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Poštnina plačana pri pošti 2000 Maribor

Poslanci DZ so sredi junija podprli novelo
zakona o lokalni samoupravi in zajezili na-
stajanje novih občin.
Z novelo zakona o lokalni samoupravi vlada
želi preprečiti nadaljnje drobljenje Slovenije na
majhne občine. Po novem bi bil namreč izklju-
čujoč kriterij za ustanovitev občine najmanj
5.000 prebivalcev, izjem pa ne bi bilo več. Kot
je pojasnil minister za lokalno samoupravo
Henrik Gjerkeš, se občine v Sloveniji zelo ra-
zlikujejo, predvsem v sposobnosti uresničeva-
nja svojih nalog in njihovega financiranja.
Objektivno pa je sposobnost zagotavljanja
uresničevanja potreb in interesov lokalne
skupnosti ter uresničevanja z zakonom dolo-
čenih izvirnih nalog občine povezana s števi-
lom prebivalcev, ki občini zagotavlja primerna
sredstva za opravljanje njenih nalog. Zato
lahko po njegovih besedah pogoj 5.000 prebi-
valcev hkrati velja kot objektivna podlaga za
oceno, da občine z manjšim številom prebival-
cev ne morejo uresničevati svojih nalog
skladno z načeli finančne in funkcionalne av-
tonomije. 
S predlaganimi spremembami se strinjajo v
vseh koalicijskih poslanskih skupinah in opo-

zicijskem SNS-u, nasprotujejo pa v opozicij-
skih SDS-u in SLS-u. 
Koalicija meni, da je treba poseči v trend usta-
navljanja majhnih občin, saj nič ne kaže, da 
se bo ustavil. Po sprejetju zakona bo potreben
še drugi korak, in sicer spodbuditi občine k 
povezovanju.                                                                                                                          
Pogoj 5.000 prebivalcev ni bil nikoli argumen-
tiran, če pa bi vlada želela preprečiti ustanavlja-
nje neuspešnih občin, bi morala zaostriti druge
pogoje, ne pa števila prebivalcev, pa je eno no-
silnih opozicijskim mnenj.

Osrednji cilj predloga novega sistemskega Za-
kona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja, ki ga je Služba Vlade RS za lokalno sa-
moupravo in regionalno politiko  vložila v javno
razpravo 24. junija,  je delitev odgovornosti za
regionalni razvoj med regijami in državo. 
Minister, odgovoren za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj, dr. Henrik Gjerkeš, se je 28.
junija sestal s predsedstvi Skupnosti občin Slo-
venije, Združenja občin Slovenije in Združenja
mestnih občin Slovenije. Reprezentativna zdru-
ženja so sicer pozdravila spremembo na po-
dročju regionalne politike, vendar so obenem
predstavila tudi mnoge pomisleke, ki se nana-
šajo predvsem na strukturo regionalnega raz-
vojnega sveta in zastopanosti lokalnih skupnosti
pri odločanju o regionalnem razvoju.   
V Sloveniji smo priča znatnim regionalnim raz-
vojnim razlikam, ki kljub prizadevanjem po nji-
hovem zmanjševanju naraščajo. Tako ima na
primer Osrednjeslovenska regija za več kot 24-
krat večji BDP kot najmanjša Zasavska regija,
velike razlike pa so tudi na področju brezposel-
nosti, predvsem v regijah, ki že dlje časa močno
presegajo državno povprečje (Pomurska, Po-
dravska, Koroška regija in Zasavska regija). 

Krizne razmere v Pomurski regiji, ko je v letu
2009 stopnja registrirane brezposelnosti skoko-
vito porasla, s čimer so nastopile razmere, ki so
zahtevale hitro reakcijo vlade, so še dodatno po-
udarile neustreznost obstoječe regionalne poli-
tike. Ta ni dovolj pregledna, institucionalna
organiziranost na vseh ravneh ne zagotavlja
uveljavljanja načel partnerstva in učinkovitega
izvajanja zakonodaje, prav tako pa ni potreb-
nega osredotočenja na ključne regionalne pro-
bleme. Tako so za izboljšanje učinkovitosti
regionalne politike potrebne spremembe v nje-
nih usmeritvah, statusu in v institucionalni or-
ganiziranosti. 
Minister je poudaril vlogo predlaganega zakona
pri krepitvi gospodarskega, okoljskega in druž-
benega kapitala v regijah ter povečanju njegove
učinkovitosti pri konkurenčnosti gospodarstva,
kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih
virov; reševanju strukturnih problemov pro-
blemskih območij in zmanjševanju njihove-
ga razvojnega zaostanka ter uresničevanju in 
krepitvi razvojnih potencialov slovenskih regij
s pomočjo mednarodnega teritorialnega so-
delovanja. 

Edvard Pukšič
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Nekoliko oddiha je vedno dobrodošlega.
Če pa so za nami naporni meseci, še to-
liko bolj. Ustvarjalci Ovtarjevih novic

pripravljamo članke in časopis ob svojem red-
nem delu, prav tako naši sodelavci iz občin in
krajev osrednjih Slovenskih goric. Številka z ju-
nijsko vsebino je pred vami nekoliko kasneje, v
začetku julija: da bo razmik med to in naslednjo
številko nekoliko krajši. Ovtarjeve novice bodo
v skladu z letnim načrtom v vaših nabiralnikih
spet 20. avgusta. V številki, ki bo izšla predvi-
doma 24. septembra, pa bomo ob rednih vse-
binskih poudarkih predstavili tudi sporočila or-
ganizatorjev volilne kampanje pred jesenskimi
lokalnimi volitvami. Nato pa po običajnem za-
poredju naprej! Želimo vam prijeten dopust, pri-
jetne počitnice ali pa (zaradi kriznih časov
mnogi ostajajo doma) vsaj čim bolj prijetne 
poletne dni! 

odgovorni urednik                                                                                                                                

- Vsem organizatorjem volilne kampanje za
lokalne volitve 2010 v šestih občinah osred-
njih Sl. g. bodo zagotovljeni enaki pogoji za
predstavitev kandidatov in njihovih pro-
gramskih poudarkov. 

- Volilna sporočila bodo objavljena na posebej
zanje določenih straneh, med katerimi ni na-
slovnice in zadnje strani.

- Brezplačna sporočila in plačana oglasna spo-
ročila bodo zaradi razpoznavnosti posebej
označena. 

Brezplačne predstavitve
- Vsak organizator volilne kampanje, katerega

stranka ali lista je že zastopana v občinskem
svetu, ima na razpolago brezplačno predsta-
vitev v obsegu največ 2.000 znakov (s pre-
sledki, pisava times new roman, velikost 12).
V kolikor je organizator isti tudi za volilno
kampanjo za volitve župana, ima na razpo-
lago dodatno polovico tega obsega. Za druge
stranke ali liste je obseg največ 1.500 znakov
z dodatkom 750 znakov za županskega kan-
didata. V primeru pomanjkanja prostora
bomo sporočila vseh enakomerno krajšali.

- Predstavitev lahko vključuje tudi znak poli-
tične stranke in fotografijo kandidata za 
župana. 

- Organizatorji volilne kampanje dostavijo
predstavitve po elektronski pošti na naslov
ovtarjeve.novice@rasg.si ali na CD-ju  s pri-
loženim natisnjenim besedilom na naslov
Ovtarjeve novice, Trg osvoboditve 9, 2230
Lenart do vključno 15. septembra do 15.

ure. Poslano besedilo mora biti v formatu
Word, fotografija v JPG ali TIFF obliki in ne
sme biti predhodno urejeno. 

- Vrstni red predstavitev v glasilu določa abe-
cedni vrstni red imena stranke ali liste

Zakupljeni oglasni prostor
- Za svoja sporočila za javnost imajo stranke

in kandidati možnost, da zakupijo oglasni
prostor v časopisu. Zanje velja isti cenik, kot
sicer velja za oglasna sporočila v Ovtarjevih
novicah. 

- Naročena oglasna sporočila bodo  lahko ob-
javljena največ v velikosti 1/2 in najmanj 1/8
strani časopisa.

- Plačana obvestila, propagandna sporočila ter
predstavitveni članki bodo posebej označeni
in razpoznavni kot propagandno volilno
sporočilo. 

- Pri razporeditvi bomo spoštovali vrstni red
naročil. 

Odgovorni urednik Ovtarjevih novic
Edvard Pukšič

čine zagotoviti same. Projekt bo izveden v dveh
fazah, prva zajema Slovenske gorice, druga faza
pa je še v pripravi in bo poskrbela za zaščito ob-
stoječih vodnih virov, nove vodne vire in za iz-
gradnjo magistralnih in regionalnih vodov v
Mariboru z okolico. 
Problemov oskrbe s pitno vodo na področju se-
verovzhodne Slovenije je veliko, vir vseh težav
pa je zastarela infrastruktura, ki šteje ponekod
že 40 let in ni prilagojena današnjim standar-
dom pretočnosti, ne omogoča novih priključ-
kov, pa tudi ne izpolnjuje zahtev nacionalnega
programa varstva okolja. Institut Jožef Stefan je
v svojih raziskavah in meritvah ugotovil, da
oporečnost same vode ni problematična, je pa
problem v krhkosti in lomljivosti cevi. Zaradi
slednjega nastajajo tudi visoki stroški vzdrževa-
nja, ki bodo z novo infrastrukturo bistveno
nižji. Obstoječi sistem je tudi energijsko potra-
ten, saj dimenzije cevovodov ne odgovarjajo po-
trebam pretočnosti in je za črpanje vode
potrebno več energije. Vodovodni sistem v 
nekaterih delih ne omogoča več novega prikla-
pljanja, kar občutijo predvsem v krajih seve-
rovzhodno od Maribora in v okolici Apač, kjer
se zaradi izgradnje avtoceste širijo nova naselja.
V občini Benedikt pa si novega vodooskrbnega
sistema želijo zaradi projekta Terme Benedikt,
ki zahteva pretočnost 22 litrov na sekundo,
česar pa obstoječa infrastruktura ne omogoča.
Nosilec projekta Celovite oskrbe severovzhodne
Slovenije - SZ Slovenske gorice je občina Lenart,
ki ima sama velik interes za ureditev novega vo-
dooskrbnega sistema, saj si želijo, da bi na javni
vodovod prešla večina gospodinjstev, kar pa tre-
nutno zaradi preobremenjenosti obstoječe in-
frastrukture ni mogoče. Sedaj je v občini Lenart
na javni vodovod priključenih le 70 odstotkov
občanov, v krajevni skupnosti Voličina pa celo
manj kot polovica prebivalcev. 
Osnovni cilji projekta Celovite oskrbe severovz-
hodne Slovenije - SZ Slovenske gorice so zago-
tavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo z manj
motnjami, ki nastanejo ob prelomih cevovodov,
za okoli 37.000 prebivalcev zagotavljanje kvali-
tetnega vodovodnega omrežja s primernimi
materiali cevovodov, odpravljanje nevarnosti
posameznih in epidemičnih okužb zaradi ne-
primerne vode, zagotavljanje večje racionalnosti
in učinovitosti poslovanja z zmanjšanjem stro-

škov popravil zaradi prelomov (okoli 160.000
evrov na leto), omogočanje priključitve pribli-
žno 5.000 novih uporabnikov na javno vodo-
vodno omrežje in hidravlična izboljšava
delovanja vodooskrbnega sistema.

Župan občine Lenart, nosilke projekta, mag.
Janez Kramberger je ob podpisu izvajalske 
pogodbe in pogodbe o nadzoru poudaril:  »Pro-
jekt Celovita oskrba severovzhodne Slovenije -
SZ Slovenske gorice s pitno vodo, v katerega je
vključenih dvanajst občin, je izrednega pomena
za ta prostor. Sedanji vodovodni sistem je dotra-
jan in potrebe po zadostnih količinah vode, tudi
po dodatni izgradnji sistema, so nujne za delo-
vanje tako vodooskrbnega sistema kot za nadalj-
nji razvoj tega območja. Vesel sem, da smo po
dolgem času, sicer z velikimi mukami, uspeli
priti tako daleč, da smo podpisali pogodbo z iz-
vajalci gradbenih del in da bodo ta dela končana
konec naslednjega leta. Gre za področje, kjer si-
stem v tem trenutku napaja 37 tisoč ljudi, takoj
bo možno priključiti vsaj še 5 tisoč ljudi, sicer pa
projekt omogoča, da bo ta sistem zgrajen tako,
da bo omogočal nadaljni razvoj tega dela SV 
Slovenije.«

Dialog, E.P.

V Lenartu se je 23. junija s podpisom po-
godb z izvajalci in nadzorom projekta Celo-
vite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno
vodo - SZ Slovenske gorice formalno začel
projekt, ki bo dvanajst občin s področja Slo-
venskih goric vključil v sodoben sistem vo-
dooskrbne infrastrukture, s katero bo
zagotovljena nemotena oskrba s kvalitetno
pitno vodo. Projekt je vreden 18,5 milijonov
evrov, sofinanciran bo iz evropskega kohe-
zijskega sklada in bo reševal pereče pro-
bleme prebivalcev severovzhodne Slovenije
s pitno vodo. Pogodbo je v imenu nosilca
projekta podpisal župan občine Lenart mag.
Janez Kramberger, v imenu izvajalcev pa

predstavniki SCT, CPM Maribor, Granit
Slovenska Bistrica in DDC svetovanje inže-
niring Ljubljana. 

