lenartu, drugi smo se
jim priključili na Konjišču ob ribnikih, kjer
smo začeli našo 3-urno kolesarko pustolov-
ščino. Ko smo zaključili 
kolesarko pot, smo si privo-
ščili še piknik, igranje od-
bojke na mivki in druženje
do poznih popoldanskih ur.

Junija smo organizirali
zdaj že 4. tradicionalni tur-
nir v odbojki na mivki.
Turnir je namenjen rekrea-
tivnim odbojkarjem, ekipe
so sestavljene mešano, ob
turnirju pa vsem udeležen-
cem nudimo tudi druženje
ob poletnih glasbenih rit-
mih in piknik. Potrudimo

se tudi, da prve tri ekipe nagradimo s pomočjo
naših podpornikov društva oziroma donator-
jev. Za izpeljavo turnirja so vsako leto zaslužni
Gregor Polanec in ostali odbojkarji Športnega
društva Lenart.

Vdruštvu ANANSE preko različnih pro-
jektov in sodelovanja med Slovenijo in
Zahodno Afriko spodbujamo globalno

učenje. Ciljna skupina so v glavnem mladi in
poudarek na temah, kot so kulturna raznoli-
kost ter medkulturni dialog in razumevanje.
Za ustanovitev društva so nas spodbudila opa-
žanja, kako omejeni so znanje in informacije,
ki jih ima večina mladih pri nas o Afriki in
kako si na podlagi teh omejenih informacij
gradijo napačne predstave, stereotipe in pred-
sodke. Prav tako si tudi v Afriki veliko ljudi
napačno razlaga življenje pri nas, v Evropi. In
ravno zaradi te omejenosti je veliko priložno-
sti za sodelovanje in napredek zamujenih. 

V društvu izvajamo delavnice in predstavi-
tve v osnovnih šolah in vrtcih, kjer se otroci
srečajo tudi s pravim Afričanom. Na ta način
imajo priložnost spoznati Afriko, življenje
ljudi, njihovo kulturo in tradicijo. Z vrtcem Le-
nart že tretje leto zapored sodelujemo pri
manjših projektih, lani pa smo bili tudi pova-
bljeni k vodenju občinskega šolskega parla-
menta na temo »Predsodki, stereotipi in
diskriminacija«. 

V sodelovanju z organizacijo AIESEC smo
maja lani na Pedagoški fakulteti v Mariboru or-
ganizirali Afriški dan z okroglo mizo na temo
»Afrika skozi slovenske medije« ter prijateljsko
nogometno tekmo med Afričani, živečimi v
Sloveniji, in slovenskimi študenti, med katerimi
je bila tudi ekipa iz Lenarta. Dan je bil zaokro-
žen s predstavitvijo Liberije, njene kulinarike in

zabavo ob popularnih afriških ritmih.
V naš program smo vključili tudi zahodnoa-

friško državo Liberijo, od koder prihaja novo-
pečeni Lenarčan in soustanovitelj društva
Ernest Boakai. V sodelovanju z Osnovno šolo
Sv. Trojica in osnovno šolo v glavnem mestu Li-
berije, Monroviji, je to leto potekal medkulturni
program, Program HEY! (»Hearten Equality in
Youth« oz. »Spodbujanje enakosti pri mladih«),
kjer so si učenci teh dveh šol dopisovali, delili
svoje zgodbe, slike in poglede na svet. Prav tako
sodelujemo z vrtcem in šolo (zaenkrat imajo le
nižjo stopnjo) »Abundant Grace« v Liberiji. Za
njihovo knjižnico zbiramo knjige ter oblačila in
obutev za otroke. 

Društvo ANANSE je aktivni član Evropske
federacije liberijskih organizacij (www.libe-
riansineurope.eu), ki je v Belgiji registrirana fe-
deracija z glavnim namenom spodbujati
sodelovanje med liberijskimi organizacijami v
Evropi ter preko humanitarnih in razvojnih
programov prispevati k razvoju povojne Libe-
rije kot tudi razvijati tesnejše odnose med Libe-
rijo in Evropo. Trenutno federacijo sestavljajo
liberijske organizacije iz Belgije, Nizozemske,

Irske, Velike Britanije,
Norveške, Švedske,
Švice, Luksemburga,
Nemčije, Danske, Polj-
ske, Francije, Italije ter
slovenski predstavnik z
društvom ANANSE.
Člani Federacije se
redno srečujejo na kon-
ferencah po vsej Evropi.
Drugo srečanje to leto je
od 22. do 25. julija 
potekalo v Sloveniji, in
sicer v Mariboru
(www.july26inslove-
nia.com). 

To so le začetki dru-
štva ANANSE ob ures-
ničitvi svoje vizije.

Upamo, da bomo tudi v prihodnje imeli prilož-
nost sodelovati z veliko različnimi posamezniki,
šolami in organizacijami tako pri nas kot v Li-
beriji. Ob tej priložnosti želimo tudi povabiti
zainteresirane, da se nam na tej poti pridružijo
kot partnerji, sponzorji ali donatorji.

Sabina Banič Boakai

Govedorejsko dru-
štvo Slovenske go-
rice Lenart, ki

združuje preko 100 rejcev
govedi z območja UE Le-
nart, v zadnjih letih ga vodi
predsednik Alberto Koc-
bek, je pred kratkim v so-
delovanju s Kmetijsko
svetovalno službo Lenart
pri KGZ Ptuj in Turistično
agencijo LE-ZE iz Sv. Tro-
jice organiziralo ekskurzijo
na Bavarsko. Med drugim
so obiskali tudi znamenito
Hitlerjevo „Orlovo gnezdo“,
ki se nahaja na nadmorski višini 1.834 m v bli-
žini Berchtesgadna. 

Lenarški govedorejci na „Orlovem gnezdu“

F. O.
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Med Slovenijo in Liberijo: 

ANANSE - društvo za spodbujanje 
globalnega učenja

Od kod ime ANANSE? Eden od simbolov
je pajkova mreža – Ananse Ntontan, ki pona-
zarja modrost, kreativnost in kompleksnost
sveta. Pajek Ananse je tudi junak s človeškimi

lastnostmi v zahodnoafriških pripovedkah.
Na koncu pripovedke vedno uvidi napako in
se iz izkušnje nauči nekaj pozitivnega za na-
prej. 

Slovenskogoriški govedorejci na Bavarskem

Člani Društva vinogradnikov Lenart po 
Slovenskih goricah in Goričkem

Občinski otroški parlament v Lenartu in Ernest Boakai

Društvo »Mladi do kraja« Lenart



V avgustu smo uspeli izpeljati pohod na Tri-
glavska jezera. Pretekla leta nismo imeli sreče
z vremenom in je izlet zmeraj odpadel. Vodja
poti je bil Boštjan Belšak, izbrali pa smo pot
izpod Savice, preko Komne do Triglavskih
jezer. Po poti nas je zaradi podaljšanega vi-
kenda spremljalo še veliko drugih popotnikov,
tako da je bila pot bogata tako naravnih lepot
kot ljudi z najrazličnejših koncev. Do vzpona
smo se peljali z osebnimi avtomobili, na koči
smo imeli rezervirane nočitve, tako da smo
izlet podaljšali na dva dni. Drugi dan smo se
vračali v dolino po poti mimo Črnega jezera
in čez Komarčo in najpogumnejši so celo za-
pljuskali v jezeru z 8°C.

Sicer smo letos sodelovali tudi pri čistilni

akciji v Lenartu, sodelovali pri Dnevu košarke
ter organizirali družabne večere. Za letošnje
leto so v planu še rafting, kostanjev piknik,
smučarski izlet, Miklavžev bowling itd. Pogo-
sto se za projekte odločamo tudi sproti, ko se
med člani porodijo kakšne ideje in se pokaže
interes. Zmeraj se organizacije lotimo na ni-
voju, da je udeležba primerna tako za starejše
kot mlajše člane društva. Želeli bi si privabiti
čim večje število članov. Ker pa se izteka 4. leto
obstanka društva, pozivamo tudi vse simpati-
zerje društva, da se včlanijo, predstavijo nove
ideje ter morda pokažejo interes za aktivno so-
delovanje s pristopom v upravni odbor, ki ga
bomo po izteku tekočega leta ponovno izvo-
lili. Dosedanji člani smo bili zelo aktivni in

smo si prizadevali, da je
društvo zaživeli in bilo ves
ta čas aktivno, vendar si že-
limo podmladka in novih
idej, ki bi društvo peljalo
naprej. Vabim vas, da se
nam pridružite. Vsem
aktivnim članom in vsem
podpornikom društva pa se
lepo zahvaljujem za vso
pomoč, za katero prosimo
na vseh koncih ob organi-
zaciji posameznih projek-
tov. 

Martina Damiš

Vmesecu juliju je Dru-
štvo upokojencev Sv.
Jurij v Slovenskih gori-

cah, ki se povezuje v Zvezo
društev upokojencev Sloven-
skih goric, organiziralo že 8.
tekmovanje v streljanju z zra-
čno puško. Tako so se zbrali v
idiličnem zaselku Malna pri
Jurovskem Dolu, točneje pri
tamkajšnjem lovskem domu.
Tekmovalo je 7 moških in 5
ženskih ekip. 

Najboljšo strelko ima DU
Voličina s tekmovalko Mileno Štuklek, ki je
dosegla 177 krogov, s 168 krogi ji je sledila čla-
nica DU Sv. Jurij v Slov. goricah Ana Zarnec,
tretja je bila Zinka Roškar iz DU Voličina, ki je
dosegla 161 krogov. 

Skupni rezultati ženskih ekip:
1. mesto: DU Voličina s 645 krogi,
2. mesto: DU Sv. Trojica s 578 krogi,
3. mesto: DU Lenart s 561 krogi.

Najboljšega strelca ima DU Benedikt, to je
Cvetko Rajmond s 169 krogi, drugi je bil Ivan
Oprešnik iz DU Sv. Ana s 165 krogi, tretji pa
Ivan Herič iz DU Sv. Trojica s 163 krogi. 

Skupni rezultati moške ekipe:
1. mesto: DU Benedikt s 581 krogi
2. mesto: DU Sv. Trojica s 577 krogi
3. mesto: DU Sv. Ana s 574 krogi.

Besedilo in foto: Rudi Tetičkovič

Klub Starodobnik
Slovenskih goric
je pripravil v so-

boto, 9. julija, v okviru
tedna občine Benedikt
vsakoletno druženje
članov in njihovih so-
rodnikov ter prijateljev.
Člani so predstavili
svoja vzorno vzdrže-
vana starodobna vozila
(motorji, avtomobili in
traktorji) na krožni
vožnji po občini Bene-
dikt. Povorka vozil se je
najprej zapeljala iz središča Benedikta v Tro-
tkovo do družine Horvat, kjer jih je čakala
hladna pijača s pecivom. 

Vožnja se je nadaljevala na Štajngrovo do
domačije Senekovič. Gostitelji so pripravili de-
gustacijo vina v veliki obokani kleti iz leta
1875. Na stopnicah iz hiše v klet, ki jih ni več,
se je ponesrečil Domi-
nik Čolnik, znani na-
rodni buditelj, ki je
skrbel za pospeševanje
kmetijstva v drugi po-
lovici 19. stoletja v Slo-
venskih goricah. Za
veselo razpoloženje je
domača godba zaigrala
nekaj poskočnic. Ob
veseli glasbi, petju in
dobrem vinu je bilo
težko zapustiti hladno
klet. Traktoristi so se
pred kletjo še ustavili
pri družini Šijanec v Štajngrovi. Sledila je vož-
nja v Trstenik do družine člana Jožeta Harla.
Druženje ob glasbi in petju se je nadaljevalo v
senci pod brajdami vinske trte. Gostitelji so

pripravili izvrstno malico z mesnimi speciali-
tetami, odličnim pecivom in vinom. 

Druženje so udeleženci zaključili pozno po-
poldne ob lovskem domu pri Benediktu ob
hladnem pivu in specialitetah z žara. Predsed-
nik kluba Franc Lasbaher je podelil članom in
soorganizatorjem priznanja, plakete in pokale. 

Udeleženci na Trsteniku

Janez Ferlinc

Praznovanje bene-
diškega občin-
skega praznika so

sooblikovale tudi čla-
nice Društva kmečkih
žena in deklet Bene-
dikt. Društvo je 2. julija
pripravilo Igre na vasi,
ki se jih je udeležilo
precejšno število ekip
ter navijačev. Ekipe so
se pomerile v raznih
spretnostnih, hitros-
tnih in šaljivih tekmah.
Prve tri uvrščene ekipe
so prejele tudi pokale,
pokal so prejeli tudi ekipni zmagovalci vleke
vrvi. Seveda smo se tudi to pot članice DKŽD
Benedikt potrudile in poskrbele za okusno
hrano ter pijačo. 

Podmladek društva kmečkih žena in deklet Be-
nedikt v igri z žogo

Maja Rajter 
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Vmaju so benediške gasilke povabile v
goste gasilke iz prijateljskega društva
PGD Kamniška Bistrica izpod Kamni-

ških Alp. Z društvom vzorno sodelujejo že
vrsto let, s tem vabilom pa so se skušale od-
dolžiti za vsa prijetna doživetja in presenečenja
na dvodnevnem druženju v idiličnem zim-
skem vzdušju na Veliki planini.

Zjutraj so jih sprejele v gasilskem domu v
Benediktu ter po skupnem ogledu in okrepčilu
nadaljevale pot z avtobusom v Dobrovnik na
ogled vzgoje orhidej in tropskega vrta. Po ko-
silu jih je pot vodila na Otok ljubezni v Iža-
kovce, kjer so se z brodom popeljale na

nasprotni breg Mure. Naslednja postojanka je
bil Babičev mlin v Veržeju, kjer so od starega
mlinarja marsikaj izvedele.

Po vrnitvi v Benedikt so si ogledale cerkev
Svetih Treh Kraljev, Čolnikovo trto in slatin-
ske vrelce. Piko na i so dodali člani Lovske
družine Benedikt v njihovem lovskem domu
pod vodstvom njihovega neumornega in pri-

jaznega starešine Janeza
Čeplaka in člana Ivana Ke-
tiža, ki sta pripravila do-
brote z žara, podkrepljene z
Janezovo domačo kapljico.
Tudi Klapovühi so jim pri-
pravili glasbeno preseneče-
nje, tako da so se zadržale v
druženju do poznih nočnih
ur, do slovesa. Obljubile so
si, da bodo z druženji nada-
ljevale, kajti to je primerna
oblika za izmenjavo izku-
šenj pri gasilskem delu in
tudi za medsebojno zaupa-
nje osebnih težav.

Benediške gasilke se za-
hvaljujejo za pomoč in podporo domači lov-
ski družini, predvsem starešini, in Petru
Brezniku iz Trstenika za brezplačen avtobusni
prevoz.

Jože Maurič

Srečanja upokojencev na Poleni se je v so-
boto, 13. avgusta, udeležilo 600 upoko-
jencev iz območja

osrednjih Slovenskih goric.
Udeležence so pozdravili Ma-
teja Kožuh Novak, predsed-
nica Zveze društev
upokojencev Slovenije, župan
občine Lenart mag. Janez
Kramberger in državni svet-
nik Darko Fras. V kulturnem
programu so nastopili: Ljud-
ske pevke Društva upokojen-
cev Lenart, Ljudski pevci
Društva upokojencev Sv. Tro-
jica, Aleks Fras in družina Vo-
grin. Za zabavni del prireditev

je poskrbel ansambel Ajda. Veselo druženje je
trajalo do večernih ur.

Benediške gasilke z gasilkami PGD Kamniška
Bistrica 

Igre na vasi

Srečanje upokojencev na Poleni

Člani Kluba Starodobnik na ogled postavili
svoja dragocena vozila

Upokojenci tekmovali v streljanju z zračno puško

Foto Barton



Hiša kruha in Žetev 2011

Kot vsako leto so organizatorji tudi letos po-
skrbeli za novosti, tako je letošnja žetev minila
tudi v okviru projekta Hiša kruha, ki bi naj to
prireditev tudi spremljal v naslednjih letih. Po
besedah Marije Šauperl želijo organizatorji na
ta način nadgraditi to prireditev in tudi druge
etnološke prireditve v občini. V okviru pro-
jekta Hiša kruha, katere vodja je Nataša Kram-
berger, je želja organizatorjev postavitev
etnološke zbirke v smislu živega muzeja. S tem
bo vsak razstavljen predmet na praktičen
način prikazoval njegovo uporabnost, hkrati
pa bodo na te lokacije vezane tudi celoletne
prireditve. Tako bo predstavljena pot od seja-
nja žita, pa preko žetve in mlatitve vse do kon-
čnega izdelka - kruha. »Na ta način želimo
predvsem manjše kmetije vzpodbujati, da bi se

odločale za dopolnilne dejavnosti, s katerimi
bi na eni strani povečale turistično zanimivost
domače občine in na drugi strani imele mož-
nost za dodaten zaslužek ter s tem dvig kvali-
tete življenja,« predstavlja nov projekt Hiša
kruha Marija Šauperl, ki v nadaljevanju še ra-
zloži, da dobre in uspešne zgodbe največkrat
izhajajo iz najbolj preproste in izkustvene lo-
gike po preživetju. »Prav zato 3. desetletje
žetev v Jurovskem Dolu ne bo več zgolj v zna-
menju prikaza žetve in mlatitve ter obujanja
starih običajev, temveč bo poudarek v pove-
zavi s končnim produktom, kot je kruh, sim-
bolom preživetja,« dodaja naša sogovornica,
katere največja skrb v prihodnjih letih bo bo-
gato znanje starejših generacij prenesti na
mlajše rodove.

D. K.

TD Dediščina in Zelena centrala sta v tes-
nem sodelovanju z domačini 30. julija
pripravili že 21. tradicionalno žetev za-

povrstjo. Prireditev je podprla tudi EPK, po-
tekala pa je na Gomboc-Tomažičevi kmetiji .

Pri organizaciji so sodelovali še članice Dru-
štva kmečkih gospodinj, gasilci, lovci in člani
vinogradniškega društva, vsi iz občine Sv. Jurij
v Slovenskih goricah. 

Prikaz žetve in koš-
nje se je odvijal na To-
mažičevi njivi, na kateri
je žanjice čakala zrela
pšenica. Žanjice, kosec,
brusilec srpov, vezalca
snopov, gospodar in
gospodinja so se na
njivo podali s petjem
ljudskih pesmi. Ker ni
bilo tekmovanja, so
lahko gledalci mirno
spremljali delo žanjic,
kosca in pobiralk. Pri-
reditev je potekala v
»gospočkem dnevu«, se
pravi brez sonca, pa
tudi dežja ni bilo. Po
končani žetvi in košnji je potekal prikaz po-
stavljanja »jakecov«, kot so to delali v prete-
klosti. Ko so z delom končali, je gospodinja
Marija Fanedl povabila »delavce« na bogato
malico, ki se je odvijala na njivi. Ponudila jim
je domači kruh, zaseko z »lükom« in mesom iz
tunke. Gospodar Ivan Fanedl pa je poskrbel,
da druščina ni bila žejna. Iz lončene ročke je
točil jabolčnik letnik 2010, kar je bila pijača ža-
njic in koscev v preteklosti. Po malici se je
zopet razlegala ljudska pesem, ki so jo zapeli
udeleženci prikaza žetve in košnje. 