Vprojekt Celovite oskrbe severovzhodne
Slovenije - SZ Slovenske gorice je vklju-
čenih dvanajst občin severovzhodne

Slovenije oz. Slovenskih goric: Lenart, Benedikt,
Cerkvenjak, Duplek, Gornja Radgona, Kungota,
Maribor, Pesnica, Sv. Ana, Sv. Jurij, Sv. Trojica v
Slovenskih goricah in Šentilj. Projekt, vreden
18,5 milijonov evrov, bo realiziran do leta 2013.
Delno bo sofinanciran iz evropskega kohezij-
skega sklada, ki bo prispeval približno 60 od-
stotkov sredstev, 15 odstotkov bo prispevala
država, približno 25 odstotkov pa si morajo ob-
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Ovtarjeve novice v skladu z zakonom o volilni kampanji objavljajo 

Pravila o izrabi časopisnega 
prostora v času volilne kampanje

SV Slovenija bo dobila sodobno
vodovodno infrastrukturo
Projekt, vreden 18,5 milijonov evrov, bo delno sofinanciral evropski
kohezijski sklad

Občani občine Sveta Trojica v Slovenskih
goricah so v času od 21. maja do 6. ju-
nija proslavljali svoj četrti občinski

praznik. V okviru praznika občine so pripravili
veliko zanimivih prireditev, ki so v občini prite-
gnile obiskovalce od blizu in daleč. Značilnost
letošnjega občinskega praznika je bila v tem, da
so bile domala vse prireditve množično obi-
skane, kar priča tudi o dobrih in prijaznih od-
nosih med ljudmi v občini.
Prizadevni organizatorji prireditev v okviru ob-
činskega praznika so med drugim pripravili no-
gometni turnir med zaselki, kolesarjenje po
poteh občine, pohod po trojiški pohodni poti,
turnir v tenisu, odbojko na mivki, Lan party, 
otvoritev razstave fotografij Karla Draga Vuge,
koncert ljudskih pevk KD Trojica, srečanje sta-
rejših občanov, dan odprtih kleti, turnir v na-
miznem tenisu, predstavitev osnovne šole in
vrtca, veliko gasilsko
vajo, tek okoli jezera,
slovesno mašo, trojiško
nedeljo in še in še bi
lahko naštevali. Glavne
prireditve v okviru 4.
občinskega praznika ob-
čine Sveta Trojica pa so
bile osrednja prireditev,
obujanje starih  običajev
»Oj, lepo je res na de-
želi«, prireditev ob  135.
letnici Prostovoljnega
gasilskega društva Sveta
Trojica, na katerem so
predali namenu novo
sodobno avtocisterno,
ter orgelski koncert
Anite Kralj v cerkvi
Svete Trojice. Seveda pa

ne smemo pozabiti na »kvaternico«, ki je bila
letos izjemno dobro obiskana. 
Na osrednji prireditvi je zbranim spregovoril
tudi župan občine Sveta Trojica v Slovenskih go-
ricah Darko Fras, ki je orisal prehojeno pot 
občine in dosežene uspehe na razvojnem po-
dročju ter spomnil na naloge in cilje v prihod-
nje. Na prireditvi so najbolj zaslužnim za razvoj
občine na številnih področjih podelili najvišja
priznanja občine.  
Zlati grb Občine Sveta Trojica v Slovenskih go-
ricah  so podelili Adeleni Neuvirt iz Cankarjeve
ulice v Sveti Trojici. 
Srebrni grb so prejeli Ivan Štrakl iz Cankarjeve
ulice  v Sveti Trojici, Peter Leopold iz Zgornje
Senarske, Andrej Dvoršak iz Zgornjega Porčiča,
Franc Rojko iz Oseka in vokalni kvintet Zavr-
ški fantje. 

4. praznik občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah   

Veliko zanimivih prireditev
in množična udeležba

Nekaj počitnic za
Ovtarjeve novice

Župan Janez Kramberger in prokuristka CPM ob
podpisu ene izmed izvajalskih pogodb

Pred lokalnimi volitvami
Jeseni bomo volili župane občin ter člane ob-
činskih svetov, člane v svetih četrtnih, krajev-
nih in vaških skupnosti. Pričakovati je, da bo
predsednik DZ Pavel Gantar akt o razpisu vo-
litev podpisal konec julija ali v začetku avgu-
sta. Glede na zakon o lokalnih volitvah je prvi
možen datum sicer že 22. avgust, zadnji pa
17. oktober. Zelo verjetno je, da bo prvi krog
volitev eno izmed možnih nedelj v oktobru:
3., 10. ali 17. oktobra. Drugi krog volitev za
župana razpiše Državna volilna komisija.
Zakon določa, da je drugi krog volitev izpe-
ljan najkasneje 21 dni po prvem krogu. Glede
na pričakovani datum volitev morajo tisti, ki
želijo vložiti kandidaturo, računati na to, da
bo skrajni rok za vložitev kandidature nekje
med 5. in 15. septembrom.
V Ovtarjevih novicah, ki bodo izšle predvi-
doma 24. septembra, bomo enakovredno
predstavili sporočila organizatorjev volilne
kampanje: kandidate političnih strank in dru-
gih predlagateljev in vsebinske poudarke nji-
hovih programov. 

CENIK
1/8 strani 84 x 124 mm 120,00 €

1/4 strani 124 x 173 mm 220,00 €

1/2 strani 253 x 173 mm 360,00 €

K navedenim cenam se prišteva 20% DDV

Dobitniki grbov občine Sv. Trojica, v sredini prejemnica zlatega grba

Lokalne volitve 2010



Bronasti grb občine so podelili Niki Arnuš iz
Zgornje Senarske, Julijani Padovnik iz Zgornje
Senarske in Branku Lupši iz Gočove. 

Plakete občine Sveta
Trojica v Slovenskih
goricah so podeli Ja-
nezu Haložanu iz Can-
karjeve ulice, Jožefu
Ploju iz Cafove ulice,
Feliksu Perku iz Zgor-
nje Senarske, Francu
Vindišu iz Zgornje Se-
narske in Gostilni na
griču Ane in Rudolfa
Černec iz Ulice Maksa
Kavčiča v Sveti Trojici.
Zahvalo občine so pre-
jeli Alojz Gregorec iz
Slovenske ulice, Marija
Klobasa iz Radgonske
ceste in Terezija Petrič
iz Gočove.
Najbolj uspešnim dijakom in študentom pa so
podelili nagrade za dobre uspehe na izobraže-
valnem področju. Prejeli so jih Vanja Fekonja,
Roman Kranvogl,  Danijela Pišek, Anja 

Kocbek, Nejc Jensterle, Bojan Vindiš in Nina
Maguša. 

Priznanja župana so prejeli; PGD Sveta Tro-
jica, PGD Osek, PGD Gočova, Društvo vino-
gradnikov Sv. Trojica, Društvo Kmečkih žena
in deklet Sv. Trojica, KD Sv. Frančišek, 

KD Trojica, Turisti-
čno društvo Sv. Tro-
jica, LD Dobrava,
Anita Kralj, Nina Po-
lanec, Matej Papež,
Jože Časar, Milko Štel-
cer, Venčeslav Štefa-
nec, Kamilo Kirbiš,
Milica Klampfer, Jože
Fras, Franci Šuta, Fe-
liks Rajšp, Roman
Ploj, Ivan Kukovec,
Drago Tacl, Stanislav
Šilak, Milan Šalamun,
Sonja Štebih, Aleksan-
der Blažič in Jože Ploj.

T. Kšela
Foto: Arhiv občine

Tako kot vsako leto so tudi letos po slovesni
maši ob prazniku občine Sveta Trojica pripravili
»žegnanje« oziroma po domače kvaternico, na
kateri se je trlo obiskovalcev. 

V tem okviru je društvo Kmečkih žena in deklet
iz Svete Trojice pripravilo tudi razstavo ročnih del,
ki so jih občudovali obiskovalci od blizu in daleč,
saj so zares rezultat dela izjemno spretnih rok.

Tekst: T. Kšela
Foto: Arhiv občine

Vobčini Cerkvenjak so letos med 11. in
27. junijem že dvanajstič zapored praz-
novali praznik svoje občine. Letos so

marljivi organizatorji pripravili zelo veliko šte-
vilo različnih prireditev, ki so bile dobro obi-
skane, saj se je na vsaki od njih zbralo veliko
veselih ljudi. To na svojevrsten način priča o
razpoloženju v občini, ki kljub kriznim časom
ni tako slabo, saj občina iz leta v leto napreduje
in se razvija.

Program prireditev se je začel s potopisnim pre-
davanjem Danija Zorka o Braziliji, temu pa so
sledili tradicionalni turnirji v malem nogometu,
razstava motorjev, srečanje starejših občanov,
poučne aktivnosti in dramska predstava učen-
cev osnovne šole Cerkvenjak-Vitomarci, Tonč-
kov dobrodelni koncert »Podajmo si roke« v
organizaciji župnijske Karitas, Letalski dan Aero
kluba Sršen, gasilsko tekmovanje, Antonova
noč, Srečanje pilotov letal, zmajev in padal, raz-
stava ročnih del, likovna kolonija Maksa Kav-
čiča, pohod po severni meji Generala Maistra,
okrogla miza ob dvajseti obletnici demokrati-
čnih sprememb v Sloveniji v organizaciji Slo-
venskogoriškega foruma, pohod po mejah
občine, rekreativno kolesarjenje, nočni turnir za
pokal Gostišča pri Antonu, streljanje z zračno
puško, premiera gledališke komedije »Gosposka
kmetija« gledališke skupine KD Cerkvenjak in
še in še bi lahko naštevali. Osrednja dogodka v
okviru praznovanja pa sta bila osrednja proslava
ter povorka »Obudimo stare čase« skozi središče
Cerkvenjaka.
Osrednja proslava ob 12. prazniku občine Cer-
kvenjak je potekala v prostorih Kulturnega

doma v Cerkvenjaku, na njej pa so se zbrali šte-
vilni župani sosednjih in prijateljskih občin.
Letos jih je prišlo še toliko več, ker se župan
Cerkvenjaka Jože Kraner, ki je bil za župana iz-
voljen trikrat zapored, poslavlja, saj ne name-
rava več kandidirati, ker se je že upokojil.
Na proslavi, za katero so pripravili bogat kul-
turni program, je zbrane nagovoril župan Jože
Kraner. Na kratko je spomnil na uspehe občine
v zadnjih dvanajstih letih, opozoril pa je tudi na
bistvene prednostne naloge. Mnogo projektov
za nadaljnji razvoj v občini je že narejenih, ven-

dar pa novemu županu in njegovi ekipi ne bo
lahko, saj denarja za razvojne naloge v teh kriz-
nih časih ni na pretek. Županu Kranerju se je za
dobro sodelovanje z občinami v osrednjih Slo-
venskih goricah zahvalil župan občine Benedikt
Milan Gumzar.
Nato so podeli priznanja občine Cerkvenjak.
Letos je srebrni grb prejela Folklorna skupina
KD Cerkvenjak, zahvale občine pa Tomaž
Kšela, Vlado Zorko in Danijel Zorko. 

Folklorna skupina
Cerkvenjak deluje v isti
zasedbi že skoraj 20 let.
V času svojega delova-
nja je dosegla izjemne
uspehe na revijah fol-
klornih skupin, kjer 
se je skoraj konstantno
uvrščala na visoka
mesta ter tako postala
prepoznavna doma in
drugod.
Članki Tomaža Kšele s
posebnim občutkom in
pripadnostjo vsestran-
sko prikazujejo življenje
in delo Cerkvenjačanov
ne le v občinskem gla-
silu Zrnje, v glasilu
osrednjih Slovenskih
goric Ovtarjeve novice,

ampak tudi v drugih pisanih oziroma elektron-
skih medijih. 
Vlado Zorko je član Turističnega društva Cer-
kvenjak  25 let. Je dolgoletni član upravnega od-
bora in velik aktivist v društvu. Pri paradah in
razstavah, ki jih organizira društvo, se je izkazal
kot dober organizator.
Danijel Zorko je vodil kulturno društvo v raz-
burkanih časih, ko so se starejši člani društva
umaknili z vodilnih položajev, je najbolj zaslu-
žen za vrnitev festivala narodno zabavne glasbe,
za oživitev gledališko-dramske in pevske sekcije
v Cerkvenjaku in nekatere nove prireditve.
Občina Cerkvenjak že nekaj časa podeljuje sti-
mulacije za izjemne dosežke dijakom in študen-
tom. V preteklem letu sta stimulacijo prejela
dijakinja Anita Fekonja za zaključek šolanja z
odličnim učnim uspehom na Srednji zdrav-
stveni šoli Maribor in študent Gorazd Pravdič,
ki je na Fakulteti za strojništvo diplomiral z
odliko na temo Razvoj vpenjalne priprave varil-
nega robota. Nagrado jima je na osrednji pro-
slavi ob 12. prazniku občine Cerkvenjak podelil
župan Jože Kraner.

Posebej so se zahvalili
tudi učenkam, ki so v
času osnovnošolskega
izobraževanja dosegle
izjemne uspehe. To so
Martina Domanjko,
Martina Breznik, San-
dra Lovrec in Sara 
Zagoršek. Župan Jože
Kraner je ob koncu svo-
jega dvanajstletnega žu-
panovanja podelil tudi
več županovih priznanj.  
Podelitvi priznanj je
sledil bogat kulturni
program, v katerem so
sodelovali tako fol-
klorna skupina kot pev-
ski zbor KD Cerkvenjak
ter še nekateri izvajalci.
Nato so si udeleženci
proslave ogledali po-

vorko starih šeg in običajev »Obudimo stare
čase«, ki ji je sledila družabna prireditev v pri-
reditvenem prostoru, v katerem so se Cerkve-
njačanke in Cerkvenjačani ob spremljavi
narodno zabavnega  ansambla skupaj s svojimi
gosti veselo zavrteli. Na družabnem srečanju so
podelili tudi priznanja za vse, ki so sodelovali
pri organizaciji in izvedbi povorke. Posebna pri-
znanja pa so prejeli tudi vsi, ki so pomagali v ak-
ciji »Očistimo Slovenijo« v občini.

T. Kšela
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OVTARJEVE NOVICEZA PRIHODNOST IN DOBER DANES

Prireditve v okviru praznika občine Sveta Tro-
jica so se končale z orgelskim koncertom iz-
jemno glasbeno nadarjene in uspešne Anite
Kralj v cerkvi Svete trojice, ki je najbolj obiskana
romarska cerkev v Slovenskih goricah, s posta-
vitvijo veličastnih cerkvenih orgel pa je postala
zanimiva tudi za izvajanje vrhunske orgelske
glasbe. K sreči ima Sveta Trojica tako odlične in-
terprete na orglah, kot sta  Andrej Dvoršak in
Anita Kralj.

Anita Kralj kljub svoji mladosti vrhunsko igra
na orgle. S svojim talentom in ustreznim šola-
njem je na področju orgelskega glasbenega
ustvarjanja dosegla lepe uspehe. Svoje znanje
vsako leto predstavi tudi v domačem kraju na
»Orgelskem koncertu Anite Kralj«. Letos je zai-
grala dela velikih komponistov orgelske glasbe:
Jeana Alaina, Johana Sebastiana Bacha, Antonia
Vivaldija, Cezarja Francka in Charles-Marie
Widorja. Koncert sta s svojim nastopom pope-
strili Vokalna skupina iz Remšnika in Otroški
pevski zbor KUD Sv. Frančišek  Sveta Trojica, ki
ga vodi Anita Kralj.
Pred začetkom koncerta je obiskovalce in nasto-
pajoče pozdravil pater Pepi Lebreht, ki se je  ob
koncu Aniti in njenim nastopajočim gostom za-
hvalil za nastop. Aniti Kralj je na koncu kon-
certa s šopkom rož čestital tudi župan občine
Sveta Trojica Darko Fras. Ob tem je dejal: »Ob-
čani občine Sveta Trojica smo lahko ponosni, da
imamo táko glasbeno umetnico, ki kljub od-
hodu na študij v Ljubljano ni pozabila na do-
mači kraj in občino.« 

Uredništvo

12. praznik občine Cerkvenjak

Številne prireditve so
razveseljevale ljudi

Prejemniki priznanj župana

Prejemniki nagrad, zahval občine in plaket

Na družabnem srečanju se je zbralo vse mlado in staro iz občine

Na osrednji proslavi so se zbrali številni župani, poslanci in drugi gostje

Župan Darko Fras je sedel za kolovrat

Koncert Anite Kralj Množičen obisk kvaternice



PETEK, 16. JULIJ 2010 
l OB 19.00, KULTURNO-TURISTIČNI CENTER SVETA ANA

Kulturna prireditev ob občinskem prazniku »Tu sem doma« s podelitvijo občinskih priznanj
in nagrad (organizator: Občina Sveta Ana)

SOBOTA, 17. JULIJ 2010
l OB 9.00, ŠPORTNO IGRIŠČE V LOKAVCU

Turnir v odbojki na mivki med zaselki Občine Sveta Ana (organizator: ŠD Sveta Ana)      
l OB 9.00, ZBIRALIŠČE PRI TURISTIČNI KMETIJI MIHELIČ

Pohod konjenice po poteh Svete Ane (organizator: Društvo konjenikov Srebrni jezdec)
l OB 17.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA

Turnir v malem nogometu med zaselki Občine Sveta Ana (organizator: ŠD Sveta Ana)

NEDELJA, 18. JULIJ 2010
l OB 7.00, RIBNIK PRI JEREBICU V LOKAVCU

Ekipno in posamično tekmovanje v športnem ribolovu (organizator: ŠD Sveta Ana)
l OB 12.00, AVLA OBČINE SVETA ANA

Otvoritev likovne razstave likovne kolonije 4. ANINA PALETA 2010 (organizator: KD Sveta
Ana – likovna sekcija)

l OB 14.00, GRAFONŽEVA DOMAČIJA V ZG. ŠČAVNICI
Druženje ob ljudski glasbi, plesu in prikazu kmečkih opravil iz preteklosti (Organizator: Ob-
čina Sveta Ana, TD Sveta Ana – etnografska skupina, KD Sveta Ana – folklorna skupina)

l OB 18.00, ŠPORTNO IGRIŠČE V LOKAVCU
Veteranska nogometna tekma med ekipama Svete Ane in Borejc (organizator: ŠD Sveta Ana)

l OB 19.00, ŠPORTNO IGRIŠČE V LOKAVCU
Ekshibicijska nogometna tekma (organizator: ŠD Sveta Ana)

PONEDELJEK, 19. JULIJ 2010
l OB 16.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA

Športne igre mladih (organizator: ŠD Sveta Ana)
l OB 18.00, OKREPČEVALNICA ŠENK

Družabne igre: šahovski turnir (organizator: ŠD Sveta Ana)

TOREK, 20. JULIJ 2010
l OB 16.00, ČAJNICA PRI KOLARIČEVIH, SVETA ANA (zbirališče v avli občine)

Ogled čajnice in zeliščnega vrta (organizator: družina Kolarič in TD Sveta Ana)

SREDA, 21. JULIJ 2010
l OB 16.00, STRELIŠČE PRI BREZNIKU V KRIVEM VRHU

Ekipno in posamično streljanje z zračno puško (organizator: DU Sveta Ana)
l OB 19.00,  KULTURNO-TURISTIČNI CENTER SVETA ANA

Projekcija filma z naslovom: Zlato Pavlica in pogovor z avtorjem filma g. Rovšnikom (organi-
zator: MKK – Mladinska kulturna zadruga Sveta Ana)

ČETRTEK, 22. JULIJ 2010
l OB 10.00, BIVALNA ENOTA ZAVODA HRASTOVEC V ZG. ŠČAVNICI

Otroške likovne delavnice (organizator: KD Sveta Ana – likovna sekcija)
l OB 17.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA

Turnir v ulični košarki med zaselki Občine Sveta Ana (organizator: ŠD Sveta Ana)

PETEK, 23. JULIJ 2010
l OB 9.00, ZBIRALIŠČE PRI PREŠI V CENTRU SVETE ANE 

Kolesarjenje po poteh Občine Sveta Ana (Organizator: DU Sveta Ana)
l OB 20.00, ŠOTOR NA PLATOJU NOVE TELOVADNICE (v primeru slabega vremena v KTC

Sveta Ana)
Komedija z naslovom: Kako smo ljubili tovariša Tita (Organizator: KD Sveta Ana – dramska
sekcija)

SOBOTA, 24. JULIJ 2010
l OB 14.00, CENTER SVETE ANE

Otvoritev vaškega jedra (organizator: Občina Sveta Ana)
l OB 15.00, CENTER SVETE ANE

Postavitev klopotca (organizator: TD Sveta Ana in naselji Sveta Ana in Krivi Vrh)

VCerkvenjaku vsako leto ob občinskem
prazniku pripravijo povorko starih šeg
in običajev skozi občinsko središče, v

kateri so tudi letos sodelovali udeleženci iz šte-
vilnih zaselkov, ki so prikazali, kako so ljudje v
teh krajih živeli včasih. Zato celotna prireditev

tudi nosi ime »Obudimo
stare čase«. Opaziti je
mogoče, da so udele-
ženci povorke vsa-
ko leto boljši in bolj ve-
rodostojni, saj se zares
trudijo, da bi v vsem, od
obleke do orodja, prika-
zali navade in običaje
tako, kot so zares pote-
kali. Zato povorka vsako
leto privabi v Cerkve-
njak vedno več obisko-
valcev od blizu in daleč,
saj postaja zanimiva tudi
za turiste.

Tekst in foto: T. Kšela

Iz dosedanjega programa:
Prireditve ob letošnjem prazniku benediške ob-
čine so se začele v torek, 29. junija, z lutkovno
delavnico za otroke – Izdelava lutk dotikalk v
Kulturnem domu Benedikt v organizaciji Kul-
turnega društva Benedikt in JSKD OI Lenart. V
četrtek, 1. julija, so v poslovnem prostoru Čol-
nikov trg 7 odprli razstavo Humanost in kul-
tura Benedikt 2010. Pripravili so jo v Klubu
krvodajalcev Benedikt. V petek, 2. julija, so v
Kulturnem domu Benedikt odprli razstavo iz-

delkov ročnodelske skupine Pozdrav Bene-
diktu in pripravili kulturni program z gosti
(Folklorna skupina Zveze Slovencev na Madžar-
skem Sakalovci in Ljudske pevke Zveze Sloven-
cev na Madžarskem Porabje). Prireditev je
organiziralo Kulturno društvo Benedikt. V ne-
deljo, 4. julija, je v organizaciji Turističnega
društva Benedikt potekal pohod po občini Spo-
znavajmo svoj kraj. KMN Benedikt je pripravil
Turnir naselij v malem nogometu in Revialno
tekmo v malem nogometu med ekipama go-
spodarstvenikov in politikov.

Nadaljnji program prireditev ob 11. prazniku občine Benedikt 
l Ponedeljek, 5. julij 2010,

- ob 16. uri na balinišču pri Penzionu Petelin: Turnir v balinanju – Balin klub Petelin Benedikt.
l Torek, 6. julij 2010, 

- ob 18.30 v Kulturnem domu Benedikt: Značilne zgodovinske stavbe v Občini Benedikt –
predstavitev projekta; Občina Benedikt;

- ob 19. uri v Kulturnem domu Benedikt: Obiščimo zanimiv kraj – potopisno predavanje; Tu-
ristično društvo Benedikt.

l Sreda, 7. julij 2010, 
- od 7. do 12. ure v OŠ Benedikt: Izredna krvodajalska akcija; OO RK Benedikt;
- ob 16. uri pri Lovskem domu Benedikt: Streljanje z zračno puško; Lovska družina Benedikt.

l Četrtek, 8. julij 2010, 
- ob 17. uri izpred Športne dvorane Benedikt: Kolesarjenje po občini; Društvo upokojencev Be-

nedikt.
l Petek, 9. julij 2010, 

- ob 20. uri v prireditvenem šotoru ob Športni dvorani Benedikt: Županov večer; Občina Benedikt;
- ob 22. uri – ognjemet.

l Sobota, 10. julij 2010,
- ob 10. uri v cerkvi Sv. Benedikta: Sveta maša, ki jo bo vodil škof dr. Jožef Smej; po maši bla-

goslov čebelnjaka ob cerkvi ter razstava čebelarskih izdelkov in pripomočkov domačih čebe-
larjev; Župnija Sv. Benedikt.

l Nedelja, 11. julij 2010, 
- ob 8. uri na Čolnikovem trgu: Budnica v izvedbi KD MOL; Občina Benedikt;
- ob 10. uri v cerkvi Sv. Benedikta: Slovesna sveta maša, ki jo bo vodil dr. Karel Bedernjak, vo-

ditelj pastoralne službe v murskosoboški škofiji; blagoslovil bo večnamensko parkirišče, oko-
lico župnišča in zunanjščino župnišča; po maši druženje za vse navzoče – župnijski dan;
Župnija Sv. Benedikt;

- ob 19. uri v prireditvenem šotoru ob Športni dvorani Benedikt – Veselica z ansamblom MA-
LIBU; KMN Benedikt.

Med največje prireditve  v občini Sveta Ana sodi
tradicionalno praznovanje občinskega praznika
- Anin teden. Prireditve bodo letos potekale v 2.
polovici  julija, pri pripravi in izvedbi pa sode-
lujejo vsa društva v kraju. Tako je veliko špor-
tnih iger, kulturnih prireditev, vaških šaljivih
iger in družabnih srečanj. Večji prireditvi  sta
prikaz etnoloških običajev in postavitev klo-

potca v središču Sv. Ane. Vrhunec praznovanja
je v nedeljo z velikim »žegnanjem«, ko praznu-
jemo god Sv. Ane, ki je zavetnica mater. Na
koncu še sledi tradicionalna vaška gasilska ve-
selica. Letošnji praznik bo posebej zaznamovalo
odprtje komunalno obnovljenega občinskega
središča. 

Ana in Jakob jesen oznanjata,
v Slov. goricah klopotce postavljata,
kmetu plačilo pripravljata,
Vas pa na praznovanje vabita.