S tem prireditve na njivi še ni bilo konec.
Najprej so prikazali delovanje 100 let starega
pogonskega motorja Franca Mlaska iz Rad-
venc pri Negovi, s katerim so nekoč poganjali
mlatilnico, ki so ji rekli »drešmašin«. Sledil je
prikaz mlatitve s Šenekar-Ketiševo staro mla-

tilnico Bogomira Šenekarja, ki jo je poganjal
traktor Steyr, letnik 1956, lastnika Branka Ku-
kovca. Program prireditve je zajemal tudi pri-
kaz oranja strnišča in zasaditev sadik krmne
pese. O tem že pozabljenem poljskem kmeč-
kem opravilu je kaj več povedala predsednica

TD Dediščina Jurovski Dol Marija Šauperl, ki
je bila glavni organizator prireditve. Kot je de-
jala, so v preteklosti bolj izkoriščali zemljo. Po-
saditev pese, rekli so »flancanje«, je
predstavljalo drugo letino na polju. Ko so po-
želi žita, so del polja namenili posaditvi pese,
največ pa so ga zasejali s krmno repo in ajdo.
Krmno peso so gojili zato, da so jo krmili pra-
šičem, kot priboljšek pa tudi goveji živini, zla-

sti kravam, da so tako dajale več mleka.
Zasaditev sadik pese je potekala v sveže zorani
in pobranani zemlji. V zemljo so jih ženske za-
sajale s posebnimi klini. Po saditvi je bilo po-
trebno posajene sadike zaliti. Letos to ni bilo
potrebno, saj je bila zemlja dovolj vlažna. Nji-
hovo zasaditev pa je še isti večer ob močnem
nalivi zalil dež.

Prav je, da zapišemo še, kdo se je vse potil
pri žetvi. Najstarejši udeleženec je bil brusilec
srpov 89-letni Jožef Zaletinger. Koso z napravo
za košnjo pšenice je vihtel Branko Kukovec,
žele pa so Marija Fanedl, Marija Šauperl, Ma-
rija Kukovec, Štefka Tetičkovič in Berta Čučko. 

Prireditev so z razstavo kmečkih jedi pope-
strile članice Društva kmečkih gospodinj Sv.
Jurij v Slovenskih Goricah Jožica Kurnik, San-
dra Žugman in Dragica Bračko.

Prireditelji so poskr-
beli tudi za družabni
del prireditve. Obisko-
valcem so ponujali
kmečke dobrote, ki so
jih pripravile članice
društva kmečkih go-
spodinj. Pripravili so
tudi srečelov in ponu-
jali spominke iz njiho-
vega kraja. Za dobro
voljo pa so skrbeli člani
ansambla Zlati dečki.
Večerni del prireditve
je nekoliko pokvaril lo-
kalni naliv, vseeno pa je
bila prireditev v času
poletnega mrtvila, ko

se skoraj nič ne dogaja, lep in prijeten dru-
žabni dogodek. 

Besedilo in foto: 
Rudi Tetičkovič

2000 zlatih zrn za novo ti-
sočletje

Člani TD Dediščina so se teden dni pred
domačo žetvijo udeležili prav tako tradicio-
nalnega projekta in žetve z naslovom 2000 zla-
tih zrn za novo tisočletje, ki poteka vse od leta
2000. Projekt, ki se iz leta v leto seli v drugo
slovensko vas, je letos potekal v Cvenu pod
okriljem Grünt TD Cven. Omenjeni projekt je
ob prelomu tisočletje zaživel na pobudo TKD
Babinci, ki so leta 1999 posejali 2000 zrn pše-

nice in jo poželi leta 2000. Prav jurovsko TD
Dediščina je nadaljevalo s tem projektom, saj
so prejeli 2000 »zlatih« zrn, katerim so bila do-
dana še semena največjega klasa, jih posadili
in prihodnje leto organizirali žetev. Doslej je
omenjena žetev gostovala že v 12-ih krajih po
vsej Sloveniji. Poleg že omenjenega Cvena, Ba-
bincev in Jurovskega Dola še v Zrečah, Can-
kovi, Rodiku na Primorskem, kraju
Soviče-Dravci v Halozah, Stari Gori, Vur-
berku, Brunku pri Šentjanžu in Tešanovcih.

D. K.

Trije mladiči v gnezdu, ki je na
saniranem dimniku. Torej smo
lahko zelo veseli: štorklje so nas
za naš trud bogato obdarile.

Iz gnezda na avtobusni po-
staji v Lenartu: štirje mladiči
so redkost, kar je znak, da so
zelo dobri starši, da so uspeli
zrediti toliko mladičev. Ver-
jetno pa je letos tudi obilno,
štorkljam naklonjeno leto.
Upam, da ni zgolj to, ampak
da je tudi odraz stanja v naravi
kot celoti. Tudi v gnezdu v Zg.
Voličini so štirje mladiči.

Darko Lorenčič
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21. žetev pšenice v Jurovskem Dolu

Nepopisna gneča pri Lenartu!

Ovtarjeva pohvala

Izdelovanje klopotcev – ročna spret-
nost, ki jo obvladajo le še redki

Po običaju so zadnji julijski dnevi v Sloven-
skih goricah, po godovanju Sv. Jakoba in Sv.
Ane, v znamenju postavitev klopotcev. Klo-
potec, simbol Slovenskih goric, je nepogre-
šljiva etnološka zanimivost slovenskogoriških
vinogradov. Poleg čudovite klopotčeve pesmi,
ki se razlega po vinogradih, imajo klopotci
pomembno vlogo varovanja pridelkov pred
pticami. 

V preteklosti je bilo klopotcev v vinogradih
precej več, kljub vsemu pa številni vinograd-
niki in drugi ljubitelji domačih običajev še
ohranjajo to etnološko zanimivost Slovenskih
goric. Na drugi strani pa je danes precej manj
tudi tistih, ki še obvladajo spretnost izdelova-
nja klopotcev. Eden tistih, ki se še ukvarja s
tovrstno dejavnostjo, je Štefan Polanec iz
Spodnje Voličine, ki izdeluje in sestavlja klo-
potce že vse od svoje rane mladosti. Danes
79-letni Štefan še vedno rad poprime za svoje
lesarsko orodje in izdela klopotec, najraje tiste
večje, tudi takšne s premerom kril okoli 5 me-
trov. Svojega prvega, ki ga je s 16-timi leti iz-
delal kmalu po 2. svetovni vojni za svojo
domačijo, se še vedno rad spomni. Izdelova-
nje klopotcev mu je bil vedno hobi, te veščine
pa se je naučil kar sam oz. z opazovanjem
drugih klopotcev. Enega izmed njegovih šte-
vilnih klopotcev si lahko ogledate tudi v Le-
nartu, kjer je ob vhodu v novo vinoteko
ponovno zapela klopotčeva pesem. 

Spomin na ovtarja
Gospoda Polanca danes skrbi dejstvo, da je

izdelovalcev klopotcev čedalje manj, zato po-
ziva mlajše, da se priučijo te spretnosti, da ta

etnološka posebnost, ki krasi vinograde, ne bi
odšla v pozabo. Štefan Polanec pa še vedno
hrani spomin na ovtarje, ki so v preteklosti,
podobno kot klopotci pred pticami, varovali
vinograde pred tatovi. »Ovtarja, seveda se ga
še spomnim, še kako dobro. Nikoli ne bom
pozabil nekega večera, ko sem se kot po na-
vadi vračal s kolesom iz Maribora čez Male-
čniški klanec iz popoldanske izmene. Kar
naenkrat se je pojavila ob cesti pred menoj
ogromna pojava z veliko palico, ki jo je na
koncu krasil dolg nož. To je bil Očkerl, ovtar,
ki je takrat varoval vinograde v Malečniku.
Na pogled je bil kar precej strašljiv, kljub
vsemu pa so bili takrat ovtarji zelo spošto-
vani.« se naš sogovornik spominja enega zad-
njih ovtarjev iz petdesetih prejšnjega stoletja.

Štefan Polanec še vedno rad poprime za mizar-
sko orodje in izdeluje klopotce

Ovtarjevo pohvalo je tokrat zadnjič po-
delil dosedanji, prvi Ovtar občine Lenart
Dejan Kramberger. 



Brez besed – s komentarjem!

Vsklopu Klopotčevega večera, ki je po
dolgih letih znova obudil klopotčevo
pesem v osrednjem slovenskogoriškem

mestu, v Lenartu, so v nekdanji Rotovški kleti
odprli novo vinoteko. Župan občine Lenart
mag. Janez Kramberger je ob tej priložnosti
povedal, da želi občina Lenart v sodelovanju z
Društvom vinogradnikov Lenart z novo vino-
teko popestriti turistično ponudbo v Lenartu
ter promovirati vrhunska slovenskogoriška
vina. »Do nadaljnjega bo imela vinoteka od-
prta vrata ob petkih med 17. in 22. uro. Po do-

govoru se bo odprla
tudi že za skupine nad
7 ljudi. V njej bo moč
degustirati široko pa-
leto slovenskogoriških
vin in tudi nabaviti ste-
klenice vina za različne
priložnosti,« razlaga
predsednik Društva vi-
nogradnikov Lenart
Radovan Šuman.

Poleg postavitve klopotca in otvoritve
nove vinoteke je bila ena izmed osred-
njih točk Klopotčevega večera imeno-

vanje novega Ovtarja Slovenskih goric.
Župan občine Lenart mag. Janez Kramberger
je ovtarjevo palico, s katero je svojo funkcijo
prevzel novi ovtar, podelil vinogradniku
Marku Šebartu iz Lormanja, ki je tako za dve
leti postal novi varuh Slovenskih goric. Da je
izbira novega ovtarja več kot primerna, pove
dejstvo, da Marko Šebart izhaja iz vinograd-
niške družine z dolgoletno tradicijo. O pozi-
tivnem odnosu do vinske trte pa pove tudi
dejstvo, da je bilo vino sorte sauvignon,
pozne trgatve, letnik 2009, ki ga je pridelalo
vinogradništvo Šebart, izbrano za županovo
vino v letu 2011.

le skozi oči vinogradnikov, temveč skozi ce-
lotno kmetijsko panogo in okolje, saj živimo v
času tesne povezanosti z naravo.«

Po mnenju našega sogovornika pa ima
ovtar nalogo vzpostaviti sonaravno vez med
vasjo in mestom ter na ta način zaokrožiti tu-
ristično ponudbo Slovenskih goric, v katero pa
morajo biti vključene vse občine osrednjih Slo-
venskih goric. Prav zato si Marko ne predsta-
vlja opravljanja svoje funkcije brez sodelovanja
z Razvojno agencijo Slovenskih goric in TIC v
Lenartu.

Po mnenju Marka Šebarta imajo Slovenske
gorice zelo dobre naravne danosti, ki se pre-
pletajo z zgodovinskimi dejstvi, kar bi lahko
izkoristili za razvoj turizma, o katerem vsi tako

zelo radi razpredamo, žal pa slika ostaja bolj
ali manj enaka. »Prepogosto se namreč dogaja,
da so naši posegi v naravo v popolnem ne-
skladju z njo, kar zagotovo ne govori v prid ne-
kega razvoja turizma v Slovenskih goricah,«
zaskrbljeno ugotavlja Marko Šebart. Novega
ovtarja pa še bolj skrbi dejstvo, da je zaradi
propadanja manjših kmetij čedalje večji del
Slovenskih goric zapadel v proces zaraščanja.
Prav zato bi bilo po njegovem mnenju potre-
bno hitro ukrepati. Kot enega nujnih ukrepov
vidi Marko v spremembi slovenske zakonodaje

in birokracije, ki vodi
majhne kmetije dobe-
sedno v propad, zaradi
česar se okolje in tudi
veliko rodovitne zemlje
vse bolj spreminja v
goščave. »Dodatno te-
žavo za razvoj malega
turizma na podeželju
predstavlja slovenska
birokracija z zelo zaple-
teno papirologijo, za-
radi katere številni
manjši pridelovalci, naj
bodo sadjarji, vino-
gradniki ali živinorejci,
svojih viškov in pridel-
kov ne ponujajo oz.
prodajajo na trgu. S
tem bi veliko pridobila
tudi turistična ponudba

na podeželju in razvoj slovenskih vasi na-
sploh,« še razmišlja zapriseženi vinogradnik v
osrčju Slovenskih goric. 

Dejan Kramberger 

Dveletno obdobje (2009-2011), ko sem
opravljal funkcijo Ovtarja Slovenskih goric, je
minilo. Za novo dveletno obdobje je bil ime-
novan Marko Šebart iz Lormanja, ki je po stari
navadi prejel Ovtarjevo palico iz rok župana
občine Lenart mag. Janeza Krambergerja. Ob-
čina Lenart želi na ta način nadaljevati z obu-
janjem ovtarja kot varuha Slovenskih goric in
hkrati promotorja turizma. Ker je za tovrstno
simbolično funkcijo potreben tudi pozitiven
odnos do narave in spoštovanje domače kul-
turne dediščine, je Marko Šebart kot novi
ovtar odlična izbira. 39-letni kmetijski tehnik,

ki poleg zaposlitve v vrtnarstvu in nadaljeva-
nju družinske tradicije vinogradništva (od leta
1873) opravlja še diplomski študij iz vrtnar-
stva, namreč posveča veliko svojega časa in
skrbi za okolje in ohranjanju kulturne dedi-
ščine. Kljub temu, da je funkcija ovtarja zgolj
simbolična, jo Marko jemlje zelo resno.
»Menim, da je potrebno funkcijo ovtarja je-
mati resno in odgovorno, saj je naloga tudi ta,
da skuša mlajšim pa tudi starejšim generaci-
jam predstaviti pomen varovanja domače kul-
turne krajine in narave,« razlaga Marko Šebart,
ki še doda: »Kot ovtar vsekakor ne bom gledal

OVTARJEVE NOVICE Z NARAVO
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Slov. gorice dobile novega ovtarja, 
vinoteko in klopotec v Lenartu

Novi Ovtar - varuh Slovenskih goric - Marko Šebart

Za razvoj turizma v Slovenskih goricah bo potrebno storiti
še veliko stvari

Vinoteka Lenart bo imela odprta vrata ob petkih
med 17. in 22. uro ter ob vnaprejšnji rezervaciji 

Člani društva vinogradnikov Lenart ob postavi-
tvi klopotca

Novi Ovtar Slovenskih goric Marko Šebart prejel skupaj z ženo tudi plaketo
za županovo vino občine Lenart v letu 2011

Župan občine Lenart predaja ovtarjevo palico no-
vemu Ovtarju Slovenskih goric Marku Šebartu

Komarnik, 10. 8. 2011, po obisku traktorja in mulčarja "neznanega izvajalca del". Brez besed! 
Zmago Kokol

Komentar iz občinske uprave:

To, kar je bilo storjeno, je zelo zelo žalostno in nedopustno. Občina košnje ni naročila - ko-
sili smo namreč v juliju, izključno za vzdrževanje pešpoti, po navodilih in pod kontrolo nara-
vovarstvenika. Ugotovili smo, da so kosili vodarji - koncesionar je VGP Drava-Ptuj, naročnik
pa ARSO. Tudi vodarji morajo kositi in vzdrževati obrežje v skladu z naravovarstvenimi stan-
dardi in predpisi, ki urejajo zavarovana naravna območja državnega pomena, zato bomo ukre-
pali in zahtevali sanacijo, v kolikor je to sploh mogoče.

Mag. Vera Damjan Bele,
direktorica občinske uprave

občine Lenart



Pršice so drobcene živalce iz rodu pajkov-
cev (v ta rod spadajo tudi pajki, škorpijoni
in klopi). So zelo majhna bitja z osmimi

nogami, ki v dolžino merijo le okoli 0,3 milime-
tre. S prostim očesom boste pršice težko opazili,
vendar vam zagotavljam, da vam dela družbo ve-
liko število le-teh. 

Kako veste, da pršice živijo okrog vas? Morda
vas srbijo oči, vam teče iz nosu, imate alergijski
rinitis (nahod) in druge simptome, ki se vam
medtem ko spite okrepijo.

Pršice povzročajo mnogim ljudem precejšnje
zdravstvene težave, ki se običajno kažejo v obliki
alergije, astme ali atopijskega dermatitisa. Ironi-
čno je, da niso pršice tiste, na katere je alergičnih
veliko ljudi, temveč njihovi iztrebki (kakci). Nji-
hovi drobceni iztrebki v obliki kroglic vsebujejo
proteine (beljakovine), na katere je občutljivih
veliko ljudi; vsaka pršica izloči (pokaka) na dan
približno 20 kroglic. Pršice so v literaturi opisane
kot »prozorne«, »prosojne« in »ljubke«, njihov
učinek na nas pa je ravno nasproten.

Iztrebki pršic so vzrok izrazitih težav alergi-
kov in celo vzrok smrti astmatikov! V nadalje-
vanju bomo govorili o najrazličnejših simpto-
mih, ki jih iztrebki pršic lahko povzročajo.

Glavna sestavina prahu so odmrle kožne
luske, ki so najljubša hrana za pršice. Na prede-
lih in predmetih stanovanja, ki se največ upora-
bljajo, kot so postelje in oblazinjeno pohištvo, je
zato veliko večja koncentracija pršic kot drugje.

Pršice oz. njihovi iztrebki povzročajo alergij-
ske reakcije kože in dihal, kot sta atopijski der-
matitis in astma. Ni pa nekega točno določenega
znaka, da pršice sprožijo pri določenem človeku
znake alergije. Astmo, na primer, lahko sproži
cela vrsta drugih alergenov v stanovanju, kot so
plesni ali odmrle živalske kožne celice (z dlake,
kožuha ali perja).

Znaki alergijske reakcije na pršice
Pršice lahko povzročijo težave z dihanjem ali

kožo, vključno z astmo in atopijskim dermatiti-
som. Simptomi so lahko: sopihajoče dihanje, ka-
šelj, zasoplost, občutek utesnjenosti v prsih,
izcedek iz nosu, srbeč nos, srbeče oči, srbeča
koža, kožni izpuščaj.

Telesne značilnosti pršic
V dolžino merijo manj kot pol milimetra, za-

radi česar jih je s prostim očesom težko videti,
nimajo kril, telo je ovalne oblike, svetle barve s
tankimi progami, njihova življenjska doba je pri-
bližno dva meseca, odvisno od razmer. 

Alergijska reakcija
Za razliko od drugih žuželk v stanovanju

pršice ne pikajo. Njihova telesa, izločki in iztrebki
vsebujejo določene beljakovine, ki lahko pri ob-
čutljivih ljudeh sprožijo simptome alergije.

Običajna mesta, kjer se pršice zadržujejo
Prehrana pršice vključuje odmrle kožne

luske, pelod in spore plesni. Najbolje se počutijo
v toplem, vlažnem in temnem okolju. Najpogo-
stejša mesta, kjer se zadržujejo, so:
• jogiji, odeje in vzglavniki (postelja) 
• oblazinjeno pohištvo 
• goste tkanine in talne obloge z dolgimi vlakni 
• plišaste igrače. 
Diagnoza in zdravljenje

Z alergološkim testiranjem se ugotovi, ali so
pršice povzročitelji vaših težav z dihanjem ali s
kožo. Za nadaljnje informacije in nasvet obiščite
svojo zdravnico/svojega zdravnika.

Če testi pokažejo, da ste alergični na pršice, je
več načinov za zmanjšanje odzivnosti vašega
imunskega sistema. Greste lahko na primer na
imunoterapijo, kar pomeni premišljeno izposta-
vljanje ekstraktom pršic, da se »trenira« vaš
imunski sistem, vendar da se ne odziva preveč.
Koristijo ukrepi za zmanjšanje populacije pršic
pri vas doma.

Zmanjšati morate število pršic doma 
Celotno populacijo pršic je nemogoče uničiti.

Lahko pa drastično zmanjšate njihovo število.
Alergijska reakcija je odvisna od količine aler-
gena, torej manj kot je pri vas doma pršic, manj
težav z dihanjem ali s kožo imate. Pomembno je,
da veste, da odmrle pršice še naprej sprožajo
alergijske reakcije. Ne le da morate zmanjšati šte-
vilo pršic, odstraniti morate tudi odmrle pršice
in njihove iztrebke iz svojega stanovanja.

Nasveti za zmanjšanje koncentracije pršic
Strategije vključujejo:

• Zaščitite jogije, vzglavnike in odeje z vmesnimi
ovoji, ki ne prepuščajo pršic. Vmesne ovoje
redno operite. 

• Operite posteljnino vsak teden v vroči vodi (nad
55 °C). Če jo operete s hladno vodo, uporabljajte
pralna sredstva, ki vsebujejo evkaliptusovo olje
ali olje čajevca. 

• Sušilnik za perilo ali suho čiščenje predmetov
uniči pršice, ne pa njihovih alergenov. 

• Operite koce in odeje, ki jih niste zaščitili z
vmesnimi ovoji, vsaka dva meseca. 

• Uporabljajte sintetične vzglavnike namesto pol-
njenih s perjem, saj prenašajo redno pranje. 

• Odstranite ovčje kože ali volnene podloge in vse
druge podobne izdelke. 

• Odstranite vse plišaste igrače iz spalnice in jih
nadomestite z lesenimi ali s plastičnimi, ki jih
lahko operete. Če so plišaste igrače dovoljene,
jih morate oprati vsak teden, uporabljajte enaka
pralna sredstva kot za posteljnino (Samo zamr-
zovanje plišastih igrač čez noč ne pomaga, saj
tako ne odstranite alergenov). 

• Redno brišite prah, uporabljajte elektrostatično
krpo, ne uporabljajte pernatega odpraševalnika. 

• Znižajte zračno vlago – stanovanje naj bo suho
in dobro prezračeno. Imejte ustrezno talno in
stensko izolacijo in se izogibajte vlažilnikom
zraka. 

• Odpovejte se oblazinjenemu pohištvu – pri-
merni materiali so usnje, vinil, plastika in les. 

• Okna – beneški roloji ali ploska senčila so boljši
kot težke zavese. Opcija so pralne zavese ali zu-
nanja senčila. 

• Operite oblačila pred uporabo, če so bila dolgo
pospravljena. 

• Odstranite preproge in preprogaste talne obloge
– gola tla in keramične ploščice so najprimer-
nejše, saj jih lahko obrišete. 

• Operite majhne preproge in predposteljnike
redno in jih posušite zunaj na neposrednem
soncu (če je mogoče). 

• Sesajte vsak teden, vključno z ležiščem in obla-
zinjenim pohištvom. Zaradi sesanja se alergeni
pršic dvignejo v zrak za približno 20 minut, zato
če ste alergični na pršice, uporabljajte med sesa-
njem masko ali prosite koga, da vam posesa. Po
sesanju zračite stanovanje kako uro, da se zrak
sčisti. 

Dvomljivi nasveti
Nekateri ukrepi, ki obljubljajo zmanjšanje po-

pulacije pršic, pomagajo le malo ali sploh ne.
Ukrepi, ki ne bodo pomagali: kemična pršila,
zračni filtri, električne odeje, ionizatorji (gene-
ratorji negativnih ionov), antialergijski izdelki. 

Pomnite
Hišna pršica je dobila svoje ime po okolju, kjer

najraje živi – hišni prah.
• Pršice povzročajo celo vrsto alergijskih težav z

dihanjem in s kožo. 
• Če ste alergični na pršice, boste imeli bistveno

manj težav, če zmanjšate njihovo populacijo, od-
stranite odmrle pršice in njihove iztrebke iz sta-
novanja, kolikor je le mogoče. 

• Premislite tudi o drugih alergenih pri vas doma,
na katere ste morda občutljivi. Lastniki hišnih
ljubljenčkov boste morda morali svoje živali
preseliti iz stanovanja na prosto. 

In obs medicus, d. o. o., www.inobsmedicus.si

Novica o žitnih krogih se je razširila kot
blisk. Mnogi radovedneži so se zbrali
ob njih, mnogi novinarji pa smo in-

formacije poiskali pri lastniku enega od polj,
kjer so se pojavili krogi v pšenici, Francu Gun-
glu v Spodnjem Porčiču
120 v občini Sv. Trojica. Po-
vedal je: »Ustvarilo jih je
nekaj nadnaravnega, neka
magnetna sila, ker človek s
svojimi rokami tega ni
mogel narediti. Bi me pa
zelo zanimalo, če bi kakšen
strokovnjak znal ta pojav
razjasniti. Krogi se poja-
vljajo v Sloveniji že 12. leto,
a prave razlage ni. 

Pred nekaj dnevi sem si
želel ogledati, kako je s pše-
nico, kdaj bo dovolj zrela za
žetev. To sem storil dva dni
zapored, ker je sin ravno začel z žetvijo ječ-
mena. Ko sem drugi dan stopil do pšenice, sem
na veliko začudenje opazil tri geometrijsko na-
tančne kroge različnih velikosti. Natančno po-
ložena stebla, nobeno čez drugega, vsa
položena v levo smer. Večji krog je bil širok
kakšnih 15 metrov, manjši za četrtino manjši,
najmanjši pa premera dobre 4 metre. Nobeno
steblo zlomljeno, nobeno ni stalo pokonci, vse
natančno položeno! Dokler ne vidiš, si česa
takšnega ne moreš predstavljati. Nato smo na
televiziji videli, da so v bli-
žini, na državni njivi, odkrili
še drugi, večji krog, en velik
krog in zraven dva manjša,
kot dve ušesi. Na ob tla stis-
njeni slami smo opazili, da
je drugačne barve. Kaj pod-
obnega smo do zdaj lahko
videli zgolj na internetu.«

Vnuk Maj je bil ob dedku
spremljevalec vseh obisko-
valcev, tudi nas: »Ko sta me
babica in mama peljali iz
šole, sta mi povedali, kaj se
je pojavilo na polju. Niti na
misel mi ne pade, kdo ali kaj
bi lahko naredilo te kroge.
Ljudje so govorili, da se je tam pojavilo močno
magnetno polje. Nekateri fotoaparati so odpo-
vedali zaradi nenadoma izpraznjenih baterij.«

Žitne kroge, natančneje: kroge v pšenici, si je
ogledalo precej obiskovalcev. Prišlo je tudi pre-
cej novinarskih ekip. Polje je bilo še dodatno
poteptano, a gospodar Gungl zaradi vznemir-
ljivega dogajanja v ozadju ni bil nejevoljen:
»Precej ljudi se je oglasilo pri nas, sicer so še do-
datno poteptali pšenico, ampak pojav sam od-
tehta škodo, ki je zanemarljiva. Lahko bi se
namreč zgodilo, da bi bila pšenica na celotnem
polju stisnjena ob tla. Če ne bo toča vzela po-
sevka, ga bo še vedno dovolj.«

Na domačiji Gunglovih se je ustavilo mnogo 
radovednih obiskovalcev in novinarjev. Vsem so
radi povedali, kar so vedeli. Ozadje je ostalo 
nepojasnjeno. Na fotografiji gospodar Franc
Gungl z ženo Marijano ter vnuki Majem, Luko
in Alenom. 

»S fotografiranjem je bilo od začetka kar pre-
cej težav, saj kamere in fotoaparati niso hoteli
delovati, tako so nam povedali nekateri obisko-
valci. Razloga za to si ne znajo razložiti,« sta
nam še povedala gospodar Franc in vnuk Maj. 

Pojav je na spletni strani občine ves čas
spremljal Jože Žel, ki je javnosti posredoval
tudi fotografije: »Prve tri kroge je lastnik njive
odkril v petek, 24. junija 2011. V sredo, 29. ju-
nija, pa so nedaleč vstran odkrili še tri kroge.
Premer glavnega kroga meri 30m, kot nekakšni
ušesi pa sta mu dodana dva manjša, premera
cca 4 m. Na slikah je tudi veliko majhnih svet-
lečih bitjec, če slike povečate, so zelo dobro
vidni. Še veliko je manjših svetlobnih bitjec in
svetlobnih pik.

Kar nekaj krajanov je v teh dneh videlo večje
svetlobne krogle, tudi podnevi, kako so se pre-
mikale, morda za trenutek kje obstale in se
zopet zelo hitro pomaknile naprej. V žitnih kro-
gih so različni ljudje doživljali različne občutke,
jaz lahko samo rečem, da je bila na območju
krogov zelo pozitivna energija, ki pa je verjetno
iz dneva v dan manjša. Določeni ljudje so imeli
tudi težave s kamerami, telefoni (zbrisalo jim je
slike, izpraznile so se baterije, …); sam tega ne
morem potrditi.

Morda je tu tudi nekaj simbolike, legenda na-
mreč pravi, da so se na območju sedanje troji-
ške cerkve pojavljale tri svetlobne lučke, zato so
potem na mestu, kjer so se pojavljale, zgradili
mogočno trojiško cerkev. Tudi sedaj ljudje opa-
žajo svetlobne lučke oz. so se pojavili dvakrat
po trije žitni krogi v različnih kombinacijah.
Mnenja o nastanku teh krogov so si, seveda, ra-
zlična. Določeni trdijo, da je to delo človeških
rok, kar pa tehnično skoraj ni možno, morda so
se tega tudi kje že lotili, toda teh v Trojici prav
gotovo ne. Prav gotovo gre za nekakšna simbo-
lična sporočila ali bolje opozorila od bitij, ki so
krepko pred človeštvom, predvsem v duhov-
nem oz. moralnem smislu, da človeštvo tre-
nutno ni na pravi poti. Ta sporočila si seveda
razlagamo različno, prav gotovo pa gre za pozi-
tivne energije in prebujanje oz. ozaveščanje, ki
ga prav gotovo vsi potrebujemo. Hkrati smo
lahko ponosni, da smo takšnih opozoril dele-
žni prav v Sv. Trojici.«

Naslednje sporočilo Jožeta Žela na spletnih
straneh je bila nekakšna potrditev prej sporo-
čenega javnosti: »Na kasnejšem posnetku iz
zraka je razvidno, da je nastalo ob dosedanjih še
šest čisto majhnih žitnih krogov, ki so nastali
čez vikend. Veliko ljudi je poročalo, da je videlo
določene svetlobne odseve – krogle tudi v
dnevnem času.«

Edvard Pukšič
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Pršice – tako drobne, pa tako velike težave Žitni krogi pri Sveti Trojici!

Lepydoglyphus destructor: 0,75 mm velika, prehrana: plesni,
moka, riž; optimalni življenjski pogoji pri 25 °C in 90 % zračni
vlagi; nahajališča: na kmečkih območjih (seno, slama, krma za
živali), vedno pogostejša je v stanovanjskih predelih (oblazi-
njeno pohištvo, preproge, jogiji, zaloge živil)



Milan Repič iz Štajngrove 15 v Benediktu, rojen
leta 1969, je po osnovni šoli nadaljeval izobra-
ževanje na Srednji veterinarski šoli v Ljubljani
in se po njej vpisal na študij na Višji agronom-
ski šoli Maribor. Ob delu je nato študiral na Vi-
soki kmetijski šoli Maribor. Naziv magistra
znanosti je pridobil na mariborski Fakulteti za
kmetijstvo - smer Agrarna ekonomika. Na fa-
kulteti se je zaposlil kot asistent za področje ži-
vinoreje. V obdobju 2005-2007 je bil direktor
Kmetijsko-gozdarske zadruge Slovenske Ko-
njice, od 2007 je direktor ŽIPO Lenart, d.o.o. Je
poročen, z ženo Simono imata dva sina. Njegovi
hobiji so manjša kmetija pri mami - Ločki vrh,
rekreativno igra nogomet, tudi s sinovoma Fili-
pom (10) in Lovrom (7 let), pozimi pa v telo-
vadnici s kolegi. Poleti kolesari. Je aktivno
vključen v prostovoljske dejavnosti in je državni
funkcionar Rdečega Križa.

Prostovoljstvo je ena slovenskih primerjalnih
odlik. V filantropijo se vključujejo mnogi,
mnogo mladih, organizatorji pa ugotavljajo,
da se morda vključuje premalo intelektualcev
in menedžerjev. Vi ste torej ena izjem?

»Mislim, da je situacija že od nekdaj zelo
podobna. Izpostavili ste intelektualce in me-
nedžerje, ki jih ne moremo nujno dati v isto
skupino, lahko pa jih načeloma opredelimo
kot ljudi z boljšim standardom. In tu je ta pod-
obnost z zgodovino, kjer premožnejši ljudje
niso imeli, ali pa večina od njih, čuta za soli-
darnost. Morda je tega bilo v prejšnjem si-
stemu na oko še najmanj, oziroma ni tako
izstopalo, ker je bilo pač bolj izpostavljeno
prostovoljstvo in se je o tem več govorilo.
Opravičilo sedanjih menedžerjev za solidar-
nost je vsekakor čas, ki ga ti ljudje nimajo, saj
so veliko na delovnem mestu. Je pa res, da so
to velikokrat le izgovori. Osebno me moti, da
taki ljudje ne dovoljujejo oz. nasprotujejo de-
lovanju v prostovoljstvu drugim. Konkreten
primer, da zaposlenim ne dovolijo na krvoda-
jalsko akcijo. Zadeva se seveda drastično spre-
meni, ko sami potrebujejo pomoč. Vsekakor
pa je potrebno reči, da vsi niso taki in po teh bi
se bilo potrebno bolj zgledovati. Vi ste me
opredelili kot izjemo v tej skupini ljudi.
Moram reči, da ne glede na izobrazbo in delo-
vni položaj, ki ga imam, poskušam biti v prvi
vrsti človek, ki zna narediti tudi kaj brez tega,
da bi za to pričakoval finančno nagrado.«

Vaše vključevanje v politično in društveno ži-
vljenje občine in vaše delovanje v Rdečem
križu … »Res je, da sem se kar hitro vključil v
to življenje. Prva organizacija je bila Društvo
podeželske mladine, kjer sem bil najprej tek-
movalec, kasneje pa organizator in voditelj
kviza »Mladi in kmetijstvo«. Takoj po osa-
mosvojitvi sem se aktivno vključil v delovanje
krajevne skupnosti in občine, kjer sem bil svet-
nik. Občinski svetnik sem bil tudi prve tri
mandate v občini Benedikt. Na zadnjih volit-
vah pa nisem več kandidiral, saj sem prepri-
čan, da je vsako delo potrebno vzeti
odgovorno in potem ti to vzame res veliko
časa. Sedaj pa sem, od leta 2007, predsednik
Občinske organizacije RK Benedikt. V tem
času se trudimo, da bi do krvodajalcev imeli
pravi odnos in se jim na tak način zahvalili za
njihovo nesebičnost. V zvezi s tem organizi-
ramo letno srečanje krvodajalk in krvodajal-

cev in tudi izlet.
V naši organiza-
ciji letno prire-
dimo tri krvo-
dajalske akcije. V
marcu, v času ob-
činskega praz-
nika v juliju in v
mesecu novem-
bru. Poleg krvo-
dajalstva pa
skrbimo tudi za
srečanje starejših
občanov, so-

cialno šibke družine, organizacijo »drobtinice«
in za vzgojo mladih, kjer gre vsa zahvala odli-
čnemu sodelovanju z Osnovno šolo Benedikt,
ravnatelju Milanu Gabrovcu in mentorici
Marjani Farasin.«

Na tokratni akciji ob občinskem prazniku smo
naleteli na vas kot organizatorja in hkrati
krvodajalca. V prostorih OŠ je vrvelo občanov
in ljudi iz drugih občin. Je tako visoka udele-
žba običajna?

»Organizator vseh akcij je Občinska organi-
zacija RK Benedikt. Znotraj upravnega odbora
si razdelimo delo za pripravo akcije. Ob tem je
potrebno poskrbeti za obveščanje krvodajal-
cev, pripravo prostorov in podobno. Jaz le ko-
ordiniram, da zadeva usklajeno in tekoče
poteka. Ob organizatorju sem seveda tudi akti-
ven krvodajalec, letos je za mano 33. odvzem.
Na zadnjo akcijo, ki smo jo organizirali v času
tedna Benedikta, 6. julija 2011, sem še posebej
ponosen, saj se je je udeležilo 143 krvodajal-
cev. Razveseljivo pa je tudi to, da imamo na
vsaki akciji nekaj čisto novih obrazov, ki pri-
dejo darovat kri prvič ali pa prvič v našo ob-
čino. S strani transfuzijskega oddelka UKC
Maribor smo dobili posebno priznanje in za-
hvalo za dosežen uspeh na tej krvodajalski ak-
ciji.« 

Občutek zadovoljstva po uspešni akciji po-
plača vložen čas, trud in osebno angažiranje?
Nedvomno je vložene veliko energije ... »Ob-
čutek zadovoljstva je vsekakor izjemno velik.
Vesel sem vsakega, ki pride darovat kri, pose-
bej pa je pomembno, da prihajajo mladi, saj se
bo le na tak način humanost nadaljevala. Ob
tem bi rad izrekel zahvalo vsem, ki na akcijah

sodelujejo. Krvodajalkam in krvoda-
jalcem, članicam in članom uprav-
nega odbora, ki sodelujejo pri pripravi,
osebju Osnovne šole Benedikt za orga-
nizacijo prostorov, pogostitve, izobra-
ževanja in sodelovanja učencev za to
obliko solidarnosti, Klubu krvodajalcev
za obveščanje. Vse to me navdušuje in
mi daje optimizem, da z veseljem opra-
vljam to funkcijo, hkrati pa tudi obvezo,
da poskušam kaj dobrega storiti za prej
omenjene.«

UE Lenart ima spet pomembnega
funkcionarja slovenskega RK ...»Ja. Do-
letela me je čast, da sem bil na letošnji

skupščini RK Slovenije izvoljen za člana glav-
nega odbora RK Slovenije. Glavni odbor je se-
stavljen iz predsednika, podpredsednika, treh
predstavnikov ministrstev in 14 predstavnikov
regij. Mariborska in Ljubljanska regija imata
dva predstavnika. Območje mariborske regije
zajema območna združenja Maribora, Sloven-
ske Bistrice, Lenarta in Ormoža. Jaz sem na-
stopil kot kandidat območnega združenja
Lenart in dobil največ glasov. Za mano se je v
glavni odbor uvrstil še predstavnik obmo-
čnega združenja Slovenska Bistrica. Od tega
članstva v okviru združenja seveda pričaku-
jemo, da bomo uspeli udejanjiti tudi kakšen
naš predlog. Vsekakor je naše paradno po-
dročje krvodajalstvo, na katerem smo v
samem slovenskem vrhu.«

Edvard Pukšič

Pred desetimi leti sta Marija in Miran Vo-
grinec po dogovoru z Jožefo Vajnhandl,
ki že dalj časa živi v Nemčiji, v oskrbo

manjšo domačijo z nekaj pripadajočega zem-
ljišča v Zg. Partinju v občini Sv. Jurij v popolno
oskrbo. Lastnica je že po letu dni ugotovila, da
je to poslanstvo prepustila res marljivima člo-
vekoma.

Miran, rojen leta 1965, je invalidsko upoko-
jen zaradi izgube vida v prometni nesreči ob
delu v Avstriji. Kljub invalidnosti ima rad svoj
konjiček, to je njegova frajtonerica, ki si jo vsak

dan oprta na rame in zaigra. Poučuje tudi
mlade in rad zaigra na družinskih praznikih.
Njegova žena Marija, ki je zaposlena v Mari-
boru, pa kljub temu najde čas za urejanje hiše
in okolice. Pred nedavnim sta Marija in Miran
temeljito obnovila hišo, ki je bila že pošteno
načeta. Prav tako sta dobila čedno podobo
majhno gospodarsko poslopje in garažni pri-

zidek. Oba sta vneta
zbiratelja in velika lju-
bitelja starih kmečkih
pripomočkov, kot so
vozovi, plugi, brane in
orodja, ki so jih nekoč
uporabljali različni
mojstri na podeželju.
Vsi ti predmeti so lepo
očiščeni in razstavljeni
v posebej urejenem
prostoru. Večji pred-
meti, voz, brana, plug
in drugi, so nameščeni
ob hiši, ki je zdaj prava
lepotica.

Miran se je pred
kratkim pridružil tudi radioamaterskemu
klubu, kar je bila njegova davna želja.