OVTARJEVE NOVICE ZA PRIHODNOST IN DOBER DANES
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Povorka Obudimo stare čase

11. praznik občine Benedikt

Prebivalci iz Smolincev
in Župetincev so prika-
zali, kako so včasih go-
spodinje šivale in
opravljala druga do-
mača dela

Zelo izvirna je bila
skupina iz Andrencev,
ki je prikazala, kako so
včasih v osrednjih slo-
venskih goricah gradili
cimprane hiše in jih
mazali z blatom

Skupina iz Čagone, ki
vsako leto prikaže drug
običaj, je letos prikazala,
kako so v starih časih v
osrednjih Slovenskih go-
ricah želi

12. praznik občine Sveta Ana



l OB 17.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Šaljive igre med zaselki Občine Sveta Ana (organizator: ŠD Sveta Ana in TD Sveta Ana)

l OB 19.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Podelitev pokalov in priznanj ob prireditvah v Aninem tednu (organizator: Občina Sveta Ana
in ŠD Sveta Ana)

ŽEGNANJSKA NEDELJA, 25. JULIJ 2010
l OB 7.00 Maša v cerkvi Svete Ane
l OB 9.00 Maša v cerkvi Svete Ane
l OB 10.00 Mimohod godbe na pihala
l OB 11.00 Slovesna maša v cerkvi Svete Ane
l OB 18.00, ŠOTOR NA PLATOJU NOVE TELOVADNICE

Tradicionalna gasilska vrtna veselica s srečelovom, igra ansambel Kompromis (organizator:
PGD Sveta Ana)

PONEDELJEK, 26. JULIJ 2010
l OB 7.00 Maša v cerkvi Svete Ane
l OB 10.00 Maša v cerkvi Svete Ane

V sredo, 26. maja, sta v mali dvorani Centra
Slovenskih goric župan občine Lenart mag.
Janez Kramberger in direktor podjetja  Po-
štrak, d. o. o.,  iz Maribora Rado Poštrak
podpisala izvajalsko pogodbo za izvedbo
projekta »Modernizacija ceste Sp. Porčič–Zg.
Senarska«. Na novinarski konferenci ob tej
priložnosti je župan Kramberger javnosti
podrobno predstavil projekt, njegov potek
in financiranje.

Operacijo delno financira Evropska unija,
in sicer iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj. Operacija se izvaja v

okviru Operativnega programa krepitve regio-
nalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–
2013, razvojne prioritete Razvoj regij;
prednostne usmeritve Regionalni razvojni pro-
grami. Sofinancerska sredstva so v celoti na-
menska sredstva Evropske unije, Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Z njimi bo sofinan-
ciran del upravičenih stroškov operacije, vendar
največ v deležu do 85 %. Ostalo razliko stroškov
operacije (najmanj 15 %) bo financirala občina
Lenart,« je na predstavitvi poudaril župan
Kramberger.
Namen posodobitve prometnice med Sp.
Porčičem in Zg. Senarsko je izboljšati
dostop do gospodarskih objektov, ki se
javno tržijo; izboljšati pogoje za nadaljnji
gospodarski razvoj omenjenih gospodar-
skih subjektov; izboljšati dostop prebi-
valstva obravnavanega območja
(prebivalci občine Lenart in občine Sveta
Trojica v Slovenskih goricah) do javnih
objektov v občinskih in urbanih sredi-
ščih; izboljšati mobilnost prebivalstva
obravnavanega območja (večja varnost,
manjša poraba časa, manjša obraba tran-
sportnih sredstev); dvig življenjske ravni
prebivalstva na obravnavanem območju.

Na tem območju je več gospodarskih subjektov,
ki se jim z izvedbo investicije vzpostavljajo
ustreznejši infrastrukturni pogoji za njihov na-
daljnji razvoj. Z ureditvijo obvozne ceste bo

ustvarjen neposreden prihranek transportnih
časov, transportnih stroškov in tudi zmanjšane
poškodbe na transportiranem blagu in tran-
sportnih vozilih. Ustrezna prometna ureditev
gospodarskim subjektom povečuje tudi ugled v
neposredni komunikaciji s poslovnimi part-
nerji. Cesta pomeni tudi neposredno prometno
rešitev vsem gospodarskim subjektom, ki delu-
jejo oz. bodo delovali v okviru industrijske oz.
poslovne cone v Lenartu, saj se na regionalno
cesto priključuje neposredno pred industrijsko
cono.
Z izvedbo obvozne ceste bo pomembno pro-
metno razbremenjeno središče Lenarta, saj se
bodo vsa vozila na relaciji Ptuj–Gornja Radgona
lahko v celoti izognila središču mesta. To ne po-
meni zgolj prihrankov za voznike, ampak tudi
bistveno izboljšanje življenjskih razmer prebi-
valcev Lenarta, njihovo večjo mobilnost, pred-
vsem pa tudi varnost. Z ureditvijo ceste bosta
občina Lenart in občina Sveta Trojica pomem-
bno izboljšali svojo prometno infrastrukturo, ki
je pristojnost in odgovornost samoupravnih lo-
kalnih skupnosti.

Tehnični podatki navajajo, da bo z izvedbo inve-
sticije občina Lenart modernizirala povezovalno
cesto med naseljema Sp. Porčič in Zg. Senarska,
ki predstavlja obvozno cesto naselja Lenart v
smeri proti Ptuju v dolžini 2.982 m. V okviru in-
vesticije bo izvedena tudi rekonstrukcija mostu
čez potok Velka, svetlega razpona 3,5 m, in javna
razsvetljava ob JP 704100 do km 0+034 do km
1+106 in od km 1+106 do km 3+016, z ustrez-
nimi električnimi instalacijami in opremo. Cesta
bo razbremenila promet skozi središče naselja
Lenart v Slovenskih goricah, saj se bo iz ptujske
smeri odcepila pred Lenartom in se na drugem
koncu priključila na regionalno cesto proti Gor-
nji Radgoni (pri industrijski coni). 

Investicija je skupno ocenjena v višini
1.832.114,32 EUR (z DDV, tekoče cene). Občina
Lenart prispeva  809.100,32 oz. 44,16 %,  drža-
vna sredstva znašajo 170.889,00 oz. 9.33 %, ev-
ropska pa 852.125,00 ali 46,51 % naložbe.
Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje
Planum, d. o. o., iz Maribora, odgovorni projek-
tant Bojan Mavri, dipl. inž. grad. Rok za dokon-
čanje del je avgust 2010.

E. P. 

Obstoječa objekta vrtca v Lenartu ne dose-
gata zahtev sedanjih prostorskih normati-
vov, zato je bilo potrebno v novozgrajenem
objektu ob šestih novih igralnicah pridobiti
tudi manjšo telovadnico, večnamenski pro-
stor, prostor za strokovne delavke, knjižnico,
upravne prostore, arhiv in spremljevalne
prostore.

Na območju Občine Lenart, posebej še v ožjem
in širšem območju mesta Lenart, se nekaj zad-
njih let izvaja intenzivna stanovanjska gradnja,
posebej še izgradnja novih blokov. Kako vpliva
na poselitveno podobo in starostno sestavo
mesta in občine?
Župan mag. Janez Kramberger: »Po zbranih
podatkih o dejanski gradnji in oceni do leta
2017 naj bi se na območju naselij Lenarta, Ra-
dehove in Lormanja zgradilo 646 novih stano-
vanjskih enot, od tega 439 v blokovski gradnji
in 207 v individualni gradnji. Glede na takšno
projekcijo novogradenj je občina v začetku leta
2009 izdelala oceno, po kateri bo število otrok
realno poraslo za 100 do 110 otrok, ki bodo po-
trebovali predšolsko varstvo.« 

Obstoječe zmogljivosti otroškega varstva pa
so komaj zadoščale za trenutne potrebe …
»Na podlagi podatkov o takratnih potrebah
predšolskega varstva, pridobljenih s strani vrtca
v Lenartu, je bilo potrebno pridobiti šest novih
igralnic, od tega tri za prvo starostno obdobje
(jasli) in tri za drugo starostno obdobje. Obsto-
ječa objekta vrtca v Lenartu, od katerih je bil
eden zgrajen v začetku, drugi pa na koncu 70-
tih let prejšnjega stoletja, z obstoječimi prostori
ne dosegata zahtev sedanjih prostorskih norma-
tivov za tovrstne objekte. Tako je bilo potrebno
v novozgrajenem ob-
jektu, ob šestih novih
igralnicah, pridobiti
tudi manjšo telovad-
nico, večnamenski pro-
stor za skupna druženja
otrok in staršev, prostor
za strokovne delavke
(zbornico), knjižnico
vrtca, upravne prostore,
prostor za arhiv in še
nekaj spremljevalnih
prostorov (kabineti
ipd.). Potrebno je bilo
tudi povečati kapacitete
obstoječe kuhinje z
manjšim prizidkom ob-
jekta.«

Nov objekt, vpet med dosedanja,  torej zagota-
vlja predpisane standarde in omogoča izvajanje
otroškega varstva na visoki ravni?
»Z novim objektom vrtca smo pridobili 1.405,36
m2 neto uporabnih površin, skupaj s terasami
igralnic pa 1.555,72 m2. Objekt se nahaja med
starima objektoma in je z obema tudi povezan
z veznima hodnikoma, v enem delu so novi pro-
stori še v nadstropju. Še to: ob vseh treh objektih
bo veliko igrišče in dodatno še velik parkirni
prostor za starše – ograjen in varen.«

Pri načrtovanju tovrstnih objektov je v ospredju
tudi učinkovita raba energije. Energijsko potratni
objekti so preveliko breme za javna sredstva, ki
gredo v prazno. Kako je načrtovan ta?
»Novozgrajeni objekt ima značilnosti visoko
učinkovitega nizkoenergijskega objekta z odli-
čno toplotno izolacijo, prezračevalni sistem z
vračanjem toplote izrabljenega zraka v igralni-
cah pa bo zagotavljal zdravo bivalno okolje in
minimalne toplotne izgube zaradi prezračeva-
nja.« 

Vrednost, kdaj bodo novi prostori predani na-
menu?
»Vrednost predvidenega objekta bo znašala cca
2,500.000,00 EUR. Dela gredo počasi h koncu,
po pogodbi bodo zaključena v poletnih mese-
cih, takrat bo zmontirana tudi vsa oprema, tako
da bodo otroci napolnili prostore z novim  šol-
skim letom, kar upoštevamo že pri vpisu otrok
– od 1. 9. 2010 bo namreč funkcioniralo kar 15
oddelkov – vrtec ima dovolj prostora, da lahko
sedaj sprejema vse zainteresirane otroke, tudi iz
drugih občin,« je za Ovtarjeve novice povedal
lenarški župan Kramberger.

Uredništvo

Občina Sveta Ana se je prijavila na 5.
javni razpis za delno sofinanciranje pri
Evropski uniji, in sicer iz Evropskega

sklada za regionalni razvoj v okviru Operativ-
nega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete »Razvoj regij«. Občina je na javni raz-
pis prijavila operacijo: Odvajanje in čiščenje od-
padnih voda v Lokavcu.
“Zgradili bomo kanalizacijsko omrežje za fe-
kalne odpadne vode in ločeno za meteorne
vode. Na najnižji gravitacijski točki se načrtuje
izgradnja biološke čistilne naprave. Meteorna
kanalizacija bo v dolžini 1.290 m, fekalna kana-
lizacija v dolžini 2.847 in biološka čistilna na-
prava s 420 PE.
Vrednost operacije po pogodbi, ki se podpisuje,
je 648.050,03 EUR. K tej vrednosti je potrebno
še prišteti stroške izdelave projektne dokumen-
tacije, investicijske dokumentacije, strokovni
nadzor in nakup zemljišč za čistilno napravo. Ti
stroški so ocenjeni na višino 25.000,0 EUR.
Tako je ocenjena skupna vrednost investicije na
673.050,03 EUR z DDV. Partnerja pri financira-
nju sta Evropski sklad za regionalni razvoj v
okviru Operativnega programa krepitve re-

gionalnih
razvojnih
potencia-
lov za 
o b d o b j e
2 0 0 7 –
2 0 1 3 , 
razvoj ne
prioritete
» R a z v o j
regij« v 
v i š i n i
468.644,00
eur (69,63
%) in ob-
čina Sveta
Ana v vi-
šini 204.405,00 EUR (30,37 %),” je za Ovtarjeve
novice povedal župan občine Sv. Ana Silvo 
Slaček.
Projektno dokumentacijo je izdelala Alpha,
Muršak Jakob, s. p., strokovni nadzor pa bo 
izvajal Ladislav Selinšek, s. p.
Rok za dokončanje del je 30. junij 2012.

P. G.
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Modernizacija
ceste Sp. Porčič–Zg. Senarska

Nov objekt vrtca Lenart

Direktor podjetja  Poštrak, d. o. o.,  Rado Poštrak,
župan občine Lenart, Janez Kramberger in višja
svetovalka za kmetijstvo, evropske zadeve in
javna naročila, Lidija Šipek, ob podpisu pogodbe

Župan pri ogledu gradbišča

Sv Ana: odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda v Lokavcu

»

Začetek modernizacije ceste Sp. Porčič - Zg. Se-
narska



Poletni meseci pomenijo za mnoge počitek
in oddih, bodisi kje na morju, v hribih ali
pa kar v domači senci. Kljub poletnemu

oddihu pa delo na občini Sv. Jurij v Slovenskih
goricah ne bo zamrlo, saj zaposleni poleg vsa-
kodnevnih sprotnih del vneto pripravljajo raz-
pisne dokumentacije za izpeljavo projektov, s
katerimi želijo občanom in občankam dvigniti
kvaliteto bivanja v domačem kraju.