Besedilo in foto Rudi Tetičkovič

Ognjeni zublji so v mesecu juniju, v
razmaku komaj teden dni, uničili naj-
prej gospodarsko poslopje družine

Predan iz Zg. Partinja, teden dni kasneje pa
skoraj v celoti uničili stanovanjsko hišo se-
demčlanske družine Črnčec iz Malne. Občani
občine Sv. Jurij v Slov. gor. in sokrajani priza-
detih družin so se v velikem številu odzvali
klicu na pomoč tako z denarno pomočjo kot
tudi v obliki materialnih sredstev in pomočjo
pri obnovitvenih delih. V humanitarni akciji,
ki jo je organizirala KO RK Sv. Jurij in je 
3. julija 2011 potekala v Kulturnem domu v
Jurovskem Dolu, je bilo skupaj zbranih do-
brih 5.300 € denarnih sredstev. Za družino
Črnčec, ki jim je pogorela hiša, je bilo skupaj
zbranih 3.255 €, za družino Predan, katerim

pa je pogorelo gospodarsko poslopje, je bilo
zbranih 2.120 €. V imenu obeh družin se
predsednica KO RK Sv. Jurij Olga Breznik za-
hvaljuje vsem, ki so pomagali pri zbiranju de-
narja in humanitarni akciji ter donatorjem,
ki so prispevali sredstva za družini Črnčec in
Predan.

O pomoči obema družinama bodo na pri-
hodnji občinski seji občine Sv. Jurij v Slov. go-
ricah odločali tudi občinski svetniki in
svetnice. Po mnenju župana Petra Škrleca
bosta obe vlogi, ki ju je občina prejela za de-
narno pomoč prizadetima družinama, od-
obreni, kot je bila tudi dozdajšnja praksa ob
tovrstnih primerih. 

D. K.
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Mag. Milan Repič

Intelektualec in gospodarstvenik v
prostovoljstvu

Pomoč družinama Črnčec in Predan

Ponos krajanov 
Lepo urejena domačija Marije in Mirana Vogrinec iz Zg. Partinja

Sedmega junija pozno zvečer nas je pri-
zadela nevihta, v kateri je strela udarila v
naš hlev, ki je zagorel. Ogenj je povzro-

čil veliko škode. Da pa ta ni še večja, se
iskreno zahvaljujemo za pomoč, iznajdljivost
in požrtvovalnost - najprej sosedom in so-
vaščanom, posebej še Mitju in Benjaminu, ter
vsem gasilcem domačih trojiških in sosednjih
društev, ki ste se nesebično in hitro odzvali
klicu na pomoč. Hvala gospodu Dragu Ke-
recu in njegovim sodelavcem, da je obnova
tako hitro in dobro potekala. Tem delavcem
ste se mnogi Senarčani, znanci, prijatelji in
sorodniki pridružili in opravili veliko delo v
skoraj neverjetno kratkem času. Zahvala gre
tudi g. župniku p. Bernardu, g. županu ob-

čine Sv. Trojica, predsedniku in vodstvu
Kmetijske zadruge Lenart, članom KUD sv.
Frančišek, Aktivu kmečkih žena in deklet ter
Krajevni organizaciji Rdečega Križa iz Sv.
Trojice. Hvala tudi električarju g. Andreju in
vsem, ki ste nam karkoli podarili za obnovo,
in vsem, ki ste pomagali pri prehrani. Naša
nesreča je bila velika, neizmerna pa je vaša
solidarnost in pripravljenost pomagati, kar
dokazuje, da živimo sredi dobrih ljudi ...

Vsem skupaj in vsakemu posebej se še en-
krat iskreno zahvaljujemo in vam kličemo:
"Bog lonaj vsem!"

Družina Cmour Divjak iz Sp. Senarske

Zahvala družine Cmour Divjak iz Sp. Senarske

Obnovitvena dela so bila s solidarnostno pomočjo končana v drugi polovici avgusta, foto E. P.



Šestega avgusta sta praznovala 50 let skup-
nega zakonskega življenja Jožefa in Vin-
cenc Bračič. Svojo zvestobo sta potrdila

pred matičarjem in pred Bogom v cerkvi sv.
Lenarta v Lenartu. Civilni obred je ob sodelo-
vanju Metke Vurcer, ki je podala življenjsko
zgodbo zakoncev, opravila podžupanja občine
Lenart Marija Zlodej, cerkvenega pa ob daro-
vanju zahvalne maše, ob asistenci domačega
župnika in dekana Martina Bezgovška, mari-
borski nadškof dr. Franc Kramberger, ki ju je
kot rojak iz Šetarove poročil tudi pred 50 leti.
Kot je v nagovoru dejal, je srečen, da je lahko
v tem slovesnem obredu ponovno blagoslovil
njuno zakonsko zvezo. Cerkveno slovesnost je
s svojim petjem popestril cerkveni pevski zbor,
katerega je vodil Alojz Peserl, ki je zbor tudi
spremljal z igranjem na cerkvenih orglah.

Vobčini Cerkvenjak sta najstarejši ob-
čanki stari 95 let. Julijana Ploj je sredi
februarja dopolnila petindevetdeseto,

Ana Kocmut pa je 95. rojstni dan praznovala
sredi poletja.

Julijana Ploj iz Čagone 82 je praz-
novala 95. rojstni dan 15. februarja.
Skromna, kot je vse življenje, ni pri-
čakovala tolike pozornosti, kot je je
bila deležna. Z nečakinjo Barbaro
Miklošič Ploj, ki ji na domačiji po-
maga preživljati njena visoka leta,
sta našteli najmanj 25 obiskovalcev,
ki so ji prišli čestitat v imenu občine,
župnije, organizacij in društev ter
posamezno.

Obiskali so jo župan Marjan
Žmavc, predstavniki društva upo-
kojencev, Rdečega križa, domači
župnik Janko Babič s pevci in še
mnogi. Pri nedeljski rani maši, ki se
je s pomočjo nečakinje redno ude-
ležuje, je prejela ciklamo, cerkveni
pevski zbor pa ji je zapel.

Rodila se je 15. 2. 1916 materi
Lizi in očetu Matiji kot 3. otrok med skupaj še-
stimi. Starejša od nje sta bila Janez (znani kro-
jač v Mariboru) in Franček (čevljar). Po
njenem rojstvu so se rodili še Lizika, Micika in
Matija, ki je zgodaj umrl. Sestra Lizika je
umrla lani na veliko noč, tako da je živa le še
ona. Julijana oz. Julika, kot jo kličejo domači
in znanci, pogreša znane obraze iz nekdanjih
časov.

Vse življenje je bila samska. Gospodinjila je
pri hiši, hodila na »tavrh« in s tem poplačala
orače ali druga zahtevnejša kmečka dela. Rada
se je ukvarjala z živalmi, v veliko veselje so ji
bile in so ji še rože. Zdaj pogleda za kokošmi in
domačo muco.

Rada posluša radio, gleda televizijo, ob ne-
deljah jo nečakinja, ki ji že 12 let pomaga pre-
življati visoko starost, vozi k rani nedeljski
maši.

»Težko je, slabše slišim in noge bolijo,« po-
tarna 95-letna Julijana, a ob obisku takoj
vstane s postelje ali stola in se po-
sveti obiskovalcu. 

Ana Kocmut, dekliški priimek
Rižnar, je bila rojena 15. 7. 1916 v
Župetincih 45 materi Elizabeti. O
očetu ne pove dosti, saj je v glavnem
pohajal po svetu. Doma je živela do
poroke z Alojzom Kocmutom (Rot-
manom). Živela sta v Brengovi 40. 

Bila je pridna gospodinja in
skrbna žena in mama, celih 15 let
je negovala mamo, ki je bila nepo-
kretna v postelji.

V zakonu se je rodilo je 5 otrok:
Lizika, Franček (umrl), Marica,
Slavko in Štefka. Starša so obdarili
s pravo množico vnukov in prav-

nukov. Samo hčerka Marica na Hrvaškem ima
5 otrok …

Zdaj že dobrih 5 let (od 6. 3. 2006) živi v
Domu starejših občanov Tezno v Mariboru.

V domu je zadovoljna, imajo jo radi, ona
osebje, osebje njo, ker je vesele narave, se rada
pogovarja in poje. Nekaj časa ni mogla iz po-
stelje, a je klene narave in se ne preda.

»Moj rodni kraj, moj rodni dom, kako si te
želim!« je zapela ob obisku v sobi, kjer s še
tremi biva v 2. nadstropju. S sostanovalkami
se zelo dobro razume; ena jo kliče mama, ena
pa oma.

Posebej prijetno in svečano pa je bilo v
domu starejših na Teznu na njen 95. rojstni
dan. Osebje doma je Aniki pripravilo prijetno
druženje s sovrstniki. Obiskala sta jo tudi
župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc in
predsednica KO RK Cerkvenjak Marija Firbas
s šopkom in priložnostnim darilom. V pogo-
voru, polnem spominov na doživetja in do-
mačine, je Anika dokazala, da ima izvrsten
spomin in da je na tekočem o dogodkih doma.

E. P.

Vsoboto, 9. julija, je potekalo v cerkvi sv.
Lenarta v Lenartu veliko slavje zakon-
cev Marije in Alojza Peserl, ki sta sku-

paj s svojimi najbližjimi in prijatelji praznovala
50-letnico skupnega zakonskega življenja. Naj-
prej je potekal civilni zlatoporočni obred, ki ga
je ob asistenci tajnice občine Lenart Metke
Vurcer, ki je predstavila ži-
vljenjsko zgodbo zlatopo-
ročencev, opravil župan
mag. Janez Kramberger.
Cerkveni obred je ob za-
hvalni maši in asistenci dia-
kona Janeza Kurnika
opravil župnik in dekan
Martin Bezgovšek. Oba,
župan in župnik, sta sla-
vljencema namenila veliko
lepih besed ter jima zaželela
trdnega zdravja. Cerkveno
slavje je s svojim petjem
popestril cerkveni pevski
zbor župnije sv. Lenarta. 

Oba zakonca sta rojena v kmečkih druži-
nah, v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah,
kjer sta tudi obiskovala osnovno šolo. Marija
se je rodila 1940. leta v Spodnjem Gasteraju.
Po poroki se je 1961. leta zaposlila v Lenartu v
Tovarni usnja Konus, ki je delovala v obratih
nekdanjega industrialca usnjarja Piriha, kjer je
delala vse do upokojitve. Sedaj deluje tam
obrat kovaške industrije Unior Zreče. Ob
redni zaposlitvi se je Marija posvečala družini
in domu, ki sta ga bogatila sin Bogdan in
hčerka Brigita.

Alojz se je rodil 1938. leta na Malni in je
preživljal težko otroštvo. Po končani srednji
šoli na Centru za glasbeno vzgojo v Mariboru
se je zaposlil kot učitelj glasbe na osnovni šoli
pri Sveti Ani, kasneje pri Sveti Trojici, v Bene-
diktu in honorarno v Jurovskem Dolu. S svojo
strokovnostjo na glasbenem področju se je za-
poslil na Srednji glasbeni in baletni šoli Mari-
bor, v dislociranem oddelku v Lenartu, kjer je
bil od ustanovitve, le z manjšo prekinitvijo,
vodja tega oddelka vse do upokojitve.

Poleg redne zaposlitve je vodil številne pev-
ske zbore, danes pa vodi le vokalno skupino
Slovenskogoriški glasovi. Svoj glasbeno ustvar-
jalni pečat je pustil tudi na področju cerkvene
glasbe. Več let je bil organist in še danes rad

pomaga, ko ga potrebujejo. Z igranjem na cer-
kvenih orglah je polepšal številna cerkvena bo-
goslužja. Deloval je tudi na literarnem
področju. Za kulturno in glasbeno delovanje
je prejel številna priznanja. V letu 2009 je za
življenjsko delo na področju kulture v Lenartu
prejel naziv Častni občan občine Lenart.

Naj povemo, da je zakoncema Mariji in
Alojzu Peserl veliko pomenila družina. Na
naše vprašanje, kaj ju je peljalo skozi srečen za-
kona, sta povedala: »Najin zakon je vseh pet-
deset let ohranjalo medsebojno spoštovanje,
ljubezen, sreča ter veselje ob rojstvu najinih
otrok Bogdana in Brigite, ki sta si s partnerji
Mijo in Zoranom ustvarila družini. Danes so
najino največje zadovoljstvo vnuki Sandra,
Tjaša, Tilen, Nadja ter najmlajša štiriletna Tija,
ki nama vsak dan polepša dneve z njenimi no-
vimi dogodivščinami. Najlepši najini družin-

ski dogodki so, ko se ob
novem letu za nekaj dni
družimo ob isti mizi in
uživamo v družinskem
razpoloženju. Na tak
način se veselimo ži-
vljenja, ki nam je bilo
podarjeno, z veliko
željo, da bi nam dragi
Bog naklonil še veliko
zdravih in srečnih let.«
Tem prisrčnim bese-
dam ni kaj dodati. 

Občina in župnija sv.
Lenarta sta jima pripra-
vila veliko preseneče-
nje. Po končanih

slovesnostih v cerkvi je slavljencema zaigral
Pihalni orkester MOL iz Lenarta, katerega
predsednik je Franc Schönvetter. Zlatoporo-
čencema je izročil zgoščenko, na kateri se z
zaigranimi melodijami predstavlja njihov or-
kester. Pred cerkvijo ju je pričakala tudi kočija
s konjički, na katero sta sedla zlatoporočenca
in njuni priči sin Bogdan in hčerka Brigita.
Kočija z urnimi konjički jih je peljala k vese-
lemu delu slavja, to je druženju ob zlatoporo-
čnem slavju v Gostilni Eder - Kramberger pri
Sveti Ani v Slovenskih goricah, kjer sta sla-
vljenca tudi zaplesala. Vožnjo je popestril
Dejan Arcet, ki je igral na harmoniko.

Metka Vurcer

Jožefa Bračič, rojena Jan-
čič, se je rodila 2. marca
1935 v Šetarovi očetu
Alojzu in materi Jožefi.
Otroštvo je preživljala s se-
strama Matildo in Alojzijo
ter z brati Feliksom, Stan-
kom, Ernestom, Ludvikom,
Ivanom in Antonom. Šolo
je obiskovala v Lenartu. Z
mamo Jožefo je ostala na
kmetiji, na kateri živi še
danes s svojo družino. 

Vincenc Bračič se je rodil
26. marca 1933 v Ivanjšev-
cih očetu Janezu in materi Jožefi. Otroštvo je
preživljal s sestro Jožico in bratoma Janezom
in Franckom. Osnovno šolo je obiskoval v Ne-
govi.

Jožefa in Vincenc sta se spoznala 1960. leta
in se odločila za skupno življenjsko pot, zato
sta se 5. avgusta 1961 poročila v cerkvi sv. Le-
narta. Po poroki sta živela in delala v Šetarovi
na kmetiji Jančič, kjer sta si ustvarila družino.
Rodili so se jima štirje otroci: Vinko, Janez, 

Jožica in Marjeta.
Otroci so si ustvarili družine v občini Lenart

ter se pogosto vračajo v domače gnezdo, kjer si
je družino ustvarila najmlajša hčerka Marjeta. 

Njuno življenje so polepšali vnukinje Bar-
bara, Suzana, Natalija, Mirjana, Ana in vnuki
Jožef, Benjamin, Janez in Matej ter pravnuki-
nja Teja, ki so njuno največje bogastvo. 

Metka Vurcer
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Zlatoporočenca Peserl iz Lenarta

V Cerkvenjaku dve 95-letnici

Obisk župana Žmavca pri najstarejši občanki

Zlatoporočenca Bračič



Pri Izobraževalnem centru pripravljamo v
oktobru 30-urni tečaj nemščine, ki je name-
njen vsem, ki bi želeli poiskati delo v Avstriji.
Vsebina tečaja je prilagojena iskalcem zaposli-
tve: pozdravi, nagovori, predstavitev samega
sebe; pogovor po telefonu, pisanje pisem in e-
pošte; iskanje informacij o delodajalcu po in-
ternetu in priprava na razgovor; medkulturna
komunikacija – posebnosti in razlike; konver-
zacija med tečajniki, …

Univerza za tretje življenjsko ob-
dobje odpira svoja vrata

Pri Izobraževalnem centru Slovenske gorice
bo jeseni že tretje leto zapovrstjo odprla svoja
vrata Univerza za tretje življenjsko obdobje.
Načrtujemo pestro dogajanje. Zanimivi izleti,
učenje tujih jezikov in računalništva ter dru-
ženje na različnih delavnicah ročnih spretno-
sti. Univerza je namenjena starejšim odraslim,

ki bi radi aktivno preživljali
svoj prosti čas in bi želeli iz-
koristiti svoj delovni in
ustvarjalni potencial. Do-
brodošli so vsi, ki bi se že-
leli naučiti kaj novega ali pa
bi želeli deliti svoje znanje
in izkušnje z ostalimi.

Za vse informacije in pri-
jave se oglasite na Izobraže-
valnem centru, na Nikovi 9,
ali po telefonu 02/ 720 78
88.

Izobraževalni center 
Slovenske gorice

Po ustanovitvi novih škofij in razglasitvi
metropolije v letu 2006 so v novi mari-
borski nadškofiji ostali 4 naddekanati.

Na predlog Pastoralne službe ter po posveto-
vanju in v skladu s sklepom Duhovniškega
sveta so 13. 12. 2006 ustanovili še peti, Slove-
njegoriški naddekanat, kamor spadata deka-
niji Jarenina in Sv. Lenart v Slovenskih
goricah. S tem se je dekanija Jarenina izločila
iz Mariborskega naddekanata, dekanija Sv. Le-
nart pa iz dosedanjega Ptujsko - Slovenjegori-
škega naddekanata. Ptujsko - Slovenjegoriški
dekanat se je preimenoval v Ptujsko - Ormoški
naddekanat. 

V Dekanijo Lenart je vključenih 10 župnij:
Sveta Marija (Negova), Sv. Anton, Sv. Bene-
dikt, Sveta Trojica, Sv. Bolfenk (Trnovska vas),
Sv. Ana, Sv. Lenart, Sv. Rupert, Marija Snežna
(Zg. Velka) in Sv. Jurij.

V Dekaniji Jarenina so župnije: Gornja
Sveta Kungota, Jarenina, Pesnica, Spodnja
Sveta Kungota, Sv. Jakob v Slovenskih goricah,

Sv. Jurij ob Pesnici, Sv. Marjeta ob Pesnici, Sve-
čina in Šentilj j v Slovenskih goricah.

Naloge naddekanata so: načrtovanje pasto-
ralnega dela in skrb za uresničevanje škofij-
skega pastoralnega načrta, usklajevanje
pastoralnega delovanja; spodbujanje duhovni-
kov, redovnikov, diakonov, katehetov in dru-
gih pastoralnih sodelavcev k medžupnijskemu
in dekanijskemu sodelovanju ter vsestranski
medsebojni pomoči; spodbujanje in vključe-
vanje novih sodelavcev za pastoralno dejav-
nost ter poživljanje sodelovanja in
povezovanja s škofijskimi ustanovami.

S 1. avgustom 2011 je imenovan novi nad-
dekan slovenjegoriškega naddekanata, ki je
dobil tudi novi mandat lenarškega dekana,
Marin Bezgovšek. Dekan dekanije Jarenina
je Ciril Kocbek.

Pogovori o uresničevanju aktualnih nalog
naddekanata potekajo. O njih bomo poročali v
eni prihodnjih številk.

E. Pukšič

Vžupniji sv. Benedikt smo letos med 1.
in 5. avgustom drugo leto zapored
otrokom pripravili teden, poln dožive-

tij z obilo prepevanja, igre ustvarjalnega duha
in molitve. Po lanskem uspešnem začetku smo
letos oratorij podaljšali ter tako otrokom omo-
gočili preživljanje prostega časa z Bogom, ki
nas je vodil, tako kot govori naslov letošnjega
oratorija “V njegovo smer”. Od ponedeljka do
petka se nas je zbiralo 38 otrok in 15 anima-
torjev, vključno s številnimi sodelavci, brez ka-
terih oratorij ne bi uspel. Treba je omeniti tudi
mnoge dobre ljudi naše župnije, ki so dan za
dnem prispevali najrazličnejše dobrote. Ves
čas nas je spremljal in spodbujal naš župnik

Marjan Rola, v našo sredo smo pa povabili
tudi brata Tilna iz Novega Mesta, duhovnega
vodjo oratorijskega dogajanja, ki je pobudnik
oratorija v naši župniji. 

Naš dan se je začel z dvigom zastave in pre-
pevanjem himne, nadaljeval pa z otroško mo-
litvijo, lutkovno predstavo, s katero smo
uprizorili letošnjo zgodbo o preroku Joni, ter
katehezo. Otroci so ustvarjali v štirih različnih
delavnicah. Sešili smo udobno ribo, iz testa iz-
delali živali podvodnega življenja, naredili ka-
tamaran iz papirja ter s skupnimi močmi
sestavili mozaik. Vroč poletni dan sredi tedna
smo popestrili z vodnimi igrami, za katere gre
zasluga predvsem benediškim gasilcem, ki so

nam zagotovili zadostno
količino vode. Animatorji
smo pripravili tudi tobo-
gan, ki ga otroci zlepa ne
bodo pozabili. Zadnji dan
oratorija pa smo preživeli v
naravi, kjer smo imeli pik-
nik. 

Z nedeljsko sklepno
sveto mašo, ki je bila orato-
rijsko obarvana, ter z raz-
stavo izdelkov in slik po
njej smo letošnji oratorij
zaključili s pozitivnimi iz-
razi na obrazu. 

Gregor Rojs

VPesniški dolini so v šestdesetih letih po
regulaciji reke Pesnice nastala številna
umetna jezera. Vsa krasijo okolico in

so izjemnega pomena, saj nudijo dom, hrano

in zatočišče različnim živim bitjem. Od vseh
teh jezer pa se predvsem po veliki vrstni pe-
strosti in raznolikosti vodnih in obvodnih
rastlin – makrofitov razlikuje akumulacijsko

Ob 225-letnici šolstva in 140-letnici prve
šolske zgradbe pri Sveti Trojici v Slo-
venskih goricah je tamkajšnja šola iz-

dala zajeten zbornik s pregledom zgodovine
šole in šolstva v tem kraju in z vizijo šole za
prihodnje obdobje. Publikacija z naslovom
Podobe trojiške šole je izšla na 159 straneh ve-
likega formata, z barvno naslovnico in zadnjo
stranjo, ki prinašata simbolno sporočilo stare
in nove šole. Naslovnica je delo likovne peda-
goginje Metke Amon Beber, knjigo pa je obli-
koval in pripravil za tisk domačin Romeo
Štrakl. V nakladi 500 izvodov jo je natisnila
ljubljanska tiskarna Korotan.

V krajšem uvodniku izpod peresa ravnatelja
in sourednika Darka Škergeta lahko prebe-
remo nekaj zanimivih misli, ki se vrtijo okoli
vloge in poslanstva šole nekoč in danes. Troji-
ška učilna zidana je opravila izjemno poslan-
stvo, iz njenih učilnic so prihajale generacije
in generacije otrok, ki so dobili koristno in
uporabno znanje in veliko srčne kulture. »Naj
bo zbornik poklon in spomin na vse učitelje
in šolske upravitelje, šolske sluge in druge, ki
so pomembni za neprestano kotaljenje in pre-
našanje vrednot znanja na mlajše rodove. Pre-
hojena pot skozi teh 225 let je polna
najrazličnejših dogodkov – radostnih, veličas-
tnih, pa tudi takšnih, ki se jih ne spomnimo
preveč radi. S svojim delovanjem smo učitelji
vseh obdobij nevede ustvarjali ne le zgodovino
šole, temveč tudi kraja«, je med drugim zapi-
sal Darko Škerget. Opozoril je tudi na pri-
marni vir za šolsko zgodovino, to so dobro
ohranjene šolske kronike. Prve pisane v nem-
ščini, od leta 1912 pa že v slovenščini. »Zapisi
v šolski kroniki, ki so nastali izpod peresa tro-
jiških nadučiteljev, šolskih upraviteljev, ravna-
teljev, učiteljev, so sledovi preteklosti in iz te
zgodovinske oddaljenosti brani z veliko mero
spoštovanja. So vir, v katerem smo iskali nav-
dih za naše prispevke v zborniku. Radovedno
in s polno mero pričakovanja po odkritju ne-
znanega smo skozi besede kronistov tiho sto-
pili v njihov čas in pokukali v njihovo življenje,
delo in dogodke tistega časa,« je slikovito za-
beležil ravnatelj trojiške šole in vrtca Darko
Škerget v publikaciji ob dveh okroglih jubilejih
zdajšnje trojiške devetletke, v okviru katere de-
luje tudi vrtec.

Začetne vrstice v zborniku so pripadle tro-
jiškemu županu Darku Frasu, ki je od leta 1974
tudi sam gulil šolske klopi v tem kraju. Name-
sto običajnega portreta smo ga lahko prepo-
znali na rahlo porumeneli arhivski fotografiji
z učiteljico Francko Štok. Ni mogel skriti ne-
katerih čustev in spominov na lepa leta, ki jih
je doživel kot učenec trojiške šole. »Najbolj se
mi je v spomin vtisnila avtoriteta učiteljev, ki je
bila bistveno večja, kot je lahko danes. Še po-
sebej mi je v spominu ostal trik takratnega
ravnatelja, ki je bil tudi izvrsten pedagog.
Učence, ki so bili posebno poredni ali so ušpi-

čili kakšno posebej veliko neumnost, je odpe-
ljal v kabinet, kjer je ob razgovoru s palico
udarjal po mizi ali zemljevidu. Precej časa smo
potrebovali, da smo učenci spregledali in
potem seveda trik ni imel več takšnega vzgoj-
nega učinka. Še vedno pa smo imeli »rešpekt«
do obiska ravnateljevega kabineta,« se je svojih
šolskih dni v uvodniku jubilejnega zbornika
spominjal zdajšnji trojiški župan Darko Fras.
Osrednji del publikacije, ki jo bogatijo izbrani
dokumenti in fotografije z bogato sporočil-
nostjo, predstavljajo članki in razprave, ki so
jih napisali dr. Marjan Toš, mag. Maja Toš,
Darko Škerget, Anica Šuster, Maja Razboršek,
Janko Kšela, Adela Neuvirt, Katica Pukšič,
Dragica Lovše, Marta Jemenšek, Verica
Vračko, dr. Darja Koter, Monika Velikonja,
Barbara Anžel, Simona Dreu, Tanja Cekovski,
Nina Ličen Goričan, Lilijana Kurnik in Matej
Kraner. Slednji je obširno predstavil geograf-
ske značilnosti občine Sveta Trojica, ki se pre-
kriva z aktualnim šolskim okolišem. Dodani
so celoviti pregledi in seznami učiteljev in
vzgojiteljev od začetkov do danes in seznami
učencev po generacijah od danes do leta 1937.
Sezname so pripravile Marija Kšela, Verica
Vračko in Mojca Zemljič. 

Knjigo bogati nekaj izvrstnih barvnih foto-
grafij velikega formata in izbrana likovna dela
učencev pod mentorskim vodstvom likovne
pedagoginje Metke Amon Beber. Ob letošnjih
visokih trojiških šolskih jubilejih je publikacija
spomenik trajne vrednosti, saj zapisano nikoli
ne izgine v pozabo. Obledi, a se docela nikoli
ne izbriše in ostaja navdih ter dragocen vir za
vse bodoče raziskovalce trojiške zgodovine.
Tem bo publikacija nadvse dragocen pripo-
moček, saj prinaša nadvse veliko uporabnih in
tudi analitično obdelanih podatkov in drugih
sporočil, po katerih bodo radi posegali tudi
zahtevnejši bralci. 

Dr. Marjan Toš
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Martin Bezgovšek - naddekan! Podobe trojiške šole
Zbornik ob 225-letnici šolstva in 140-letnici šolske zgradbe OŠ Sveta Trojica
2011, 159 strani

Naravoslovni dan dijakov III. gimnazije 
Maribor ob jezeru Komarnik

Oratorij v župniji sv. Benedikt

Izobraževalni center Slovenske gorice

Tečaj nemščine za delo v Avstriji



jezero Komarnik. Od 19 vrst jih je 11 na Rde-
čem seznamu praprotnic in semenk Slovenije
omenjenih kot ranljive ali prizadete vrste
(Horvat 2006, magistrsko delo), kot so npr.
beli lokvanj, vodni orešek, ščitolistna moč-
virka in številne druge, danes ogrožene rast-
line. 

Obrežje naseljujejo številne obvodne rast-
line, ki so kot naravni filter škodljivih vplivov
okolja.

Bogata je združba kačjih pastirjev. Tukaj živi
veliko vrst vodnih in močvirskih hroščev, za
nekatere je Komarnik edino najdišče v Slove-
niji. Akumulacijsko jezero Komarnik je z
gozdno okolico izredno pomembno tudi za
dvoživke.

Prav tako pestra je tudi favna ptic. V samem
jezeru in bližnji okolici gnezdijo mnoge ogro-
žene vrste ptic. V okolici Komarnika se ob vo-
dotokih in akumulaciji pojavlja vidra. 

V jezeru so številne avtohtone ribe, medi-
cinske pijavke, raki, školjke, … Akumulacija
se uporablja kot gojitveni ribnik.

Komarnik je pravi biser bogastva neokr-
njene narave. Zaradi svoje lege v Pesniški do-
lini je kot skriti zaklad, z zelo bogato floro in
favno. Je naravna učilnica za izkustveno, vse-
življenjsko učenje številnih biologov, ljubite-
ljev narave, kakor tudi za učence na vseh
stopnjah izobraževanja. Zaradi velike naravne
pestrosti neokrnjene narave je Komarnik uvrš-
čen med naravne vrednote državnega pomena.

V mesecu juniju je Rotary klub Lenart –

Slovenske gorice v sodelovanju z Interact klu-
bom Maribor organiziral strokovno vodeni
ogled jezera Komarnik za dijake III. gimnazije
Maribor. Pri vodenju so sodelovali priznani
strokovnjaki: z Biotehniške fakultete v Lju-
bljani prof. dr. Alenka Gaberščik in prof. dr.
Mateja Germ, predstavnika DOPPS-a Maribor
Matjaž Premzl in Aleš Tomažič, predstavnik
Lovske družine Lenart Viktor Škof, varuh gor-
ske narave pri PZS Darko Lorenčič, raziskova-
lec krajinske ekologije Iztok Erjavec, univ. dipl.
biolog.

Vsem mentorjem, ki so aktivno sodelovali
na strokovnem ogledu, se v imenu Rotary
kluba Lenart – Slovenske gorice in dijakov III.
gimnazije Maribor iskreno zahvaljujem za so-
delovanje.

Posebna zahvala velja direktorju Zavoda
Hrastovec, gospodu mag. Josipu Lukaču, univ.
dipl. org. za prisrčen sprejem mladih in vodeni
ogled Zavoda Hrastovec; Suzani Bračič, mladi
predstavnici Interact kluba Maribor za orga-
nizacijo piknika; Gorazdu Frasu, kuharju za
pomoč pri izvedbi piknika ob koncu našega
druženja. Hvala mag. Gorazdu Ivanu Gumzeju
za čudovite fotografije, ki so nastajale na dan
izvedbe projekta. Vsem prijateljem Rotary
kluba hvala za pomoč pri izvedbi našega skup-
nega projekta.
Za Rotary klub Lenart – Slovenske gorice in III.

gimnazijo Maribor
mag. Brigita Horvat, prof. biologije

Foto: mag. Gorazd Ivan Gumzej

Včetrtek, 7. 7. 2011, je bila v Centru slo-
venskih goric Lenart predstavitev
stalne razstave Slovenske gorice v letu

1848/49. Srečanje je bilo namenjeno vsem, ki
jih zanima uporaba bogate lokalne dediščine
za pospeševanje turizma. Predsednik Zgodo-
vinskega društva in avtor razstave Janez Fer-
linc je predstavil nekaj novosti o interpretaciji
dediščine in o pripravi načrtov vodenja po raz-
stavi. Udeleženci so predlagali, naj društvo na-
daljuje z odkrivanjem manj znanih lokalnih
znamenitosti. Pripravijo pa naj tudi zanimive
programe za šole.

Stalna muzejska zbirka želi prikazati vo-
dilno vlogo Slovencev med Muro in Dravo za
poenotenje slovenskega jezika, začetke sloven-
skega šolstva, uvedbo
moderne pisave in za-
četke gibanja za samo-
stojno Slovenijo v letu
1848/49. 

Cilji nove muzejske
zbirke so:
- povečanje zanima-

nja za »neznano in
zanimivo« lokalno
preteklost,

- pospeševanje in
uvajanje »ustne« in
»potovalne« zgodo-
vine, 

- varstvo, ohranjanje,
predstavitev in in-
terpretacija dedi-
ščine,

- sodelovanje z vsemi, ki jih zanima ohranja-
nje in trženje dediščine,

- priprava zanimivih programov za šole vseh
stopenj. 

Del zbirke je začasno v Centru Slovenskih
goric. Društvo je pripravilo temelje za začetek
delovanja Muzeja Zedinjena Slovenija 1848 s
stalno razstavo »Slovenske gorice v letu
1848/49« z zbirko znanstvenih in strokovnih
knjig, digitalnega gradiva (arhivski viri, litera-
tura, filmi, avdio posnetki, fototeka ...).

Na razstavi je prikazana le petina najbolj za-
nimivega gradiva. S prikazom muzejskih pred-
metov in spomenikov bomo nadaljevali na
internetni strani, kjer bo naš blog postal vir-
tualni muzej. 

S pripombami, predlogi in kritikami boste
lahko sodelovali vsi, ki vas zanima bogata pre-
teklost Slovenskih goric. 

Zedinjena Slovenija: Vodenje po razstavi 
(Foto: Dejan Guzelj)

Janez Ferlinc
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Uspešna predstavitev nove turistične ponudbe

Muzej Zedinjena Slovenija 1848
Stalna razstava »Slovenske gorice v letu 1848/49«

Tekmovanja oračev so
priložnost za prikaz
osnovnega agroteh-

ničnega ukrepa, ki v veliki
meri pripomore k dobremu
pridelku, manjši porabi
energije za kasnejšo obde-
lavo, k manjši porabi pesti-
cidov ter torej posredno
tudi k varovanju okolja.
Tekmovanja so tudi prilož-
nost za vse, ki se želijo po-
meriti med seboj, da
dokažejo natančnost stro-
jev in oračev. 

Regijsko tekmovanje
oračev Podravja, ki je bilo
12. 8. 2011 v organizaciji
KGZ Maribor, KGZ Ptuj in
Strojnega krožka Orač
Rače, je potekalo na njivah
podjetja PP Agro v Račah. Orači so dokazali,
da vložijo veliko truda in časa v pripravo trak-
torjev in plugov. Plugi morajo biti namreč še
posebej pripravljeni za tekmovanje z vso ustre-

zno opremo. Razlika med klasičnim plugom,
ki ga pri vsakdanjem delu uporabljajo kmetje,
in tekmovalnim plugom je takšna kot med na-
vadnim in dirkalnim kolesom. To predvsem

velja za pluge krajnike, pri
obračalnih je ta razlika pre-
cej manjša. Na tekmovanju
so nastopili tudi orači iz
Slovenskih goric, barve
strojnega krožka Klas Le-
nart so zastopali Mirko
Kolmanič v kategoriji plu-
gov krajnikov ter Bojan Elbl
in Marjan Klobasa v kate-
goriji obračalnih plugov.
Najboljši orači se bodo ude-
ležili državnega tekmova-
nja, ki bo 8. in 9. septembra
na Ptuju. 

Zelo zanimiv je bil tudi
prikaz oranja s konjsko
vprego, kjer so se v oranju
preizkusili nekateri župani
podravskih občin.

Besedilo in foto:
Franci Ornik, KSS Lenart

Rezultati regijskega tekmovanja oračev Podravja 12.8.2011

Plugi krajniki Obračalni plugi

Slovenskogoriška orača Bojan Elbl iz Benedikta in Marjan Klobasa iz
Sv. Trojice

Mirko Kolmanič iz Šetarove na svoji tekmovalni parceli

Tekmovanje oračev Podravja

Mesto Tekmovalec Ekipa
1 Janko Matičič SK Orač Rače
2 Jernej Klemenčič Biotehniška šola Ptuj
3 Albin Kolar SK Duplek
4 Simon Murko SK Duplek
5 Bojan Elbl SK Klas Lenart
6 Jure Jagodič SK Orač Rače
7 Dejan Gašperič Biotehniška šola Ptuj
8 Marjan Klobasa SK Klas Lenart
9 Jože Falež SK Orač Rače

10 Borut Jug SK Orač Rače

Mesto Tekmovalec Ekipa
1 Jernej Divjak SK Orač Rače
2 Branko Pungartnik SK Orač Rače
3 Vlado Divjak SK Orač Rače
4 Janko Vogrin SK Pesnica
5 Matjaž Rožman SK Pesnica
6 Matej Pungartnik SK Orač Rače
7 Andrej Ropič SK Pesnica
8 Mirko Kolmanič SK Klas Lenart
9 Aleksander Belšak Biotehniška šola Ptuj

10 Marko Voga SK Dravsko polje
11 Zvonko Habjanič Biotehniška šola Ptuj
12 Jure Turkuš SK Dravsko polje

Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja tudi
vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo ne-
napovedane in nenaročene prispevke uporabi
v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslo-
vom) ali jih ne uporabi. Zadnji rok za oddajo
prispevkov je 14 dni pred izidom. Obseg pri-
spevka je praviloma 20 vrstic in ena fotogra-
fija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri
pomembnejših dogodkih so možna vnaprej

dogovorjena odstopanja. Objave organov lo-
kalne skupnosti, javnih ustanov ali društev
lahko obsegajo 30-50 vrstic. Prispevki naj
bodo v Wordu (Times New Roman, velikost
12, razmik 1,5), fotografije morajo biti naj-
manj 1600x1200 pixlov, poslane v posebni da-
toteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. 

Uredništvo

Dopisnikom Ovtarjevih novic!

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



brhke Agate in mladega Friderika sta odlično
odigrala amaterska igralca Sabina Fras in Miro
Mauko. Nastopili so tudi člani Kulturno turi-
stičnega društva Selce, pevci ljudskih pesmi in
pevke ljudskih pesmi Društva upokojencev Le-
nart. 

V petek, 12. 8., se je v CSG s samostojnim
koncertom predstavil harmonikar Marko
Hatlak

Za seboj ima veliko število koncertnih nastopov
tako v tujini kot v Sloveniji, v Parizu, Berlinu,
Münchnu in Dubrovniku, v Ljubljani pa se je kot
solist predstavil s simfoničnim orkestrom Mo-
skovske filharmonije, z Big Bandom in s Simfo-
ničnim orkestrom RTV Slovenija ter na recitalu
v ljubljanski cerkvi sv. Nikolaja. Leta 2004 je 

postal član skupine Terrafolk. Z avtorskim pri-
stopom je dal glasbi svežino s pravšnjo dozo než-
nosti in ognja. 

V soboto, 13. 8., sta v RŠC Polena potekala
Srečanje upokojencev, igral je Ansambel Ajda,
in Agatina noč z ansamblom Modrijani. Od
16. do 19. 8. so potekale Počitniške delavnice
za otroke. Pripravilo jih je Društvo prijateljev
mladine Slovenske gorice.

V petek, 19. 8., je na letnem odru Mestno
gledališče Ptuj zaigralo komedijo Prava baba. 

Tokrat smo Urško Vučak v produkciji Mestnega
gledališča Ptuj, lahko videli v živahni komediji, v
kateri je predstavila pravo žensko. Gre za hu-
morno pripoved o generaciji, ki je prestopila tri-
deseta. Junakinja je doživela določeno količino
raznovrstnih izkušenj z moškimi, biološka ura že
pošteno brni, ona pa je še vedno v iskanju pra-
vega. Je ženska, ki misli, da ve, kaj hoče, čeprav
ji to več kot očitno ni niti najmanj jasno.