Kateri projekti so v občini Sv. Jurij trenutno
najbolj aktualni?
»Na prvem mestu je zagotovo cestna in komu-
nalna infrastruktura, na kateri smo v zadnjih
letih sicer naredili že velik korak naprej, kljub
temu pa bodo investicije v cestno in komunalno
infrastrukturo tudi v prihodnjih letih na priori-
tetni listi. Tako je že v zaključni izvedbi povezo-
valna cesta, ki povezuje del občine z njenim
centrom, prav tako pa povezuje občino Sv. Jurij
s sosednjo občino Pesnica in hkrati s priključ-
kom na avtocesto. Slednje je še posebej pomem-
bno, saj bo na ta način občina tesneje povezana
s kraji po Sloveniji,« razlaga župan občine Sv.
Jurij Peter Škrlec. Rok za izgradnjo 750.000 €
vredne obnove in razširitve ceste je 30. septem-
ber 2010. 

Kanalizacija in vodovod
V občini Sv. Jurij že obratuje čistilna naprava, ki
zajema ožji del strnjenega naselja. Ker pa večina
prebivalstva živi bolj ali manj razpršeno po ob-
močju celotne občine, je seveda nemogoče
vključiti vsa gospodinjstva na centralno čistilno
napravo, zato v občini sofinancirajo izgradnjo
individualnih čistilnih naprav v maksimalni vi-
šini 1.000,00 EUR oz. 30 % upravičenih stroškov
nakupa čistilne naprave. »Ekologija je eden naj-
večjih problemov sodobnega sveta, zato se ne
moremo obnašati, kot da se nas na podeželju to
ne tiče. Zavedati se namreč moramo, da je danes
obremenjenost okolja z odpadnimi vodami, fe-
kalijami in raznimi škropivi ter strupi nepri-

merno višja, kot je bila pred recimo 30 leti. Prav
zaradi tega na občini vzpodbujamo gradnjo teh
manjših, individualnih čistilnih naprav, hkrati
pa smo večjemu deležu prebivalstva omogočili
priključitev na javni vodovod, saj so domača za-
jetja prav zaradi prej omenjenih vzrokov pone-
kod že močno onesnažena. Kljub temu da je
oskrba prebivalstva z mestnim vodovodom na
visokem nivoju, je že v pripravi obnova vodo-
voda in dograditev kanalizacije v centru ob-
čine,« razlaga načrte za prihodnje mesece župan
občine Sv. Jurij, ki daje velik pomen tudi ohra-
njanju domačega okolja, za katerega pravi, da je
eden od najmočnejših turističnih atributov v
prihodnosti. 

Obnova kulturnega doma in vaškega jedra
Jurovski Dol spada med tiste slovenske kraje, ki
imajo tipično podeželsko – vaško zasnovo s cer-
kvijo in župniščem, ki jo obkrožajo pošta, go-
stilna ter v preteklosti trgovina in druge
pomembnejše zgradbe. Daleč od krajevnega po-
nosa pa je krajevni oz. občinski kulturni dom,
ki glasno kliče po svoji obnovi. Po besedah žu-
pana Petra Škrleca jo bo očitno tudi dočakal.
»Končujemo razpis, s katerim na ministrstvo za
kmetijstvo kandidiramo za 85 % sredstev. Ob-
čina ima namreč bogato kulturno zgodovino,
zato si občani in vsi kulturni ter tudi drugi dru-
štveni delavci nedvomno zaslužijo spodoben
kulturni dom. Na srečo smo se tudi zelo uspe-
šno dogovorili s Cerkvijo, od katere bo občina
kulturni dom odkupila, tako da se bo njegova
obnova lahko čim prej začela. Ob tem bomo
tudi s pomočjo razpisa ministrstva za kmetijstvo
uredili vaško jedro, ki bo odslej s sprehajalno
potjo povezano s športnim parkom,«  še zado-
voljno dodaja župan, ki ugotavlja, da je občina
Sv. Jurij v Slov. goricah z osamosvojitvijo od le-
narške lokalne skupnosti ogromno pridobila, saj
je v teh letih izpeljala precej več projektov in in-
vesticij v lokalno infrastrukturo, kot bi jih sicer.  

Dejan Kramberger

OVTARJEVE NOVICE IZ NAČRTOV V RESNIČNOST
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Središče Sv. Ane dobiva 
povsem novo podobo

Središče Sv. Ane bo po
odprtju 24. julija, ko
bodo v okviru Aninega
tedna uradno končali
obnovitvena dela, da-
jalo povsem nov videz

Nova asfaltna
prevleka bo ob
drugih opravljenih
posodobitvenih
delih ob prome-
tnici zagotavljala
tudi večjo varnost
vseh udeležencev v
prometu 

Obiskovalci Slovenskih
goric se bodo ob obi-
sku Sv. Ane po daljšem
času kar težko znašli,
bodo pa presenečeni
nad opravljenim
delom

Delo v sodobni
športni dvorani na
veliko veselje
športnikov in dru-
gih rekreacije želj-
nih domačinov
gredo h koncu

E. P.

Sveti Jurij

Investicije za razvoj občine in
dvig kvalitete bivanja občanov 

Občina Sveta Trojica
župan

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

malih čistilnih naprav za leto 2010
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah obvešča, da je dne 7. 6. 2010 objavila Javni razpis za
zbiranje predlogov za sofinanciranje malih čistilnih naprav (MČN) za leto 2010. Po tem razpisu
je sofinancirana izgradnja MČN velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov). MČN je lahko
individualna (eno gospodinjstvo) ali skupinska (več gospodinjstev).
Razpisna dokumentacija z obrazci vloge je objavljena na spletnih straneh občine: 
www.sv-trojica.si, rubrika »Razpisi«, »Javni razpis sofinanciranja malih čistilnih naprav za leto
2010« ali v tajništvu občine v času uradnih ur.

Rok za sprejem prijav: 6. 9. 2010 do 10.ure. 

Župan
občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Številka: 431-6/2010
Datum: 07. 06. 2010

Pogled na središče občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah bo kmalu povsem drugačen

Občinski redarji zaradi zagotavljanja varnega in
neoviranega cestnega prometa:
n urejajo in nadzirajo promet na cestah subjek-

tov samoupravnih lokalnih skupnosti in
državnih cestah v naselju;

n izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkira-
nimi vozili ter ovirami v naselju;

n izvajajo nadzor nad ravnanjem udeležencev
cestnega prometa v območju umirjenega pro-
meta in območju za pešce;

n ugotavljajo kršitve določb 113. Člena ZVCP-
1 o varstvu cest in okolja v naselju in na ob-
činskih cestah zunaj naselja;

n opravljajo nadzor prometa s samodejnimi
merilnimi napravami za nadzor prometa, v
katerih se prekrški slikovno dokumentirajo.

Občinski redar sme pri opravljanju nalog zah-
tevati od voznika motornega vozila vozniško
dovoljenje in prometno dovoljenje, od drugega
udeleženca cestnega prometa pa listino, s katero
ugotovi istovetnost.
Pri urejanju prometa vozil morajo občinski re-
darji uporabljati znake, ki jih dajejo policisti.
Občinski redar odredi odstranitev oziroma
odvoz vozila, ki je nepravilno parkirano, če one-
mogoča drugemu udeležencu cestnega prometa
varno nadaljevanje poti tako, da je pri izogiba-
nju temu vozilu on ali kdo drug ogrožen ali bi
glede na okoliščine lahko bil ogrožen ali ovira
druge udeležence cestnega prometa.

Mirko Kojc

Redarska služba na območju občine Lenart
Pristojnosti občinskih redarjev po ZVCP-1



Ena od velikih nalog, ki na poti razvoja
čaka občino Sveta Trojica, je ureditev tu-
ristično-rekreativnega centra na južni

strani Trojiškega jezera. Že pred mnogimi leti
so namreč v Sveti Trojici spoznali, da imajo ču-
dovite naravne možnosti za razvoj rekreacije in
turizma, ki lahko privabi v osrednje Slovenske
gorice poslovneže, kapital in številne obisko-
valce od blizu in daleč. Turizem postaja tudi v
teh krajih vse močnejša gospodarska panoga, ki
lahko veliko prispeva k hitrejšemu razvoju 
in lepšemu življenju v osrednjih Slovenskih 
goricah.
»Ureditveni načrt za naš Turistično rekreativni
center Sveta Trojica (gre za delovni naziv) je bil
sprejet že v nekdanji skupni občini Lenart leta
2004,« pravi župan občine sveta Trojica Darko
Fras.
Po tem ureditvenem načrtu naj bi okoli jezera
uredili sprehajalno pot ter pomole za privez čol-
nov in ribarjenje na obeh straneh jezera. Severni
del jezera naj bi bil po tem ureditvenem načrtu

namenjen ohranjanju naravnega okolja in nara-
vne dediščine ter drstenju rib, zato vanj naj ne
bi posegali. Ribarjenje v severnem delu jezera
ne bi bilo dovoljeno. Na obali bi zgradili samo
opazovalnico za ptice in divjad.
Na južnem delu jezera pa bi po ureditvenem na-
črtu iz leta 2004 zgradili center za rekreacijo in
turizem z velikimi parkirišči, športnimi igrišči,
večnamenskim objektom, recepcijo, kampom,
šotoriščem in še nekaterimi površinami. Med
drugim bi bila v rekreacijsko turističnem centru
teniška igrišča, gostinsko-turistični objekt in še
nekateri objekti.
»Danes ugotavljamo, da je ureditveni načrt, ki
je bil sprejet pred leti, potrebno posodobiti,«
pravi Fras. »Čas je naredil svoje. Potrebe turisti-
čnega gospodarstva se spreminjajo.«
Po besedah Frasa bi bilo nesmotrno sprejemati
ureditveni načrt brez bodočega investitorja, saj
ima dandanes turistično gospodarstvo svoje po-
trebe. Turistično-rekreativnega centra v Sveti
Trojici namreč brez javno-zasebnega partner-
stva po njegovih besedah ne bi bilo smiselno
graditi oziroma urejati. Celoten projekt mora,
kot pravi Fras, »piti vodo« na ekonomskih os-
novah. Če bi občina sama urejala in gradila tak-
šen center, bi za to potrošila veliko denarja, ki
ga potrebuje za urejanje občine in druge naloge.
Poleg tega pa bi po izgradnji športnih in drugih
igrišč in objektov vsako leto potrebovala veliko
denarja za njihovo vzdrževanje. Zato je nujno,
da za projekt izkaže interes investitor, ki bo v
njegovi realizaciji videl svoje ekonomske mož-
nosti. Potem bodo tudi objekti stalno v funkciji
in na trgu. Turizem je, kot poudarja Fras, gospo-
darska dejavnost in ga ni mogoče razvijati kot
del javne infrastrukture. 
»Seveda pa za občino ni pomembno samo, kak-
šne interese bo imel investitor, temveč, kaj od
tega prostora in od tega centra pričakujejo ob-
čani občine Sveta Trojica. Tudi njihov interes bo
treba spoštovati. Zato tudi govorimo o javno-
zasebnem partnerstvu. Pogledati bomo morali
tudi, kaj bi kateri od zainteresiranih investitorjev

prinesel kraju. Koliko delovnih mest, kakšne
oblike rekreacije in podobno. Paziti bomo mo-
rali,da pri urejanju centra ne bo prišlo do preti-
ranih posegov v naravo, da v kraj ne pripeljemo
pretirano komercialnih dejavnosti, ki bi motile
normalno življenje občanov in tako naprej.«
Kot pravi Fras, bi potekale aktivnosti za ureditev
rekreativno-turističnega centra bolj živahno, če
trenutno ne bi bili v gospodarski in finančni
krizi. Sedaj pa so investitorji bolj zadržani in še
nekoliko čakajo, da vidijo, kako se bo obrnila
gospodarska situacija.
Čeprav namerava občina ureditveni načrt spre-
minjati v sodelovanju z bodočim investitorjem,
je vendarle že danes jasno, da bodo nekatere
spremembe nujno potrebne. »Po sedanjem ure-
ditvenem načrtu so v centru velike športne po-
vršine, objekt pa je bolj majhen. To verjetno ne
bo odgovarjalo nobenemu investitorju. Zelo po-
memben novi faktor je priključek na avtocesto.
Center bo prometno mnogo hitreje dostopen
prebivalcem večjih mest, kar bi veljalo upošte-

vati pri njegovi vsebini.
Morda bo zato treba
center razširiti proti ju-
gozahodu. Urediti bi
veljalo tudi površine za
avtodome, ki jih turisti
vse pogosteje upora-
bljajo. Tudi kamp bo
treba urediti v skladu z
najsodobnejšimi stan-
dardi,« pravi Fras.
Na občini razmišljajo
tudi o rudarski razi-
skavi terena zaradi iz-
koriščanja geotermalne
energije. Morda bi
lahko tako prišli tudi do
vode za naravne ba-
zene, kar bi še izboljšalo
gostinsko-turistično
ponudbo centra. V
Sveti Trojici sicer ne
razmišljajo o kakšnih