V torek, 23. 8., je bila na letnem odru pred-
stava za otroke Skoraj najboljši cirkus. Nasto-
pil je Teater Cizamo.

E. P., Foto Tone

V petek, 1. 7., je bil v športni dvorani v Le-
nartu Folkart v Lenartu. 

Nastopil je Zagrebački folklorni ansambel dr.
Ivana Ivančana. Nastop je potrdil vrhunsko kva-
liteto najboljšega amaterskega hrvaškega folklor-
nega društva in ob 65. obletnici delovanja
navdušil publiko v Lenartu.

V nedeljo, 3. 7., je imel na letnem odru kon-
cert Brass band Maribor, v torek, 5. 7., je bila
v CSG gledališka predstava Mestnega gleda-
lišča Ptuj za otroke Oj, čudežni zaboj. 

V nedeljo, 10. 7., se je v CSG z glasbeno
monokomedijo Od tišine do glasbe predstavil
Jure Ivanušič. 

Dramski igralec in pianist Ivanušič nas je v du-
hoviti enourni predstavi, ki je hit že od leta 2006,
s pomočjo anekdot virtuozno popeljal skozi zgo-
dovino in fenomen glasbe, ob tem pa se mojstr-
sko prelevil iz ene vloge v drugo; od pianista do
pevca, od skladatelja do dirigenta. Od kamene
dobe do Rolling Stonesov, od klasike do moderne,
od jazza do popa, od popevke do šansona – Od
tišine do glasbe! 

V četrtek, 14. 7., je na letnem odru Kulturni
Zavod KULT Ljubljana zaigral gledališko
predstavo za otroke Picko in Packo. 

Dva mulca sta se neznansko zabavala ob zga-
njanju svojih norčij. Otroci so se poistovetili z
dvema junakoma, polnima idej, ki jih tako z lah-
koto in za zabavo uresničujeta. Odrasli pa so ob
igrivosti glavnih junakov zopet odkrivali košček
tistega otroškega v sebi. Pomenila pa je tudi

korak več pri spoznavanju neizmerne domišljije,
razigranosti in nagajivosti otrok, na katere se
prevečkrat po krivici razjezimo.

V petek, 15. 7., sta na koncertu v cerkvi sv.
Lenarta nastopila Žan Trobas in Anja Kožuh,
harmonika in harfa.

Žan Trobas, rojen leta 1991, je uspeh potrdil z
vrsto zlatih plaket na tekmovanju mladih slo-
venskih glasbenikov in nagradami na medna-
rodnih tekmovanjih. Je študent 1. letnika na
Akademiji za glasbo v Gradcu. Anja Kožuh, ro-
jena leta 1990, je študentka 3. letnika Akademije
za glasbo v Zagrebu. Sodeluje v raznih komor-
nih sestavih in orkestrih. Predstavila sta se s
skladbami klasičnih mojstrov in temperamen-
tnimi argentinskimi tangi.

V petek, 22, 7., je bil na letnem odru Sašo
Hribar show.

Hribar v teatru? Ni bila ponovitev ukinjenega te-
levizijskega Hri-bara niti ne odrske različice
Radia Ga-ga! Sašo Hribar, za nekatere živa le-
genda, za druge trn v peti, je na odru presenetil
z iskreno izpovedjo lastne življenjske zgodbe. Ob
podpori kitare in "legendarnih glasbenih gostov"
je dokazal, da nima le izjemnega talenta za imi-
tacijo, humor in satiro, ampak tudi glas, ob po-
slušanju katerega se je marsikomu naježila koža.

V nedeljo, 24. 7., je v okviru prireditve Tudi
to je Liberija lenarški župan sprejel predstav-
nike liberijskih organizacij v Evropi. V petek,
29. 7., je bil na letnem odru koncert rock
glasbe skupine Crossroads. V soboto, 30. 7.,
je na ploščadi pri Rotovžu potekal Klopotčev
večer. Od nedelje, 7. 8., do četrtka, 11. 8., so
na osrednjem trgu potekali Agatini dnevi. V
organizaciji Kulturnega društva Delavec so se
predstavila številna kulturna društva: KD Pod
lipo Lenart, ki so se predstavili s skupino Vaški
ljudski pevci pod vodstvom Slavka Cigole in
še skupini Frajtonarji in Ljudski godci. Člani
KTD Selce so se predstavili z ljudskimi pevci,
ki jih vodi Janko Kurnik, ter s pevsko skupino
Lorelaj. Na prireditvi Društva se predstavijo so
nastopili še Ruperški fantje iz KD Voličina in
Ljudske pevke KD Benedikt.

V četrtek so ponovno uprizorili odlomke iz
igre Črni križ pri Hrastovcu. Legendarni par

S 1. julijem je Lenart zaživel ob zvokih in v ritmu LEN-ARTA. Obiskovalci iz slovensko-
goriških krajev in drugod so že imeli in še bodo imeli do 9. septembra priložnost videti,
slišati in čutiti domišljen izbor prireditev na sedmih prizoriščih v Lenartu.
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PETEK, 26. 8., OB 21. URI
LETNI ODER V LENARTU
SLOVENIJA IMA AVDICIJO, komedija
Na različnih izborih in odrih vidimo vse, od
plesa in čarovniških trikov do pletenja in nena-
vadnih domislic. Café teater tokrat postavlja
ogledalo tej situaciji v komediji za slovenske ta-
lente z naslovom Avdicija. Na njej se vsakič
zvrstijo trije kandidati, ki skušajo zlobnega pro-
fesorja prepričati, da so pravi za igralski poklic,
pri čemer razkrivajo številne stereotipe in komi-
čne poteze našega vsakdana. Produkcija: Cafe
teater.

PETEK, 2. 9., OB 20. URI
LETNI ODER V LENARTU
PRIFARSKI MUZIKANTI, koncert
Prifarci za glasbo, ki jo poustvarjajo, nikoli niso
našli slabih besed. Pa tudi na vsa usta se niso
hvalili. Kjer so se pojavili, so jih ljudje nagrajevali
z aplavzi, večjih ambicij pa niso imeli. Dokler ni
izšel prvi plošček, pa drugi, tretji. Četrti »Dober
večer, mamica« je postal etno album leta 2000,
dobili so prvo res prestižno nagrado, Zlatega 
petelina. 

PETEK, 9. 9., OB 20. URI
CENTER SLOVENSKIH GORIC
VANJA FEKONJA (sopran) IN SANDRA VI-
DAKOVIČ (sopran), koncert 

LEN-ART 2011

Prireditve so finančno podprli: Papir servis, d.o.o. Ljubljana, Urbis, d.o.o., Jože Druzovič,
s.p., ZUM urbanizem, planiranje in projektiranje, d.o.o., Saubermacher Slovenija, d.o.o., TBP
Tovarna bovdenov in plastike, d.d., Prevent – Halog, d.o.o., Knuplež, d.o.o., SKALA Gradbeni-
štvo in storitve z gradbeno mehanizacijo Drago Kerec, s.p., Varnost Maribor, d. d., J&M Ribič,
d.o.o., Almaja, d.o.o., Planum, d.o.o in Banka Koper, d.d. 

Medijski sponzor: Radio Slovenske gorice.

JSKD Lenart objavlja 
razpis za udeležbo na 13. likovnem ex-temporu 2011

Letošnji ex-tempore bo potekal v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah, kjer bodo udele-
ženci upodabljali znamenitosti Svetega Jurija, njegovo kulturno in naravno dediščino. 

Ex-tempore bo potekal v soboto, 17. septembra 2011, udeleženci se zberejo ob 8.30 uri pred
kulturnim domom.

Rok za prijavo je torek, 13. september 2011, na email: breda.rakusa@jskd.si.
Udeleženci so lahko samo ljubiteljski kulturni ustvarjalci iz območja Upravne enote Lenart,

za katere je udeležba tudi brezplačna.
Tehnika dela je poljubna (olje, akril, pastel, akvarel, svinčnik, oglje, tuš, …). Dobrodošla so

tudi kiparska dela. Ves potreben material za delo si priskrbijo udeleženci sami. Odprtje razstave
nastalih del bo na osnovni šoli Jožeta Hudalesa v petek, 28. oktobra 2011, ob 18. uri. 

Komisija (Konrad Krajnc, predsednik, Peter Škrlec, član in Breda Rakuša Slavinec, članica
komisije) bo med oddanimi deli izbrala 1. nagrado za najboljše delo likovnega ex-tempora
Sveti Jurij v Slovenskih goricah 2011. Izbrani avtor bo nagrajen s samostojno razstavo v letu
2012 v organizaciji JSKD Lenart . Več o samem razpisu si lahko preberete na spletni strani
sklada: www.jskd.si.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na: 031 472 914 - Breda ali na
breda.rakusa@jskd.si. 

V primeru dežja ex-tempore odpade. 

PROGRAM LEN-ART 2011 v ostanku avgusta in septembru



Kljub počitniškemu času
članice ročnodelske sku-
pine v Kulturnem društvu
Benedikt ne mirujejo. Po
predhodnem dogovoru z
vodstvom Društva kmeč-
kih žena in deklet iz Gornje
Radgone so namreč sodelo-
vale na drugi medregijski
razstavi ročnih del in kuli-
naričnih dobrot, ki je bila v
Vaškem domu na Sp. Ščav-
nici na 29. dan žetve v ne-
deljo, 17. julija 2011.

Med več kot deset razsta-
vljalci so primerki iz bene-
diške društvene skupine v medsebojnem
ocenjevanju dosegli 3. mesto, za kar so prejele
primerno priznanje in čestitko za vzorno

ustvarjalnost v ročnih spretnostih v okviru KD
Benedikt.  

Janez Šijanec, Foto: L. K.

Folklorna skupina Jurovčan Kulturnega
društva Ivan Cankar iz Jurovskega Dola je v
soboto, 9. julija 2011, nastopila na 25. srečanju
folklore (»25. Susreti folklora Marija Bistrica«),
ki so potekali na Trgu papeža Ivana Pavla II. v
Mariji Bistrici v sosednji Hrvaški na povabilo
njihove Folklorne skupine KUD Lovro Ježek.
Na srečanju je nastopilo 10
folklornih skupin s preko
300 udeleženci. FS Jurov-
čan je bila edina skupina iz
Slovenije.

Jurovski folklorniki so se
predstavili z odrsko posta-
vitvijo Pušlšank. Zapeli so
pesmi Na velkem oltarju in
Nekdo gre po cesti ter za-
plesali ljudske plese iz ob-
močja Kapele: sotiš polko,
kosmatačo, mašarjanko in
polko. 

S to odrsko postavitvijo je bila FS Jurovčan
izbrana tudi za nastop na regijskem srečanju
folklornih skupin Lenarta, Ormoža, Ptuja in
Slovenske Bistrice, ki je potekalo 5. junija v
Cirkovcih.

Miroslav Breznik, predsednik društva

V taboru NK Lenart napovedujejo naskok
na 1. mesto in preboj v Štajersko ligo

Kljub temu da so si lenarški nogometaši v
prejšnji sezoni komajda priborili obstanek v 1.
MNZ Maribor, gredo v začetek sezone
2011/2012 zelo optimistično. Razlogov za op-
timizem in zadovoljstvo imajo več kot dovolj,
klub se je namreč v poletnem prestopnem
roku okrepil s kar nekaj kvalitetnimi igralci.
Med najodmevnejše zagotovo spada Miha
Čuček, ki je bil še v prejšnji sezoni nepogre-
šljivi člen tretjeligaša iz Malečnika. Iz sosed-
njega (in rivalskega) Jurovskega Dola pa so k
Lenartu prestopili Boštjan Merc, Matej in
Srečko Brumen. Klub pa so okrepili še Dejan
Hager (prej Jarenina) Tomi Kočunik (Radlje
ob Dravi) in Denis Kokol, ki je pred tem igral
za enega izmed avstrijskih nižjeligašev. Tre-
nersko vodenje ekipe pa bo prevzel dosedanji
igralec Tomislav Novak, ki bo odslej opravljal
le trenersko funkcijo. Na drugi strani je lista
odhodov precej krajša kot lista prihodov, saj je
klub zapustil le Dejan Ploj, ki je našel nove iz-
zive v 3. slovenski ligi pri Slovenski Bistrici. 

»Glede na imena, ki so pred letošnjo sezono
okrepila naš klub, so pričakovanja zelo visoka.
Naš cilj je vsekakor poseči po vrhu ligaške raz-
predelnice in se potegovati za preboj v višjo
ligo,« napoveduje boj za vrh in s tem uvrstitev
v Štajersko ligo predsednik NK Lenart Robert
Ketiš. »Zavedamo pa se, da bo treba za dosego
cilja napeti vse sile in imeti tudi nekaj sreče,
saj so se poleg našega zelo kvalitetno okrepili
še 3-4 drugi klubi,« previdno opozarja naš so-
govornik. Poleg napredovanja v višjo ligo je
največja klubska želja Roberta Ketiša, ki v
klubu deluje kot igralec že vse od njegove usta-
novitve leta 1996, zadnje leta pa še kot pred-
sednik kluba, da bi na Poleni končno dobili
primerno nogometno igrišče za nemoteno
vadbo vseh klubskih selekcij. Poleg članske
ekipe imajo v klubu namreč prav mladinske
selekcije od U-8 naprej. V letošnjem letu pa so
pričeli tudi z vadbo nogometa za najmlajše, t.i.
cicibane od 4. leta starosti naprej. Več infor-
macij o delovanju lenarške nogometne šole
dobite na tel. št. 031/414-345 (Miha Čuček).
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V jurovskem dolu stavijo na mlade
Kljub odhodu treh igralcev k NK Lenart v

taboru Jurovskega Dola ne obupujejo, marveč
gredo v novo sezono optimisti-
čno in ponovno tudi z visokimi
cilji. V letošnji sezoni bodo sta-
vili predvsem na mlade igralce,
ki so še v prejšnji sezoni nasto-
pali v mladinski kategoriji, v
kateri so sezono končali na 2.
mestu. Člansko moštvo Jurov-
skega Dola bo tako v povprečju
eno najmlajših v celotni 1.
MNZ Maribor. Za klub pa je
pomembno tudi dejstvo, da v
moštvu še naprej ostaja eden
izmed najpomembnejših čle-
nov v igri Jurovskega Dola Davorin Šnofl.
Predsednik NK Jurovski Dol Robert Črnčec
napoveduje boj za vrh ligaške razpredelnice in
napredovanje v Štajersko ligo. Po besedah

Črnčeca bo letošnja sezona zelo zanimiva, saj
se je kar nekaj klubov kvalitetno okrepilo, tako
da bo konkurenca za 1. mesto zelo velika.

Priložnost za igro v članskem moštvu NK Jurov-
ski Dol bodo dobili tudi mlajši igralci

V taboru edinega košarkarskega kluba v
Slovenskih goricah, KK Nona Lenart, že pote-
kajo priprave na pričetek nove sezone, v kateri
bodo po lanski zmagi v 3. ligi pričeli letošnjo
sezono v 2. SKL. Poleg novih izzivov, ki jih pri-
naša nov ranga tekmovanja, pa se Lenarčani
veselijo tudi obračuna v pokalnem tekmova-
nju, kjer so naleteli na uglednega nasprotnika
in sicer ekipo Mario Primorac iz Maribora, ki
sicer nastopa v 1. B košarkarski ligi. V primeru

uspeha proti slednjim pa jih v nadaljevanju
omenjenega tekmovanja čaka še atraktivnejši
nasprotnik in sicer KK Elektra iz Šoštanja, ki
nastopa v elitni slovenski košarkarski ligi.
Predsednik KK Nona Lenart se sicer zaveda
kvalitete nasprotnika v pokalnem tekmovanju,
ki bo na sporedu 23. 9. 2011 v športni dvorani
Lukna v Mariboru, a na drugi strani tudi ver-
jame v svoje košarkarje, ki bi jim z malo sreče
lahko uspel velik met. »Kljub dejstvu, da smo

Ves avgust je v avli DOSOR-ja na ogled 24
del Danijela Ferlinca s Svete Ane. Razstavo so
odprli v četrtek, 4. avgusta. O avtorju je spre-
govorila Tatjana Mijatović, predsednica Li-
kovnega društva Gornja Radgona, kajti slikar
Danny je član tega društva. V kulturnem pro-

gramu je na harmoniko zaigral Bojan Kacjan s
Svete Ane. Leto 2011 je za Dannyja tudi leto
majhnega jubileja, kajti mineva 35 let njego-
vega delovanja na likovnem področju. 

Filip Matko

Danny razstavlja v Radencih

Lutkovno pravljična delavnica z naslovom
A veš, koliko te imam rad? je potekala zadnji
teden v juniju v okviru pri-
reditev ob občinskem praz-
niku občine Benedikt. Na
to temo so otroci pod men-
torstvom lutkarice Mar-
jetke Šenekar narisali
risbice in izdelali zajčka kot
naprstno lutko.

Delavnica je potekala na
OŠ Benedikt v igralnici
Sončkov. Pripravili so jo
JSKD Lenart in Kulturno
društvo Benedikt v sodelo-
vanju z osnovno šolo in
vrtcem iz Benedikta.Na-
stale izdelke so razstavili na
razstavi Humanost in kul-

tura, ki je bila v Športni dvorani v Benediktu.
B. R. S.,  Foto Igor Barton

Pri Benediktu so otroci izdelovali lutke

Drobci iz dejavnosti KD Benedikt

Kulturno društvo Cerkvenjak razpisuje 24. festival narodno-zabavne glasbe z imenom 
»Slovenskogoriški Klopotec, Cerkvenjak 2011«. Festival bo v petek, 16. 9. 2011, ob 19.30 v 
Cerkvenjaku.

1. MNZ Maribor

KK Nona Lenart v pričakovanju nove sezone v 2. ligi

Benedičani napovedujejo uvrstitev na vrh
drugoligaške razpredelnice 

Vodstvo drugouvrščene ekipe lanskega liga-
škega tekmovanja v 2. SFL(KMN Benedikt), ki
si je skozi kvalifikacije priigrala celo 1. sloven-
sko futsal ligo, se je odločilo, da ne bodo na-
predovali v elitno slovensko futsal ligo, temveč
bodo še naprej nastopali v 2. SFL. Po besedah
trenerja ekipe Tomislava Novaka težava naj ne
bi bil denar, temveč težave z igralskim kadrom,
saj je za prvo ligo potrebna poleg kvalitetne
prve ekipe tudi dolga in enakovredna klop. »V
poletnem prestopnem roku je sicer ekipo
okrepilo nekaj mladih obetavnih igralcev, s ka-
terimi bomo skušali ponovno »napasti« prvo
ligo, ter nato naslednjo sezono z igralci, ki
bodo še izkušenejši, odigrati dobro sezono
tudi med prvoligaši,« predstavlja cilje za novo
sezono trener benediške ekipe. 

V Voličini v zadnjem trenutku DA 2. SFL
V nasprotju z ekipo Benedikta pa se s finan-

čnimi težavami spopadajo pri KMN Slovenske
gorice, zaradi česar je bilo ogroženo celo igra-
nje v 2. SFL. Po temeljitem premisleku in ra-
zgovoru z igralci je bila na koncu sprejeta
odločitev o nadaljevanju tradicije in igranju v
2. SFL. Pomembno dejstvo, ki je botrovalo tej

odločitvi, je bila odločitev vodstva lige, da
lahko KMN Slovenske gorice še naprej upora-
blja za domačo prizorišče Športno dvorano v
Voličini. 

KMN Zavrh Selce Masind odslej v 3. ligi
Med drugoligaši za razliko od prejšnje se-

zone ne bo ekipe KMN Zavrh Selce Masind,
ki je še preteklo sezono kot eden izmed treh
slovenskogoriških klubov nastopala v enotni
2. SFL. Prav enotna 2. liga in s tem čedalje večji
stroški omenjenega tekmovanja so privedli do
finančnih težav prejšnjo sezono združene
ekipe Zavrha in Selc. Predsednik kluba Matej
Slanič je povedal, da bo klub v novi sezoni
igral v 3. SFL – Maribor, ki je finančno ugod-
nejša od 2. SFL. 