termah, saj te nameravajo zgraditi v Benediktu,
lahko pa bi izkoriščali geotermalno energijo, če
je na razpolago.
Kljub gospodarski krizi in recesiji, ki plaši inve-
stitorje, v občini Sveta Trojica ne sedijo križem
rok, ko gre za urejanje rekreativno turističnega
centra na južni strani jezera. »Občina je že last-
nik velike večine parcel na tem območju, vsak
čas pa bomo imeli v lasti celotno zemljišče,«
pravi Fras. »Veste, ureditev tega kompleksa po-
staja za nas nujnost, saj ima občina danes z njim
veliko težav in stroškov. Ljudje od blizu in daleč
namreč prihajajo na to turistično območje, zato
ima občina veliko problemov s čiščenjem na-
rave, s kurjenjem v naravi, s kampiranjem obi-
skovalcev in podobno. Ljudi, ki prihajajo, ne
moremo in nočemo odganjati, saj je v našem in-
teresu, da občina dobi pomembno turistično de-
stinacijo. Moramo pa stvari urediti. Trenutno
pripravljamo odlok, s katerim bomo uredili
kampiranje. Na severu smo dogradili pešpot,
tako da se lahko sprehajalci sprehodijo okoli je-
zera, ne da bi morali na cesto. Organiziramo
odvoz smeti. Na severnem delu jezera smo ure-
dili parkirišče, saj so prej tam parkirali na kme-
tijskih površinah. Žal pa ne moremo urejati
vsega, saj precejšen del zemljišč okoli jezera ni
v naši, temveč v državni ali zasebni lasti.«
Kakorkoli že, v občini Sveta Trojica resno ure-
jajo rekreativno turistični center ob jezeru, ki
bo, ko bo zgrajen, postal eden od motorjev raz-
voja občine in širšega območja.
»Poleg vsega pa nameravamo spremeniti še ime
jezera. Ko se je pred mnogimi leti Gradišče pre-
imenovalo v Sveto Trojico, jezera niso preime-
novali. Sedaj bo treba premisliti in povprašati
strokovnjake, kako naj jezero poimenujemo:
Trojiško jezero, Jezero pri Sveti Trojici ali kako
drugače,« pravi smeje Fras. »Ko bomo to ob-
močje urejali, moramo urediti vse, v celoti.«

Tekst in foto: 
T. Kšela

Cerkvenjaški župan Jože Kraner je najavil,
da na jesenskih volitvah ne bo več kan-
didiral za župana, ker se je upokojil. Ob-

čino je vodil ves čas njenega delovanja, prav
tako je bil gonilna sila pri njeni ustanovitvi. Po
prireditvi smo ga povprašali, kaj meni o delova-
nju in vlogi malih občin, ki se zdijo nekaterim
nepotrebne.

»Ko sem se vrnil iz Kranja v domači kraj, kjer
sva z ženo dokončala gradnjo hiše, sem postal
tajnik krajevne skupnosti Cerkvenjak in nalo-
ženo mi je bilo, naj pripravim strategijo razvoja
krajevne skupnosti. Ko sem začel analizirati, kaj
je mogoče postoriti v okviru krajevne skupnosti
in kaj v okviru občine, sem začel razmišljati o
ustanovitvi samostojne občine, čemur je bil na-
klonjen celotni takratni svet krajevne skupnosti.
Njena ustanovitev se je kraju obrestovala.«
Verjetno je Kraner hitreje opazil, kakšne pred-
nosti bi prinesla Cerkvenjaku samostojna ob-
čina, ker je prišel od drugod in je videl, kako so
se takrat v veliki lenarški občini delila sredstva,
pa tudi, kakšne pristojnosti so imele občine in
kakšne krajevne skupnosti. Dobro je tudi vedel,
kako so zadeve urejene v velikih mestih in kako
na podeželju. Zato je lahko izbral med razli-
čnimi možnostmi in iskal najboljše.
»Takoj sem opazil, da so se v veliki občini sred-
stva delila tako, da je za manj razvite krajevne
skupnosti, kot je bila cerkvenjaška, ostalo bolj
malo denarja. Po ustanovitvi samostojne občine
so se stvari bistveno spremenile. Zadnji prora-
čun takratne krajevne skupnosti Cerkvenjak je
leta 1998 znašal 32 milijonov tolarjev. Leto kas-
neje, torej leta 1999, pa je prvi proračun novou-
stanovljene občine Cerkvenjak znašal 142
milijonov tolarjev. Razlika je že prvo leto očitna.
Sedaj so razvojna sredstva, ki prihajajo v prostor
Slovenskih goric, bolj pravično porazdeljena.
Nekdanja velika občina Lenart pa je imela toliko
razvojnih problemov in pričakovanj že v samem
Lenartu in bližnji okolici, da razvoju krajevnih
skupnosti ni uspela posvečati potrebne pozor-

nosti. To se je odražalo tudi pri dodeljevanju
sredstev za razvoj posamezne krajevne skup-
nosti.«
Trenutno občine razpolagajo s sredstvi iz razli-
čnih virov. »Ob ustanovitvi občine smo govorili,
da v občini ostane dohodnina, ki jo plačujejo
občani, pa prispevek za stavbno zemljišče ter
razne druge manjše pristojbine. Poleg tega je
država manjšim občinam takrat dajala tako
imenovano izravnavo do primerne porabe.
Danes govorimo o glavarini, ki jo država določa
za vsako leto posebej. Sredstva zanjo gredo iz
davkov in dajatev, ki jih državljani plačujemo v
državno blagajno,« pojasnjuje Kraner.
Včasih nekateri manjšim in manj razvitim po-
deželskim občinam očitajo, češ da prejemajo
preveč sredstev na račun večjih mestnih občin.
Kaj pravi na to Kraner, ki je župan ene od manj-
ših občin v državi? »Mišljenje, da je podeželsko
življenje cenejše od mestnega, je zmotno. Če
upoštevamo razpršeno poselitev podeželja in če
želimo ljudem zagotoviti vsaj približno enak
standard kot mestnim (enako visokega jim ver-
jetno ne bo mogoče zagotoviti nikoli), potem so
potrebna velika vlaganja v kompletno komu-
nalno infrastrukturo: od vodovoda, kanalizacije,
elektrike, telefonije in širokopasovne internetne
povezave do cest in poti. Izgradnja in vzdrževa-
nje komunalne infrastrukture na podeželju je
veliko dražja kot v mestih, bistveno večje pa so
tudi razdalje, ki jih je treba z njo premostiti. Za
608 gospodinjstev v naši občini je treba zgraditi
in vzdrževati 45 kilometrov vodovodnih linij in
80 kilometrov asfaltnih in makadamskih cestišč,
da o drugi komunalni infrastrukturi niti ne go-
vorim. Ob tem pa je kupna moč prebivalcev v
osrednjih Slovenskih goricah vsaj za trideset od-
stotkov nižja kot, denimo, v Ljubljani,« pojas-
njuje župan. »Tudi tisti, ki mislijo, da je gradnja
hiše na podeželju cenejša kot v mestih, se mo-
tijo. Prav zaradi redke poseljenosti predstavlja
izgradnja infrastrukture velik strošek. Po drugi
strani pa gradnjo dražijo stroški za transport
materiala in prevoz delavcev iz bolj oddaljenih
centrov.«
»Zmotno bi bilo misliti, da kdo pomaga ljudem
na podeželju, ki plačujejo davke in prispevke
tako kot vsi drugi državljani. Bolj drži, da ljudje
s podeželja poleg skrbi za lastni kraj pomagajo
tudi pri razvoju mest in države v celoti. Nič nam
ni treba imeti slabe vesti, ker imamo svojo ob-
čino, ki se uspešno razvija,« poudarja Jože Kra-
ner. »Veste, to vem iz lastne izkušnje. V Kranju
sem imel vse – od ceste, kanalizacije, vode, elek-
trike, vrtca, otroških igrišč, kulturnih ustanov,
kinodvoran, razstavišč, zdravstvenih in drugih
ustanov do telefonskega priključka, ki so mi ga
prišli že v tistih časih sami ponudit, samo plačati
sem ga moral. Vse to sem dobil za davke in pri-
spevke, ki sem jih plačeval kot vsi drugi. Ko sem
prišel na obisk k mami v Smolince, pa me je
vedno čakalo par položnic za komunalno in
drugo infrastrukturo v Cerkvenjaku. Telefon-
skega priključka pa v Smolincih sploh nisem
mogel dobiti, čeprav sem zaprosil zanj. Čeprav
tudi Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani ter drugi
prebivalci Slovenskih goric plačujemo vse davke
in prispevke, smo morali za razvoj kraja v zad-
njih desetletjih vsi krepko seči še v lastni žep.«

Tomaž Kšela

Pogovor v nadaljevanju na neki način odgo-
varja na temo, ki smo jo objavili na naslovnici
časopisa. Poslej se območja z manj kot 5 tisoč
prebivalci, čeprav imajo zaokrožene danosti in
možnosti, potrebne za obstoj občine, ne bodo
mogla oblikovati kot samostojna občina. Na
območju nekdanje občine Lenart so se osa-
mosvojile vse nekdanje krajevne skupnosti
razen Voličine. Tudi majhna KS Lokavec se je
s KS Sv. Ana družno preoblikovala v občino.
V zadnjih dveh mesecih so se ob predlogu za
drugačno notranjo organiziranost občine Le-
nart, ki bi posledično pomenila ukinitev KS
Lenart in Voličina oziroma opustitev pravne
subjektivitete, pojavila mnenja, da Voličina ni
pravočasno izkoristila svoje možnosti, svojih
danosti in svoje pretekle občinske tradicije. Ko-

mentirati takšna mnenja ni enostavna naloga.
Očitno pa je, zato je organiziranost občine Le-
nart ta čas takšna, kot je, geografska, življenj-
ska, komunalna in gospodarsko-razvojna
zaokroženost območja narekovala ohranitev
celovite, tudi organizacijske povezanosti. 
Pogovor z županom, ki je v sozvočju z lokal-
nimi interesi stopal v občinsko osamosvajanje
in nato v samostojen razvoj, verjetno ne bo v
celoti presekal dileme, ali imajo prav tisti, ki so
za večje občine, nad 5 tisoč prebivalci, ali tisti,
ki vidijo razvojne možnosti v prebivalstveno
skromnejših območjih. Intervju v nadaljevanju
je objavljen tudi zato, ker mu nikakor ne gre
očitati predvolilnih teženj.

Odgovorni urednik
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Ob rob pogovoru v nadaljevanju in dodatek k temi na naslovnici:  

So majhne občine izkoristile svojo priložnost?
Uredili bodo turistično-rekreativni center na južni strani
Trojiškega jezera

Nujno bo javno–zasebno
partnerstvo

V prihodnosti bo tukaj rekreativno-turistični center s parkirišči, športnimi
tereni, gostinskim objektom in kampom.

Jože Kraner: Čeprav tudi prebivalci osrednjih Slo-
venskih goric plačujemo vse davke in prispevke,
smo morali v zadnjih letih za razvoj svojih občin
in krajev še pošteno seči v svoj žep. Zato nam ni
treba imeti slabe vesti, da smo komu kaj dolžni.

Majhne občine prispevajo k
bolj uravnoteženemu razvoju



Kaj pomeni TIC? To je turistično-infor-
macijski center, torej info točka, ki vam
ponuja vse, kar mora obiskovalec ali tu-

rist vedeti o določeni turistični destinaciji oz. tu-
ristični točki. TIC osrednjih Slovenskih goric
deluje v sklopu Razvojne agencije Slovenske go-
rice. Najdete nas v samem središču Lenarta, na
Trgu osvoboditve 9 (nasproti cerkve).                                                                                                        
TIC je bil vzpostavljen s pomočjo sredstev iz
programa LEADER v okviru Letnega izvedbe-
nega načrta »LAS Ovtar Slovenskih goric« za
leto 2008. TIC je krovna turistična organizacija,
ki povezuje vseh 6 občin na območju UE Lenart.
Informacijska turistična dejavnost
poleg osnovne naloge – informira-
nja turistov – vključuje tudi spodbu-
janje razvoja in trženje celovite
turistične ponudbe na lokalni, re-
gionalni in državni ravni. 
V pisarni TIC obiskovalcem ponu-
jamo brezplačni promocijski turisti-
čni material (zloženke, karte,
vodnike), razglednice ter pester
nabor izdelkov domače slovensko-
goriške obrti, spominkov in prilož-
nostnih daril. Tako lahko pri nas
dobite tudi spominke, ki so bili iz-

brani na 1. javnem natečaju za Izbor spominka
osrednjih Slovenskih goric: Poletne s predpas-
nikom in z ruto, Slovenske gorice: polne vreče
zgodb in Spomin na Slovenske gorice. Za zaklju-
čene skupine organiziramo različne vsebinsko
bogate programe izletov po osrednjih Sloven-
skih goricah s strokovnim vodenjem lokalnih
turističnih vodnikov. TIC se s turistično po-
nudbo osrednjih Slovenskih goric pogosto pred-
stavlja tudi na najrazličnejših prireditvah in
sejmih v bližnji in daljni okolici. 

Milena Grabušnik

TIC osrednjih Sl. g. se predstavi

Iz zgodovine: Leta 1990 pride na pobudo Le-
narčana Janeza Erjavca na osnovi njegovih
izkušenj iz Švice in avstrijskega podjetnika

Hansa Rotha do pogovorov z lenarškim občin-
skim vodstvom o novosti v Sloveniji, ločenem
zbiranju odpadkov na območju Lenarta. Do-
godki si nato hitro sledijo: lenarški podjetnik
Anton Letnik in Hans Roth ustanovita podjetje
Letnik-Roth s sedežem v Lenartu; 1. aprila so v
pilotnem projektu v mestu Lenart postavljene
prve od skupno 250 posod za ločeno zbiranje
komunalnih odpadkov po sistemu BioPaS;  sledi
ustanovitev 100% hčerinskega podjetja Sauber-
macher Süd v M. Soboti kot deželnega koordi-
natorja za Slovenijo.
Družba Saubermacher Slovenija, s sedežem v
Murski Soboti, ima registrirano poslovno enoto
v Lenartu, kjer se nahaja tudi moderno oprem-

ljen zbirni center. V njem je ob 20-letnici pote-
kal dan odprtih vrat za poslovne partnerje in
občane Lenarta in drugih slovenskogoriških
občin. V dopoldanskem delu se ga je udeležilo
približno 300 poslovnih partnerjev, še nekoliko
več pa je bilo obiskovalcev v popoldanskem
delu, namenjenem prebivalcem tega dela Slove-
nije.

Direktor Rudolf Hor-
vat, univ. dipl. prav. in
direktorica, mag. Mojca
Letnik, univ. dipl.
ekon., sta v posebni za-
hvali poslovnim part-
nerjem in strankam
poudarila, da so s svojo
prisotnostjo dodatno
počastili in obogatili
slavnostno praznovanje
20 let družbe Sauber-
macher v Sloveniji. V
družbi so prepričani, da
bodo ob njihovi pod-
pori še naprej uspešno
delovali  na slovenskem
tržišču in širše, za ži-
vljenja vredno okolje!

E. P.

OVTARJEVE NOVICE GOSPODARSTVO
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20 let družbe Saubermacher v Sloveniji

Slovenski Saubermacher se
je rodil pri Lenartu

Direktor Rudolf Horvat, direktorica mag. Mojca Letnik ter  lastnik in pred-
sednik uprave matične družbe iz Avstrije – Saubermacher Dienstleistungs
AG Hans Roth na svečanosti ob 20-letnici

Lenarški podjetji sta ob 15-letnici Instala-
terstva Milan Hauptman in 30-letnici stori-
tev družine Družovec, sedanjega Stildoma,
v lenarški poslovni coni na območju nekda-
njega Centrovoda odprli nove prostore in
pripravili dan odprtih vrat. 
Novi prostori omogočajo še kakovostnejše sto-
ritve in kakovostnejšo ponudbo. Instalaterstvo
Milan Hauptman, ki izvaja svetovanje, mon-
tažo in vzdrževanje, je v novih prostorih ure-
dilo salon kurilnic in instalacij, kopalniške

opreme in keramičnih ploščic, predstavitev
sončnih kolektorjev in klimatskih naprav ter
naprav za zagotavljanje zdrave pitne vode. Pod-
jetje Stildom,  ustanovljeno leta 1979 kot  Sli-
kopleskarstvo Družovec, se je v 1997
preimenovalo v Stildom. Pred desetimi leti je
na podlagi lastnega znanja začelo izdelovati
mavčne štukature in odlitke. V novih prostorih
ob njih predstavljajo fasaderstvo in slikople-
skarstvo, epoksi tlake, suhomontažno gradnjo
in montažne fasadne profile. 

E. P.

Instalatersvo Milan Hauptman in 
Stildom v novih prostorih



Cerkvi Svetega Bolfenka v Trnovski vasi, ki sodi
v dekanijo Lenart, sploh ni videti, da so jo do-
gradili že pred okroglimi 220 leti, saj še vedno
ponosno stoji sredi kraja. Cerkev na začetku ni
imela takšne podobe kot danes. Zvonik je bil
nižji, povečali pa so ga šele leta 1885. Cerkev je
imela najprej lesen, raven strop, obokali pa so ga
leta 1880. Zelo dragocena je tudi njena notra-
njost, saj je bil glavni oltar postavljen že ob do-
graditvi cerkve leta 1790. Od takrat naprej
župnijska cerkev Svetega Bolfenka soustvarja
značilno veduto kraja.

Tekst in foto: T. Kšela

Cerkev Svetega Bolfenka stoji sredi
kraja že 220 let

Značilna veduta Trnovske

Presenečenje čez 100 metrov
Le kaj je tam?
Na tej tabli zares piše, da čez 100 metrov nekaj
bo. Kaj pa bo, je uganka, ali ne? Kaj že piše na
tabli?

Tekst in foto: T. Kšela

V teh dneh je ministrstvo za delo, družino in so-
cialne zadeve dalo v javno obravnavo spremembe
zakona o zaposlovanju in delu tujcev. V zadnjem
času je namreč v Sloveniji v odnosu do tujih de-
lavcev prišlo do marsikatere nepravilnosti in do
marsikaterega ekscesa, na katerega so opozarjali
tudi socialni partnerji. Ministrstvo za delo se je
na to odzvalo s predlogom za nekatere sistemske
spremembe, ki bodo, če jih bo parlament sprejel,
bolj zaščitile tuje delavce pred tistimi delodajalci
v Sloveniji, ki so doslej njihov položaj izkoriščali.
Ko govorimo o tem, da v Sloveniji nekateri delo-
dajalci izkoriščajo tuje delavce, pa je treba pove-
dati tudi to, da jih marsikdaj izkoriščajo njihovi
rojaki oziroma drugi tujci, ki so v Sloveniji usta-
novili podjetje oziroma agencijo za posredovanje
dela. Zagotovo so med temi delodajalci, ki v Slo-
veniji grobo izkoriščajo tuje delavce, tudi Slo-
venci, velikokrat pa v Sloveniji najbolj grobo
izkoriščajo delavce iz tujine ravno njihovi bolj iz-
najdljivi in prebrisani rojaki. Zdaj se je ministr-
stvo za delo odločilo, da bo temu naredilo konec.
Zato je pripravilo predlog zakona o spremembah
zakona o zaposlovanju in delu tujcev.

Zaposlovanje tujcev po evropskih kriterijih
Minister Svetlik je ob predstavitvi predloga spre-
memb zakona o zaposlovanju in delu tujcev po-
vedal,  da je treba ta zakon spremeniti tudi zaradi
uskladitve slovenske zakonodaje z zakonodajo
Evropske unije (gre predvsem za prenos direktiv
v naš pravni red). Hkrati pa zakon prinaša tudi
pravno podlago za izdajo uredbe o nastanitvah
tujcev. Cilj zakona je omogočiti zaposlovanje in
delo tujcem, če delodajalcem ni možno zagotoviti
ustreznih domačih delavcev, omogočiti možnost
zaščite slovenskega trga dela in nadzor nad zapo-
slovanjem in delom tujcev v Sloveniji.

Kdo lahko zaposluje delavce iz tujine?
Po novem naj bi se zaostrili tudi pogoji zaposlo-
vanja tujcev. Pred izdajo delovnega dovoljenja bo
moral delodajalec poleg tega, da ima poravnane

davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela,
dokazati tudi, da je v obdobju zadnjih šestih me-
secev pred vložitvijo vloge predlagal obračun
davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega raz-
merja. Zaostrili naj bi se tudi pogoji za izdajo do-
voljenja za zastopnike. Tujec, ki bo ustanovil
kapitalsko gospodarsko družbo in za zastopnika
imenoval tujca, bo moral izkazati lastništvo ali
najem poslovnih prostorov, poštni nabiralnik pa,
kot je dejal Svetlik, za to ne bo več dovolj. Kapi-
talske gospodarske družbe, ki že poslujejo, pa
bodo morale v postopku pridobivanja delovnega
dovoljenja za zastopnika dokazati še, da izplaču-
jejo plače ter davke in prispevke. Na ta način želi
zakonodajalec odpraviti fiktivne naslove in težave
različnih inšpekcijskih organov in davčne uprave
v primerih, ko tujcev ni bilo na vpisanem na-
slovu.

Sezonskega dela v gradbeništvu, gostinstvu
in turizmu ne bo več
Če bodo poslanci v državnem zboru predlagane
spremembe zakona sprejeli, bo na novo urejeno
tudi vprašanje sezonskega dela. Sezonskega dela

v gradbeništvu, gostinstvu in
turizmu ne bo več. Zakaj ne?
Zato, ker podatki kažejo, da v teh
dejavnostih delavcev niso zapo-
slovali sezonsko, temveč za –
kako bi temu rekli – recimo: za
stalno sezonsko delo.
Naši delodajalci bodo lahko še
vedno zaposlovali tujce za nekaj
mesecev, s to razliko, da bo
zavod za zaposlovanje pri izdaji
dovoljenja nadziral trg dela.
Edina oblika sezonskega dela
tujcev bo sezonsko delo v kme-
tijstvu in gozdarstvu. Številke iz
prakse namreč kažejo, da v dru-
gih dejavnosti ni bilo sezonskega
nihanja zaposlenosti.
Po novem naj ne bi bilo treba več
vsako leto določati kvote delov-
nih dovoljenj, temveč bo vlada

kvoto lahko določila glede na stanje in predvi-
dena gibanja na trgu dela.

Spremembe v pravo smer
Na predlog sprememb zakona o zaposlovanju in
delu tujcev so se že odzvali tudi sindikati. Pove-
dali so, da gredo spremembe v pravo smer, se-
veda pa bodo sindikati predlagali še nekaj
dopolnil, ki bodo še izboljšale položaj delojemal-
cev, pa naj bodo domačini ali tujci. 
Kar se tiče delodajalcev, pa se na predlog zakona
še niso odzvali, vse pa kaže, da na njega nimajo
večjih pripomb. Dejansko so predlagane spre-
membe takšne, da pošten delodajalec nanje ne
more imeti velikih pripomb, ker je že sedaj ravnal
podobno, kot določa novi zakon.

Tomaž Kšela
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Spremembe zakona o zaposlovanju in delu tujcev

Ureditev odnosa do tujih delavcev
OBČINA LENART

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU
za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za

razvoj podeželja v občini Lenart za leto 2010
Občina Lenart v Slovenskih goricah obvešča, da je dne 24. 6. 2010 objavila Javni razpis za dode-
litev državnih pomoči – skupinske izjeme za razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2010, ki se do-
deljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči. 

Upravičenci: 
Za vse razpisane ukrepe velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene
aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe, izvedene v obdobju od odobritve
sredstev s strani občine Lenart, in sicer do 30. 11. 2010. Dokazila/plačani računi za izvedene
aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja. 

Razpisna dokumentacija z obrazci vloge je objavljena na spletnih straneh občine: www.lenart.si,
rubrika »Razpisi«, »Razpis za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja
v občini Lenart za leto 2010« ali v tajništvu občine v času uradnih ur.

Rok za sprejem prijav: 30. 9. 2010. 

Župan
občine Lenart v Slovenskih goricah

mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.
Številka: 330-10/2010
Datum: 23. 6. 2010

OBČINA LENART

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU
za dodelitev državnih pomoči – de minimis za razvoj

podeželja v občini Lenart za leto 2010
Občina Lenart v Slovenskih goricah obvešča, da je dne 24. 6. 2010 objavila Javni razpis za dodelitev
državnih pomoči – de minimis za razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2010, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis. 

Upravičenci:
Za nepovratna sredstva finančne pomoči po tem razpisu lahko zaprosijo fizične in pravne osebe,
ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov ter z
nekmetijskimi dejavnostmi na kmetijskih gospodarstvih, ki so vpisana v register kmetijskih go-
spodarstev ter imajo sedež in kmetijske površine na območju občine. Pogoj za odobritev pomoči
so predloženi računi in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom
opravljene storitve od 1. 1. 2010 do 30. 11. 2010.

Razpisna dokumentacija z obrazci vloge je objavljena na spletnih straneh občine: www.lenart.si,
rubrika »Razpisi«, »Razpis za dodelitev državnih pomoči – de minimis za razvoj podeželja v ob-
čini Lenart za leto 2010« ali v tajništvu občine v času uradnih ur.

Rok za sprejem prijav: 30. 9. 2010. 

Župan
občine Lenart v Slovenskih goricah

mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.

Številka: 330-11/2010
Datum: 23. 6. 2010

V Sloveniji veliko tujih delavcev dela v gradbeništvu 

Odnose med delodajalci in delavci iz Bosne in
Hercegovine bo v bodoče urejal sporazum o za-
poslovanju med Slovenijo in Bosno in Hercego-
vino (BiH), s katerim bo naša država na novo
uredila zaposlovanje državljanov BiH v Sloveniji.
Po novem se bodo državljani BiH lahko zaposlo-
vali v Sloveniji le prek Agencije za zaposlovanje
BiH in slovenskega zavoda za zaposlovanje. Na
ta način bodo preprečili izkoriščanje delavcev, ki
so jim različni posredniki zaračunavali pridobi-
tev delovnega dovoljenja in dovoljenja za bivanje.
Delavci bodo morali biti tudi vnaprej seznanjeni
s plačo in delovnimi pogoji pri delodajalcu v Slo-
veniji. Takoj jim bodo izdali dovoljenje z veljav-
nostjo treh let. Prvo leto bo moral biti delavec
zaposlen pri delodajalcu, ki ga je izbral, drugi dve
leti pa se bo lahko zaposlil pri kateremkoli delo-
dajalcu v Sloveniji.
Slovenija bo seveda še naprej nadzirala trg dela,
lahko pa bo določila tudi kvoto oziroma najvišje
število delavcev iz BiH, ki se bodo lahko zaposlili
v Sloveniji na podlagi sporazuma.