Finančne težave pa pestijo tudi druge futsal
klube, tako da bomo med drugoligaši pogrešali
tudi nekdaj močno ekipo Maribora, ljubljansko
ekipo Viktorbita. Igranju v 2. ligi pa se je odpo-
vedala tudi Izola, ki je izpadla iz prve lige. Lan-
sko sezono 5. uvrščena ekipa v 2. SFL Kix
Ajdovščina pa je izkoristila možnost igranja v
1. SFL, kateri se je odpovedal Benedikt. Sezona,
v kateri bo tekmovalo 11 klubov,  se bo začela v
začetku oktobra z lokalnim derbijem med Be-
nediktom in Slovenskimi goricami. 

FUTSAL - Benedikt in Slovenske gorice (Voličina )še naprej v 2. SFL

V soboto, 24. septembra 2011, dopoldan bo
na grajskem vrtu Socialno varstvenega zavoda
Hrastovec potekal Dan kreativnosti.

Na stojnicah si boste lahko ogledali izdelke
stanovalcev Socialno varstvenega zavoda
Hrastovec, varovancev VDC Mravlja Lenart

ter vrtcev in osnovnih šol Lenart in Voličina.
Dan kreativnosti bo potekal v organizaciji

JSKD Lenart in Socialno varstvenega zavoda
Hrastovec.

Breda Rakuša Slavinec

Dan kreativnosti pri gradu Hrastovec

FS Jurovčan v Mariji Bistrici



Prve stopničke za Amadeja Lebiča
Poletni del kolesarske sezone je pokazal, da

imajo v lenarškem kolesarskem klubu poleg
Danija Pšajda, ki je v letošnjem letu že zable-
stel na mladinskih tekmah, in Andreja Rajšpa,
ki je barve kluba v mladinski konkurenci bra-
nil še v lanskem letu, letos pa se meri že z naj-
boljšimi slovenskimi kolesarji v absolutni
konkurenci, tudi veliko potenciala in uspešnih
kolesarjev in kolesark za prihodnja leta. 

V kategoriji do 15 let je namreč na dirki v
Pernitzu v Avstriji zablestel Amadej Lebič, ki je
zasedel dve 2. mesti. Prvi dan je se je Andrej
zavihtel na 2. mesto na krožni dirki za točke-
kriterij. Uspeh pa je mladi kolesar KK TBP Le-
nart ponovil že naslednji dan na krožni dirki v
dolžini 25 km, ki jo je začinil še naliv. Amadej
Lebič si je ponovitev sobotnega uspeha zago-
tovil na zadnjem klancu. Mladi up lenarškega
kolesarstva se zaveda, da brez kvalitetne fizi-
čne in taktične priprave na dirko, za kar je za-
služen trenerski štab, ne bi šlo: »Občutki po
teh dveh uspehih so seveda fenomenalni, saj
sem prvič stal na stopničkah, seveda upam, da
tudi ne zadnjič. V nedeljo sem imel veliko željo
tudi po zmagi, šlo mi je kar dobro, a so mi na
koncu pošle moči. Brez tako dobrih trenerjev
mi to ne bi uspelo.«

Amadej Lebič se je na mednarodni dirki v Av-
striji prvič zavihtel na stopničke

Med mlajšimi mladinci s 6. in 7. mestom
uspešen tudi Tomas Škerget

V kategoriji mlajših mladincev na medna-
rodni dirki v Pernitzu je nase opozoril še en
mlad kolesar KK TBP Lenart, Tomas Škerget.
Slednji je prvi dan osvojil 7. mesto, dan kas-
neje, ko je na mokri cesti in v oteženih vre-
menskih pogojih na polovici dirke celo vodil,

pa je na koncu zasedel še vedno odlično 6.
mesto.

Dani Pšajd do zmage in 4. mesta
Krona na uspešne nastope lenarških kole-

sarjev na že omenjeni dirki v Avstriji je bila
dirka v kategoriji starejših mladincev, med ka-
terimi je prvi dan tekmovanja po zmagi pose-
gel prav naš kolesar Dani Pšajd. V boju za
ponovitev uspeha iz prvega dne je bil Dani po-
novno tudi naslednji dan, a se je tudi zaradi
mokrega cestišča nekoliko previdneje podal v
ciljni šprint, po katerem je zasedel končno 4.
mesto. Po sobotni zmagi je Dani Pšajd pove-
dal: »Dirka mi je bila še posebej všeč, ker sem
štartal s starejšimi kolesarji. Tako je bila dirka
precej bolj dinamična in hitrejša. Pričetek dru-
gega dela sezone z zmago je vsekakor zelo lep,
obenem mi zmaga daje motivacijo za nadaljnje
zavzeto delo na treningih ter priprave za sve-
tovno prvenstvo.« 

Dani Pšajd (levo) do zmage in 4. mesta na dir-
kah po Avstriji

Tea Brumen do dveh srebrnih medalj na
državnem prvenstvu v kolesarstvu v Novi
Gorici

Kolesarka KK TBP Lenart je na državnem
prvenstvu v kolesarstvu, ki je potekalo v oko-
lici Nove Gorice, osvojila dve srebrni medalji.
Do drugega mesta je tako prikolesarila tako na
cestni preizkušnji kot tudi v kronometru.
Klubski uspeh je dopolnil še Dani Pšajd s 7.
mestom na cestni dirki in 12. na kronometru
v kategoriji starejših mladincev. Med mlajšimi
mladinci pa je Tomas Škerget zasedel 23.
mesto, mesto za njim pa se je uvrstil Dominik
Ribič.

Dejan Kramberger

novinci med drugoligaši, zagotovo ne name-
ravamo v 2. SKL igrati vloge outsiderja, saj
imamo dovolj kvalitetno ekipo vsaj nekje za
sredino ligaške razpredelnice. Upamo pa tudi
na pomoč domače publike, ki nam je stala ob
strani tako na domačih tekmah kot na gosto-

vanjih,« razpreda o ciljih predsednik KK Nona
Lenart Smiljan Fekonja, ki še naprej ostaja ge-
neralni pokrovitelj kluba. Njegova želja pa je v
klub pripeljati še kakšnega sponzorja, ki bi
okrepil klubski proračun in pomagal lenar-
škim košarkarjem do še boljših rezultatov. 
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Uspeh je še toliko večji, če vemo, da je Andreju
to uspelo že po prvem letu nastopanja v član-
ski konkurenci. Po tem uspehu je Andrej po-
vedal: ˝Že na dirki Po Sloveniji sem dokazal,
da sem odlično pripravljen, tako da sem na DP
odšel povsem miren, saj sem vedel, da se ne
rabim ničesar bati. V ekipi smo si na štartu za-
dali cilj, da zmagamo med člani do 23 let. Sam
sem v trenutku napada najboljših videl svojo
priložnost in jo tudi odlično izkoristil. Zelo
sem vesel predvsem dejstva, da sem lahko sle-
dil najboljšim, saj ni veliko kolesarjev, ki bi jim
to uspelo že prvo leto med elito. Pri teh uspe-
hih pa gre zahvala predvsem tehničnemu
štabu, ki me podpira, predvsem trenerju Jo-
žetu Senekoviču , ki je poskrbel za odlično pri-
pravljenost, KK TBP Lenart, s katerimi veliko
sodelujemo na treningih, maserju Juretu
Gonzi, ki je poskrbel, da ni prišlo do kakšnih
poškodb, KK Radenska-Rog, kjer mi nudijo
odlične pogoje za napredek, ter pa seveda dru-
žini in vsem ostalim, ki me podpirajo˝.

Časa za počitek pa za Andreja ni bilo prav
veliko, saj so po tednu dni počitka po držav-

nem prvenstvu poletni meseci minili v zna-
menju priprav na bližajoče se SP, ki bo konec
septembra na Danskem. 

Andrej Rajšp v barvah novega kluba, KK Ra-
denska Rog, do naslova državnega prvaka do 
23 let

Jože Senekovič in Dejan Kramberger

Letošnja, že 45. otroška olimpijada po vrsti,
je potekala v Škotskem mestu Lanarkshire.
Podobno kot lansko leto v Bahrajnu je tudi
letos slovenske barve zastopala Lenarčanka
Maša Leš, ki je v disciplini 100 metrov hrbtno
osvojila 12. mesto. Kljub lepemu uspehu, ki ga
je Maša osvojila na tekmovanju, v katerem se
je pomerila s konkurenti iz 60-tih držav in bila
tudi najboljša Slovenka v omenjeni disciplini,
pa sama ni najbolj zadovoljna z osvojenim re-
zultatom, saj bi s ponovitvijo svojih najboljših

časov lahko posegla tudi po medaljah. Žal je
Mašo od še boljšega rezultata oddaljila po-
škodba kolena, ki jo je sredi julija staknila na
pripravah v Srbiji. Kljub vsemu pa je Maša v
poletnem delu sezone nanizala tudi kar nekaj
dobrih rezultatov, med drugim tudi v Srbiji,
kjer je na mednarodnem mitingu osvojila dve
zlati in dve srebrni medalji, s čimer je bila pro-
glašena tudi za najuspešnejšo plavalko mi-
tinga.

D. K.

PLAVANJE - Maša Leš kljub poškodbi do 12. mesta na otroški olimpi-
jadi na Škotskem

Ju-jitsu sekcija Lenart se je 18. 6. 2011 ude-
ležila mednarodnega prvenstva v borbah
Budva open 2011 v Črni Gori. Tekmovanja so
se udeležili tekmovalci iz Slovenije, Hrvaške,
Bosne in Hercegovine, Srbije in Makedonije.
Na tekmovanju sta v borbah tekmovalca sek-
cije ju-jitsu Lenart dosegla uspešne rezultate
in sicer med otroci 10-11 let -44 kg Taja Frešer
- 1. mesto in med mladinci +94 kg Alen Brez-
nik - 2. mesto. 

Aljoša Frešer

JU-JITSU - Mednarodni turnir Budva open

Prvi pokal Agate Ljubljančanki Darji Tron-
telj – Dolinšek, Maistrov pokal Mr. Kra-
merju in trojna krona Angel Sirriusu 

Na lenarškem hipodromu Polena so bile 14.
avgusta praznične velikošmarnske kasaške
dirke, ki jih je v sodelovanju z Zvezo društev
Kasaške centrale Slovenije zgledno organiziral
domači Konjeniški klub Slovenske gorice iz
Lenarta. Na sporedu je bilo sedem dirk na
2100 in 2600-metrski solidno pripravljeni tek-

movalni stezi in atraktivna revialna dirka kas
pod sedlom na 1300-metrski stezi. Dirke so v
prekrasnem, sončnem in vročem nedeljskem
popoldnevu pred več kot 1500 navdušenimi
gledalci minile v izjemno športnem merjenju
moči 77 konj iz vseh slovenskih klubov in dru-
štev. Najuspešnejša tekmovalka je bila Lju-
bljančanka Darja Trontelj Dolinšek, ki je
gladko pometla z moško konkurenco in pre-
jela dva pokala. Žensko premoč je na Poleni
potrdila še Ljutomerčanka Darja Antolin, ki je
zanesljivo zmagala v revialni dirki kas pod
sedlom z Apofisom. Domači tekmovalci so
tudi tokrat ostali brez zmage, a vseeno pustili
dober vtis z uvrstitvami na nižja nagrajena
mesta. 

Po nekajletnem premoru so ljubitelji kasa-
škega športa vnovič spremljali obračun pred-
stavnic nežnega spola, ki so se hrabro in
odločno pomerile v dirki za pokal Agate. Do-
bila jo je Ljubljančanka Darja Trontelj Dolin-
šek pred Mašo Habjan iz Krškega in
domačinko Nino Lovrenčič iz Lenarta. Priza-
devni lenarški organizatorji so s pomočjo ob-
čine Lenart vnovič organizirali tudi nekoč
tradicionalno vseslovensko dirko za pokal ge-
nerala Rudolfa Maistra. Dobil jo je ljutomer-
ski »gospod« Kramer na vajetih Jožeta Sagaja
ml. iz Ljutomera z najboljšim časom dneva
1:21,0 pred izvrstnim izzivalcem Tersugillom
na vajetih Petra Zadela ml. in Richy Richem

Velikošmarnske kasaške dirke na lenarški Poleni

KOLESARSTVO - za TBP Lenart uspešni poletni nastopi

Po nekaj letih suše imamo ponovno kole-
sarja iz Lenarta, ki nastopa tudi v članski kate-
goriji. Za to je poskrbel Andrej Rajšp. Ker se v
Kolesarskem klubu TBP Lenart dela samo s
kategorijo dečkov in mladincev, je moral Rajšp
po končani sezoni 2010 poiskati novo okolje.
Zaradi odmevnih rezultatov, ki jih je Andrej
nanizal v lanski sezoni, so mu bila vrata od-
prta v večino slovenskih kakor tudi nekaj klu-
bov iz tujine. Po premisleku je Andrej pristal v
članski ekipi Radenska-Rog iz Ljubljane. 

Da je bila izbira ekipe prava, se je videlo že
v uvodnem delu sezone, v katerem je Rajšp do-
segel kar nekaj odličnih rezultatov. Na dirki 24.
memorijal Zambelli na Hrvaškem je dosegel
6. mesto in bil najboljši kolesar do 23 let. Po-
vsem isti rezultat je ponovil tudi na dirki v St.
Paulu v sosednji Avstriji. Že čez nekaj več kot
mesec se je izkazal na močni mednarodni
dirki 57° Trofeo Alcide De Gasperi, kjer je do-
segel 13. mesto. Dobro pripravljenost pa je po-
kazal tudi na domači dirki Po Sloveniji. Še
posebej se je izkazal v 2. etapi, ki je potekala
od Kopra do Nove gorice. Že od štarta se je

podal v pobeg skupaj s še dvema kolesarjema.
V pobegu so vztrajali kar 160 km, vmes pa
premagali tudi dva gorska cilja, na katerih je
bil najmočnejši prav Andrej. Po etapi je oble-
kel tudi pikčasto majico, majico najboljšega na
gorskih ciljih. Vrednost te majice potrjuje tudi
dejstvo, da je naslednji dan, žal uspešno, ma-
jico napadel tudi Grega Bole, ki je letos nasto-
pil tudi na sloviti dirki Tour de France. 

Krono na uspešen prvi del sezone je Andrej
dodal z odličnima nastopoma na državnem
prvenstvu. Na cestni dirki po okolici Nove Go-
rice je Andrej Rajšp postal državni prvak do
23 let, v absolutni kategoriji članov pa je dose-
gel za tako mladega kolesarja zavidljivo 10.
mesto. Odločilni trenutek dirke se je zgodil po
približno 100 km, ko so napadli najboljši ko-
lesarji, ki nastopajo za ekipe PRO-Toura z Go-
razdom Štanjgljem in Grego Boletom na čelu.
Njihovemu tempu so lahko sledili le še najbo-
lje pripravljeni, med katerimi je bil tudi An-
drej Rajšp, ki je na ta način prišel po lanskem
naslovu državnega prvaka med mladinci še do
naslova najboljšega v kategoriji do 23 let.

Kljub mladosti Andrej Rajšp že beleži prve zmage v članski kategoriji!

Zmagovalka prvega pokala Agate 
Darja Trontelj-Dolinšek
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Po nesreči
»Kaj je rekla lastnica avtomobila, v katerega

si se zaletel?«
»Naj ti naštejem vse kletvice?«
»Ne, kletvice lahko izpustiš.«
»Če je tako, potem mi ni rekla nič.«

Tehtno opozorilo

Pešec je med tem, ko je prečkal cesto, po-
gledoval v oblake, ali bo začelo deževati.

»Hej ti, glej pod noge, drugače boš kmalu
tam, kamor gledaš,« je nanj zavpil šofer tovor-
njaka.

Odmor za kavico

»Šef, ali lahko grem danes štiri ure prej
domov, saj sem zjutraj spustila odmor za ka-
vico,« je tajnica povprašala direktorja.

Poljubček

»Mi posodiš poljubček?« je sošolec vprašal
sošolko.

»Zakaj ti ga ne bi kar dala?«

»Če mi ga posodiš, ti ga jutri vrnem s 100
odstotnimi obrestmi.«

Na vlaku

»Gospod sprevodnik, ali bom s tem vlakom
sploh kdaj pripotoval do končne postaje?« je
mladenič povprašal sprevodnika.

»Seveda boš, saj si še mlad.«

Ukrepi proti nesrečam

»Pristojni organi bodo sprejeli ukrepe za ra-
dikalno zmanjšanje prometnih nesreč.«

»Kakšni bodo ti ukrepi?«
»Moškim bodo prenehali točiti alkohol,

ženskam pa bencin.«

Službena pot

»Včeraj sem direktorja spremljala na služ-
beni poti v Ljubljano,« je tajnica ponosno de-
jala svoji prijateljici.

»Potem pa ti je direktor zagotovo pokazal
zmaja.«

»Seveda, že v hotelu v Celju.«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

Tomaža Zakrajška, oba Komenda. Vrhunec
zares odlične športne predstave pa je bil drugi
predtek za prestižno »trojno krono« Agrona-
tur. V močni konkurenci ga je na težki 2600-
metrski stezi suvereno dobil 10-letni Angel
Sirrius na vajetih Marka Gorenca iz Ljubljane
pred domačo predstavnico Myricae Rab na va-
jetih Jožeta Sagaja ml. iz Lenarta in Santa
Mario na vajetih Mateja Osolnika iz Ljubljane. 

Rezultati lenarških dirk:
V prvi lenarški dirki sta si zmago razdelila

Apolis na vajetih Ljutomerčana Davida Anto-
lina in Fuseti na vajetih njegovega klubskega
tovariša Jerneja Slaviča s kilometrskim časom
1:22,7; tretji je bil Pasijon na vajetih Marka Sla-
viča iz Ljutomera. V drugi dirki je zmagal
Perry Joe na vajetih Franca Lovrenčiča iz Lju-
tomera s kilometrskim časom 1:21,3 pred Ja-
sper HV na vajetih Maše Habjan iz Komende
in Lepotico Roberta Koželja iz Šentjerneja; v
tretji je slavil Porshe MP na vajetih Petra Za-
dela ml. iz Ljubljane s kilometrskim časom
1:23,3 pred Pikador Vito Bojana Filipiča iz
Ljutomera in Sun Naglo OM na vajetih Janeza

Hrovata iz Ljubljane; v četrti dirki deklet za
pokal Agate pa je zasluženo zmagal Play Catch
na vajetih Ljubljančanke Darje Trontelj Dolin-
šek s kilometrskim časom 1:22,7 pred Rufus
Alarjem na vajetih Maške Habjan iz Krškega
in La Vie na vajetih domačinke Nine Lovren-
čič iz Lenarta. Peto dirko, pokal Rudolfa Mai-
stra, je z najboljšim časom dneva 1:21,0 dobil
Mr. Kramer na vajetih Ljutomerčana Jožeta
Sagaja ml. pred Tersugillom Petra Zadela in
Richy Rich Tomaža Zakrajška, oba Komenda;
v šesti dirki, drugem predteku trojne krone
Agronatur, je slavil Angel Sirrius na vajetih
Marka Gorenca iz Ljubljane s kilometrskim
časom 1:22,6 pred Myricae Rab na vajetih Jo-
žeta Sagaja ml. iz Lenarta in Santa Mario na
vajetih Mateja Osolnika iz Ljubljane. V zadnji,
sedmi dirki, pa je vse favorite ugnala Dinica
na vajetih Ljubljančanke Darje Trontelj Dolin-
šek, ki je zmagala s kilometrskim časom 1:21,8
pred All Gerdom Janeza Štrempflja iz Ko-
mende in Frnikulo AS Simona Slaviča iz Lju-
tomera.

M.T.

zelo spremenil svojo podobo iz
časov SZ. Neverjetno, kako se je
nekdanja sivina spremenila v
prijazne barve večine mest,
skozi katere sva potovala”, ra-
zlaga Jože.

Nadaljevanje prihodnjič
Oste Bakal

Štajerska potepuha sta v slabem mesecu
prevozila skoraj 13.000 kilometrov od Le-
narta do Vladivostoka, kjer ju je čakalo
marsikaj zanimivega; kombi sta nato pu-
stila v Sibiriji in se vrnila z letalom

Znana štajerska popotnika, ljubitelja po-
tovanj po vsem svetu, ki sta že prej videla
dobršen del zemeljske oble, 63-letni Jože

Ornik iz Lenarta in 57-letni Egon Grušovnik
iz Malečnika, sta se vrnila z novega podviga. V
dobrih 30 dneh vročega poletja sta se s 14-le-
tnim kombijem Mercedes Vito, poimenovala
sta ga“Šnuki”, odpravila na izjemno zanimiv, a
tudi nadvse zahteven potep do skrajnje sibir-
ske točke – Vladivostoka. Šnuki je v tem času
prevozil slabih 13.000 kilometrov, na koncu pa
sta ga pustila taksistu na sibirskem vzhodu, ki
jima je pomagal pri nekaterih birokratskih za-
devah, sama pa sta se z letalom od Vladivo-
stoka čez Moskvo, Berlin in Gradec v šestih
dneh vrnila domov. 

Ob Jožetovem in Egonevem odhodu s teni-
ških terenov v Lenartu, kjer sta se poslovila od
številnih prijateljev, smo bili prisotni. “Prepo-
toval sem veliko sveta in že dolgo si želim videti
tudi Sibirijo in sploh ta del centralne Evrope,
centralne Azije in Daljnega vzhoda. Zato sva se
z Egonom dogovorila, da greva na enomesečno
potovanje, ki bo sicer naporno, a gotovo tudi
nadvse zanimivo in prijetno,” je takrat na

kratko povedal Jože Ornik. Po pomurski avto-
cesti sta se mimo Pinc odpeljala proti Budim-
pešti, nato čez prehod Čap v Ukrajino. Pot ju
je vodila mimo Lvova, Kijeva in Harakova proti
ruski Samari, potem mimo Svijetlovska, Irkut-
ska, Bajkalskega jezera, Čite, Hovarska do Vla-
divostoka. Dnevno sta prevozila med 500 in
700 km, tako da sta na cilj prispela v 25 dneh.
V tem času sta prevozila sedem časovnih pasov.
Med vožnjo sta se zaustavljala in si ogledovala
znamenitosti v večjih in manjših mestih, spala
sta v svojem kombiju. Za nekaj dni sta si hrano
vzela s seboj, jedla pa sta tudi po lokalnih re-
stavracijah. Seveda pa sta hrano iz nahrbtnika
potrebovala predvsem za Sibirijo, kjer je med
mesti razdalja več kot 1000 km. Za celotno po-
tovanje sta, poleg podarjenega Šnukija, zapra-
vila okrog 5.000 evrov ... Po vrnitvi pa sta nam
strnila vtise o enkratnem potepanju.       

Skupaj sta prevozila natanko 12.786 km. Z
njihovim Šnukijem pa se je veselil lokalni tak-
sist iz Vladivostoka, ki jima je pomagal pri ne-
katerih birokratskih postopkih, da sta lahko
brez zapletov z letalom zapustila Rusijo. “Egon,
ki je šofiral vso pot, je imenitno pripravil avto
za tako dolgo pot. V njem sva imela priročno
kuhinjo, dve udobni ležišči ter manjšo zalogo
hrane in pijače. Spala sva na varovanih parki-
riščih, avtostojankah, ali pred kakšnim večjim
hotelom v mestih. Avtostojanke so zelo pogo-
ste v Ukrajini in evropskem delu Rusije, kas-

neje, proti Daljnemu vzhodu pa
redkejše. Običajno sta poleg še
bencinska črpalka in motel, kjer
se je možno, proti plačilu, stuši-
rati ali okopati v topli »ruski
banji«. Pot sva sicer začela v Le-
nartu in preko Madžarske prvi
dan prispela do Lvova, kjer sva
si ogledala imenitni stari del
mesta. Proti večeru je bilo na
ulicah in lepo urejenih parkih
polno ljudi. Zanimivo, da jih je
večina, predvsem mlajših, imela
v rokah steklenico piva ali
vodke. Kijev, mesto z bogato
zgodovino, restavriranimi zgo-
dovinskimi objekti in moder-
nimi poslovnimi stavbami, je

Stari “Šnuki” ju ni izneveril niti v Sibiriji!

Jože in Egon sta s svojim Šnukijem štartala s teniških igrišč v Le-
nartu, kjer ju je pozdravilo veliko prijateljev (Foto: Oste Bakal)

V Ukrajini in zlasti Rusiji je 
veliko lepo ohranjenih kulturno-

zgodovinskih objektov in 
pravoslavnih cerkva 

(Foto: Jože Ornik)

»Naslednji teden moram nujno na do-
pust,« je pred dnevi pri malici dejal rezkar
Peter.

»Kam pa greste?« ga je povprašala šivilja
Marica.

»Na streho,« je nejevoljno odvrnil Vili.
»Bravo, na streho sveta. Na Grenlandijo ali

na Aljasko?« je zaploskala Marica.
»Na kakšno Aljasko? Jaz grem na dopust

na streho svoje stare bajte,« je pojasnil Vili.
»Če ne bom zamenjal poškodovane opeke,
mi bo voda vse zalila.«

»Jaz pa moram v času dopusta mulcu na
podstrehi sezidati sobico, ker gospodič zah-
teva svojo sobo,« je potarnal mizar Tone. »Z
regresom za letni dopust bom lahko kupil
opeko in izolacijo, kje bom dobil denar za
vse drugo, pa še nimam pojma.«

»Midva z ženo pa morava v času dopusta
pospraviti in vložiti vso sadje in zelenjavo z
vrta, drugače nama bo zaradi suše vse hudič

vzel,« je dodal Peter.
»Jaz pa bom v dopustniških dneh bratu

pomagal pri spravilu sena, za kar mi da
vsako zimo pol prašiča,« je dodal Tone.

»Neverjetno. V času dopusta boste vsi ga-
rali, namesto da bi počivali,« je komentirala
Marica. »Dopust je vendar namenjen po-
čitku in razvedrilu, da si zaposleni naberemo
novih moči.«

»Marica, ne govori neumnosti,«  se je raz-
buril Peter. »O dopustu in  počitku piše
samo v zakonih in kolektivnih pogodbah,
dejansko pa je vse drugače. V tej državi v
času dopusta počivajo samo tisti, ki tudi v
službah nimajo veliko za početi, ker za njih
delajo drugi. Za tiste, ki moramo vse leto za
skromne plačice garati za naše novodobne
kapitaliste, pa je dopust edini čas, ko lahko
garamo in naredimo kaj zase in za svoje naj-
bližnje.«

Dopust
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela
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VVinsko turistično cesto Srednje Slo-
venske gorice (VTC 13) so na območju
LAS Ovtar že vključene občine Cer-

kvenjak, Lenart in Sveta Trojica v Slovenskih
goricah. Že nekaj časa je bila želja mnogih vi-
nogradnikov, da se vključijo še ostale sloven-
skogoriške občine in da nastane zaokrožena
celota.

Na zadnjem občnem zboru Društva VTC
13, ki je bil na Izletniški kmetiji Breznik v Cer-
kvenjaku, je bila pobuda podprta in odločili so
se, da se Vinsko turistična cesta VTC 13 razširi
še na občini Benedikt in Sveta Ana in da se na
novo zajame še del lenarške občine, ki doslej
ni bil vključen.

Predlagano novo traso so si predstavniki
VTC 13 na terenu ogledali skupaj s predstav-
niki novo zajetih občin, predsedniki vino-
gradniških društev in kmetijske svetovalne
službe. Od Svete Trojice, do koder je bila VTC
Srednje slovenske gorice speljana že doslej iz
smeri Destrnika, preko Selc, Zavrha in Go-

čove, po-
teka novi
del VTC
skozi Osek
v smeri
Benedikta,
pri Sv. Treh
K r a l j i h
mimo Čol-
nikove do-
mačije, do
Štajngrove

in Ihove,
kjer po na-

vezavi na Radgonsko-kapelsko VTC prečka
regionalno cesto Lenart – Gornja Radgona, se
po njeni severni strani vrača nazaj do Bene-
dikta, kjer se mimo slatinskega vrelca usmeri
čez Benediški vrh proti Sv. Ani, do Froleha,
nato preko Zg. Ščavnice, mimo Grafonževe
domačije zavije proti Lokavcu, čez najvišjo
točko srednjih Slovenskih goric, skozi Rožen-
grunt, ter se nato čez Dražen vrh in Ledinek

povzpne v center Sv. Ane (vinoteka). Od tu se
poda preko Kremberka v Žice ter se nato
preko Zg. Žerjavcev vrne v občino Lenart. Tu
se skozi center, z društveno vinoteko in Cen-
trom Slovenskih goric, poda mimo Komar-
nika skozi Zamarkovo do Sp. Partinja in
Močne ter tako zaokroži vinogradniška ob-
močja Srednjih Slovenskih goric. 

Razširitev trase VTC 13 je za naše območje
zelo pomembna in bo prijavljena kot skupni
projektni predlog na Javni poziv za nabor pro-
jektnih predlogov za leto 2012. Nosilec pro-
jekta »VTC 13 - območje LAS Ovtar« bo LAS
Ovtar Slovenskih goric v sodelovanju s pro-

jektnima partnerjema: KGZS-Zavod Ptuj in
Društvo VTC 13. V sklopu projekta bodo
opravljene naslednje aktivnosti: postavitev
spletne strani društva VTC 13 z vsemi ponud-
niki in napovednikom dogodkov, dopolnitev
že obstoječega promocijskega filma (na ob-
močje občin Sveta Ana, Benedikt in del Le-
narta), prevod filma v nemški in angleški jezik
ter strokovno izobraževanje članov.

F. O.

Na področju turizma se za območje Slo-
venskih goric pripravljajo novi pro-
dukti. V okviru ptujsko-ormoške

regionalne destinacijske organizacije (RDO),
ki pomeni dolgoročno partnerstvo za razvoj
turizma na tem območju, bodo vzpostavljene
štiri geografske tržne znamke, med katerimi je
tudi znamka Slovenske gorice - preprosto ču-
dovite. 

Na območju celotnih Slovenskih goric je po-
trebno povezati turistične ponudnike in tudi
ponudnike živilskih in neživilskih izdelkov,
ker potrebujemo turistične proizvode. Nada-
ljuje se nabor in vsebinska presoja posamez-
nih ponudnikov, ki se bodo lahko vključili v
turistične pakete. Popis ponudnikov izvaja
Razvojna agencija Slovenske gorice. Na terenu
se boste srečali z Milojko Fekonja ali Mileno
Grabušnik. Istočasno poteka tudi nabor po-
nudnikov za katalog Ovtarjeva ponudba, v ka-
terem bodo predstavljeni ponudniki na domu.
To bo prvi tak katalog, ki bo na enem mestu

predstavil vse (ki si to želijo) in kar podeželje
na območju LAS Ovtar Slovenskih goric pre-
more in lahko ponudi potrošniku.

Pri vsebinski presoji ponudnikov nas ne za-
nimajo le naslov in elektronska pošta posa-
meznega ponudnika, temveč, kakšno cenovno
politiko ima, katere ciljne skupine nagovarja,
kakšen potencial ima, kakšna pričakovanja,
kako se bo razvijal v prihodnje. Že v prvi fazi
bomo s tistimi, ki se bodo priključili, posku-
šali delati čim močnejše zgodbe in turistične
pakete. Pomembno je, da najboljše, kar desti-
nacija ima, čim prej pride na trg. Za razliko od
splošnega prepričanja, da vsi prodajamo vsem,
zelo močno ločujemo množično povpraševa-
nje, ki je v destinaciji že prisotno, in indivi-
dualno povpraševanje, ki ga želimo
spodbuditi. Ker individualno povpraševanje
zahteva zelo dodelano storitev, individualen
pristop do gosta, omogoča višjo cenovno poli-
tiko. 

Problemi so v nerazumevanju, kaj destina-

VRotovški kleti Lenart, Trg osvoboditve
5, je od 27. 7. 2011 na ogled del stalne
razstave »Slovenske gorice v letu

1848/49«, ki prikazuje prehrano in kmetijstvo
v 19. stoletju v Slovenskih goricah.

Predstavljena je najpogostejša hrana s ta-
kratnimi kmetijskimi pridelki. Omenjena je
Katharina Prato, avtorica prve štajerske uspeš-
nice, knjige »Južnonemška kuhinja«, ki je za-
čela izhajati 1858. leta v Gradcu in je bila
prodana v več kot pol milijona izvodov (slo-
venski prevod 1936). Iz te knjige je ponatis-
njena ilustracija zelenjave, ki je uspevala tudi v
Slovenskih goricah. Popisana je vsa posoda z
gospodinjskimi pripomočki na kmetiji Mi-

haela Schönwettra iz Spodnjega Gasteraja
(1815). Posodo za razstavo je posodil Franc
Lasbaher. 

Naštete so nekatere takratne sorte vinske
trte in predstavljen je nadvojvoda Janez, ki je
začel po letu 1822 s svojega posestva Mera-
novo širiti žlahtne vinske trte iz Porenja na
južno Štajersko. Prikazana je še kronika vin-
skih letin in vremena od 1839 do 1850 v Jare-
nini in njeni okolici. 

Novosti in zanimivosti iz stalne razstave
»Slovenske gorice v letu 1848/49« so na inter-
netni strani Zgodovinskega društva Slovenske
gorice (http://www.zdsg.tk/).

Janez Ferlinc

cija je. Ni občina tista, ki dela turizem, ampak
gospodarstvo. Doslej smo imeli zgolj seznam
ponudnikov, mi pa jih vsebinsko presojamo
glede na trende, glede na profile. Gledamo z
vidika turista. Ugotavljamo, kakšne so obsto-
ječe prodajne poti. Zato ne bomo gradili samo
neposredno na turističnih storitvah, ki so do-
življajsko nizke, ampak na tem, kar je doži-
vljajsko močno. Dejan Podgoršek, strokovnjak
s področja turizma, dodaja: »Seveda se takoj

pojavijo očitki: izpustili ste to, izpustili ste ono.
Nič nismo izpustili! Le začeli smo pri temeljih.
Nesmiselno je hoditi na sejme v London ali v
Indijo, če v Ljubljani ne znamo odgovoriti na
potrebe potrošnika, če družini ne znamo od-
govoriti, kam za vikend.«

Dodatne informacije: RASG, d.o.o., 059 128
773 in rasg@rasg.si.

M. G.

Po lanski trgatvi bo Trgatev Zavrh tudi
letos, v soboto, 24. 9. 2011. S tem bo na
simboličen način opravljen uvod v to

pomembno jesensko opravilo v Slovenskih go-
ricah. 

Organizatorji prireditve, Društvo vinograd-
nikov Lenart in občina Lenart, zagotavljajo, da
bo letošnja prireditev še zanimivejša in boga-
tejša kot lanskoletna. Začela se bo ob 9. uri z
zbiranjem »bračev«, katere bo vlakec Jurček
okoli 10. ure zapeljal v vinograde. Čez dan bo
poskrbljeno tudi za vse goste, ki se ne bodo
odločili za trgatve. Ta dan bo tudi t.i. dan od-
prtih kleti, ki bodo svoja vrata odprla ob 10.
uri. »Podobno kot lansko leto bo tudi letos
osrednja točka dogajanja pri Maistrovem
stolpu na Zavrhu, kjer se bodo na približno 25
stojnicah predstavljale razne kmetije, vino-
gradniki, sadjarji, čebelarji, oljarji, turistična,
športna, vinogradniška, čebelarska in sadjar-
ska društva, društva kmečkih žena in deklet,
domači obrtniki ter drugi posamezniki, dru-
štva in organizacije iz celotnih Slovenskih
goric, ki bodo s svojo ponudbo popestrili do-
gajanje in že tako bogato kulinarično in etno-
loško ponudbo na stojnicah,«
razlaga eden izmed vodilnih ak-
terjev prireditve Radovan Šuman.
»Na stojnicah se bo letos pojavilo
še večje število ponudnikov iz ce-
lotnih Slovenskih goric. Moč bo
poskusiti različne vrhunske vrste
slovenskogoriškega vina, domače
sokove, sadje, likerje, mlečne iz-
delke, pridelke iz medu, pripra-
vljene domače jedi (gibanice,
juhe, …) in nasploh čare sloven-
skogoriške kuhinje,« še razlaga
predsednik Društva vinogradni-
kov Lenart. 

Na osrednjem prizorišču bo
poskrbljeno za dodaten kulturno-
glasbeni program. Poskrbljeno pa
bo tudi za otroke, ki bodo lahko
poleg atraktivne vožnje z vlakcem Jurčkom
uživali in ustvarjali v posebej za njih pripra-

vljenih otroških delavnicah. Na relaciji Zavrh
(kmečki muzej Kranvogel) – Selce (Bar
Ornik), kjer bo vozil vlakec, bo razporejenih
več točk. Poleg odprtih kleti bodo med njimi
tudi razne razstave (lovska, kmečka), ter druge
zanimive aktivnosti. Obiskovalci se bodo tako
lahko poskusili v jahanju konj (pri Toskanski
kapeli) in streljanju z zračno puško (lovski
dom). Letošnja novost je tudi ta, da bodo obi-
skovalci lahko nabavili t.i. degustacijski kar-
tonček, s katerim bodo lahko pri različnih
ponudnikih po ugodni ceni okušali njihove sa-
dove narave. 

Vrhunec bo 2. uradna trgatev potomke naj-
starejše vinske trte na svetu pri Maistrovem
stolpu ob 17. uri, ki se bo ob narodno-zabav-
nem ansamblu nadaljevala pozno v noč. Da bi
na Zavrhu čimbolj zmanjšali gnečo z avtomo-
bili, bo iz Lenarta in Voličine od 9. ure dalje
vsako polno uro organiziran avtobusni prevoz. 

Vsi, ki bi želeli sodelovati na trgatvi kot po-
nudniki na stojnicah ali »brači« v vinogradih,
lahko za več informacij pokličejo na telefon-
sko številko 031/579-674 ali pa pišejo na elek-
tronski naslov trgatev.zavrh@gmail.com.

D. K.

Za vse vinogradnike, ki jih nov del VTC Srednje Slovenske
gorice zajema, bo v sredo, 7. septembra 2011, ob 10. uri v
Kulturno-turističnem centru na Sveti Ani organizirano stro-
kovno srečanje, kjer jih bodo predstavniki KGZS–Zavod Ptuj
in vodstvo Društva VTC 13 seznanili z vsebino projekta in
prednostmi vključevanja v društvo. Srečanje organizirata
Društvo VTC 13 in LAS Ovtar. Vabljeni, da se nam pridru-
žite. Le s povezovanjem ponudnikov lahko obiskovalcem po-
nudimo celovito turistično ponudbo.

NE NAZADNJE

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Širitev VTC 13 Srednje Slovenske gorice

V turizmu je potrebno povezovanje ponudnikov

»Slovenske gorice v letu 1848/49« 
Tudi v Rotovški kleti Lenart

Trgatev Zavrh 2011

Najava 

JAVNEGA POZIVA
Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric« najavlja objavo JAVNEGA PO-

ZIVA za nabor projektnih predlogov za izvajanje »Lokalne razvojne strategije LAS Ovtar Slo-
venskih goric« občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih
goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah za leto 2012.

Javni poziv bo objavljen predvidoma konec meseca septembra 2011 na spletni strani LAS
Ovtar (www.lasovtar.si) in spletnih straneh občin ter v Ovtarjevih novicah.

Vlakec Jurček bo brače in ostale obiskovalce zapeljal v vinograde
in na panoramsko vožnjo
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