T. K.

Sporazum o zaposlo-
vanju med Slovenijo
in BIH



Svet občine Lenart se je 24. junija med dru-
gim v 14 točk dolgem dnevnem redu se-
znanil z dosedanjimi rezultati Prometne

študije cestnega
omrežja v občini Le-
nart, razpravljal o stro-
kovnih podlagah za
stanovanjsko sosesko
Lormanje in o pro-
gramu opremljanja
stavbnih zemljišč za ob-
močje občine ter opra-
vil 1. obravnavo
spremembe Statuta ob-
čine Lenart.
Župan je v svojem po-
ročilu predstavil vse ak-
tualne zadeve in
predvsem najpomemb-
nejše investicije v letu
2010, ki so v teku ali se
zaključujejo. Tako je
povedal, da gredo dela
pri izgradnji novega
vrtca v Lenartu h
koncu, tako da bo nared za sprejem otrok že s
septembrom tega leta. Prav tako bodo z novim
šolskim letom predani v uporabo novi prostori
v prizidku k OŠ Voličina. Zaključena je tudi iz-
gradnja nogometnega igrišča z umetno travo v
Selcah, v teku pa so naslednje investicije:  kro-
žišče pri Petrolu v Lenartu, povezovalna cesta
Sp. Porčič–Zg. Senarska, sanacija Ruperškega
potoka v Voličini in druge manjše gradnje. Opo-
zoril je na težave, ki jih ima s podizvajalci pod-
jetje Eko toplota, ki jih je občina pozvala k
takojšnji sanaciji poškodovanih ulic in pločni-
kov. Omenil je svečani podpis pogodbe z izva-
jalci del pri gradnji vodovoda za celovito oskrbo
SV Slovenije s pitno vodo, ki je bil v sredo, 23.
junija. Svetnike je obvestil o recenziji projektov
za rekonstrukcijo ceste skozi Radehovo ter o
aktivnosti pri izvedbe kanalizacije v tem naselju.
Opozoril je na novo storitev na spletni strani
občine – to je servis za občane, kamor lahko ob-
čani sporočajo napake oz. dajejo pobude in so-
delujejo pri izgradnji lepše občine. Župan je tudi
povabil vse občane na poletne prireditve  Len-
art, ki so se pričele prejšnji vikend.
V nadaljevanju seje so izdelovalci prometne štu-
dije cestnega omrežja v občini Lenart predstavili
svoje delo, ugotovitve in podali nekaj rešitev.
Svetniki so sprejeli odlok o komunalnem pri-
spevku v občini Lenart in odlok o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje ob-
čine Lenart, sklep o potrditvi strokovnih podlag
za stanovanjsko sosesko Lormanje ter odlok o
porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospo-
darjenje z divjadjo.
Na seji je bil svetnikom predstavljen poslovni
načrt izvajanja obveznih občinskih gospodar-

skih javnih služb varstva okolja na območju ob-
čine Lenart za leto 2010, s katerim se bo služba
zbiranja in ravnanja z odpadki v občini Lenart

še izboljšala. Poslovni načrt so svetniki soglasno
sprejeli.
V prvi obravnavi sta bila sprejeta predlog
Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodar-
ske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini
Lenart in predlog Odloka o ustanovitvi javnega
podjetja Mariborski vodovod, d. o. o. 
Kot zadnjo točko so svetniki obravnavali
predlog sprememb Statuta občine Lenart, ki
usklajuje statut z zakonskimi spremembami v
mandatnem obdobju tega občinskega sveta,
dodatno pa predlaga drugačno organizacijo
ožjih delov občine – krajevnih skupnosti.
Predlagano je povečanje števila svetnikov kra-
jevnih skupnosti tako, da se izvoli vsaj en
predstavnik za vsako naselje, s čimer se zago-
tovi boljša zastopanost občanov in večja de-
mokratičnost. Na novo so zapisane naloge
krajevnih skupnosti, ki se uskladijo z zakon-
skimi spremembami, predlagana pa je bila
tudi ukinitev pravne subjektivitete krajevnih
skupnosti, saj je le-ta že v zakonu določena le
omejeno. Glede na to, da v praksi to pomeni
podvajanje (in podražitev) finančnega, raču-
novodskega in administrativnega dela, vse
odločitve in obveznosti pa mora po zakonu
podpisati župan, predlagatelj sprememb – sta-
tutarno-pravna komisija – smatra, da je uki-
nitev pravne subjektivitete smiselna in
upravičena. Po daljši razpravi je bil sprejet
sklep o združitvi obeh obravnav, saj ni bilo
vsebinskih pripomb ali predlogov. Spre-
membe statuta so bile nato sprejete z dvotret-
jinsko večino.

V. D. B.

Prvi graditelji v cerkvenjaški poslovno-
obrtni coni

Prva obratovalnica že
raste
V poslovno-obrtni coni v Brengovi v občini
Cerkvenjak že raste prva obratovalnica. Graditi
jo je začelo podjetje Avto Anželj. V obratoval-
nici bo avtomehanična delavnica, ličarstvo, pral-
nica in hitra popravljalnica avtomobilov. Za vse
voznike, ki bodo na avtocesti imeli težave z av-
tomobilom, bo nova obratovalnica več kot do-
brodošla, saj bo samo 50 metrov od
avtocestnega odcepa.

Tekst in foto: T. Kšela

Pospešena izgradnja komunalne
infrastrukture

Velika gradbena mehani-
zacija v Sveti Trojici
V zadnjem času so v občini Sveta Trojica izvajali
veliko zemeljskih in gradbenih del na kanaliza-
ciji, čistilni napravi, cestah in drugih infrastruk-
turnih objektih. Zato je bilo najtežjo gradbeno
mehanizacijo mogoče videti tudi v centru Svete
Trojice. Gradbeni stroji so bili tako veliki, da so
skoraj ustavili promet skozi kraj.

Tekst in foto: T. Kšela

Za vitomarško podružnico OŠ Cerkvenjak -
Vitomarci in občane je bil 4. junij poseben
dan. Ob 18. uri je v šolski telovadnici pote-
kala prireditev ob častitljivi 220- letnici orga-
niziranega šolstva v
kraju. Ob bogatem
kulturnem programu
so spregovorili slavno-
stni govorniki. Gost
na prireditvi je bil
Boris Zupančič, vodja
sektorja za osnovno
šolstvo direktorata za
vrtce in osnovno šol-
stvo Ministrstva za
šolstvo in šport RS.

Leto 2010 je za ob-
čino Sv. Andraž in tukaj živeče ljudi veli-
kega pomena. Proslavljanje 220- letnice

organiziranega šolstva ni kar tako. Je pomem-
bno leto, ki bo nosilo neprecenljivo zgodovinsko
dediščino šole in ljudi opogumljalo še naslednja
desetletja. Sleherne obletnice so razlog za praz-
novanje. Prav zato smo tisti, ki umeščamo da-
našnjo podobo šolstva v teh krajih, še posebej
ponosni na to. Ohranjala je domovinsko pripad-
nost, jezik in slovenstvo. Šola je tako bila in je v
vlogi, v kateri se polarizirajo takšni in drugačni
interesi. Prav takšna je šola ostala vse do danes,«
je poudaril ravnatelj OŠ Cerkvenjak – Vito-
marci Mirko Žmavc, prof. spec.

Ob jubileju so izdali zbornik. Podatke je zgodo-
vinsko sistematično obdelal zgodovinar dr. Mar-
jan Toš. Prvotni začetki šolstva segajo v konec
18. stoletja, ko naj bi »tu leta 1790 začel poučevati

neki tujec, ki pa je moral čez dve leti oditi, ker
tukaj ni mogel živeti.« Od leta 1808 do 1812 ni
bilo šole in ne pouka. Redna šola se je začela leta
1812. Glavni učni predmet je bil verouk, poleg

njega pa še branje, pisa-
nje, računanje in petje.
Prvi redni učitelj An-
draž Habjanič je bil
tudi uradno potrjen od
šolskih oblasti. Pouk v
novi šolski zgradbi pri
Svetem Andražu se je
začel že v šolskem letu
1864/1865.  Zanimivo
je, da je število otrok
naraščalo in najbrž je

tudi zaradi tega cesarsko-kraljevi deželni šolski
svet dovolil razširitev šole pri Sv. Andražu v dvo-
razrednico. To se je zgodilo z ukazom štev. 6114
z dne 17. novembra 1887. 
Neizmerno bogata kulturna in izobraževalna
zgodovina je tukaj zapustila neizbrisljive sledi, ve-
lika imena znanosti; od Miklošiča, Jurtele, Krefta,
Korošca, Kocbeka, Danjka, Slodnjaka, Grmiča,
Trstenjaka, Slodnjaka, Jurančiča, Koprivca, Tošev
in mnogih drugih. 
In kar je še posebej zelo važno, je, da je šola pri
Svetem Andražu bila  tudi pomembna utrdba
slovenstva, žarišče kulturnega, javnega in boga-
tega društvenega delovanja. 
Sedanja podružnična osnovna šola v Vitomarcih
je del javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
OŠ Cerkvenjak – Vitomarci.

E. P.

V petek, 21. maja, je bil na OŠ Benedikt prav
poseben tehniški dan z naslovom Skrb za
varnost državljanov. Velikokrat se namreč
sploh ne zavedamo, kdo vse je zaslužen za
zagotavljanje naše varnosti. Zato so v goste
povabili vse tiste, ki sleherni dan preventi-
vno skrbijo za našo varnost in zanjo poskr-
bijo ob različnih nesrečah. Tako so jih
obiskali reševalci iz Zdravstvenega doma Le-
nart, predstavniki Civilne zaščite, Policijske
postaje Lenart in Maribor (enota prometne
policije), Prostovoljnega gasilskega društva
Benedikt in Sv. Jurij v Slovenskih goricah in
seveda predstavniki Slovenske vojske.

Učenci so se ob 9. uri zbrali na igrišču, na
katerem so izmenično potekale predsta-
vitve vseh sodelujočih. Reševalci iz

Zdravstvenega doma Lenart so predstavili
opremo in potek reševanja ponesrečencev, prav
tako so le-to predstavili gasilci domačega Pro-
stovoljnega gasilskega društva Benedikt. Njim
pa so se pridružili tudi gasilci iz Prostovoljnega
gasilskega društva Sv. Jurij v Slovenskih goricah,
saj so pripeljali najnovejšo pridobitev društva –
novo gasilsko vozilo GVC 16/25.
Predstavniki Civilne zaščite so učencem predsta-
vili potek ukrepanja ob najrazličnejših (zlasti ob
naravnih) nesrečah in na katero številko se lahko

ob nujnih primerih pokliče. Zelo zanimiva je bila
predstavitev uničevanja različnega starega orožja
oz. eksplozivnih teles. Pri tem se ne sme zanema-
riti opozorilo, da vsi, ki morebiti najdejo kakšno
eksplozivno telo ali ga imajo shranjenega kje na
podstrešju, nujno pokličejo 112, da se le-to varno
odstrani in uniči na za to določenem mestu.
Predstavniki Policijske postaje Lenart so učen-
cem predstavili svoje delo in pripomočke, ki jih
ob tem uporabljajo. Zelo zanimiva je bila demon-
stracija priprtja zločinca in seveda razlaga ter
predstavitev policijskega psa. K sodelovanju na
tehniškem dnevu pa se je odzvala tudi prometna
policija s specialnim vozilom – radarjem. Pro-
metna policista sta učencem predstavila samo vo-
zilo ter postopek sledenja in ustavljanja voznika,
ki prekorači dovoljeno hitrost in ob tem stori še
druge prometne prekrške.

Največ navdušenja učencev pa so poželi vojaki in
vojakinje Slovenske vojske, ki so na ogled pripe-
ljali dve vojaški vozili, ki so si jih lahko ob razlagi
tudi ogledali. Prav vsi pa so postali novi zama-
skirani predstavniki vojske, za kar so poskrbele
vojakinje z vojaškimi bojnimi barvami.
Vrhunec dneva je bil prelet in pristanek policij-
skega helikopterja. Prav vsi učenci so zelo po-
zorno poslušali predstavitev dela letalske enote
Slovenske policije, si dodobra ogledali tako zu-
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Lenarški občinski svet spet o KS Lenart in Voličina

KS brez pravne subjektivitete?

S seje sveta občine Lenart (foto: Tadeja Drozg)

220-let vitomarškega šolstva

Prav poseben tehniški dan na OŠ Benedikt

Skrb za varnost državljanov 

»



nanjost kot notranjost helikopterja, predvsem pa
si je ob ponovnem vzletu marsikdo zaželel biti na
pilotskem ali kopilotskem mestu.
Dan se je zaključil z najlepšimi vtisi in občutkom
hvaležnosti in občudovanja do vseh teh ljudi, ki
skrbijo za našo in vašo varnost vsak dan, 24 ur
na dan; predvsem pa je  njihov pomen največji

prav takrat, ko nam pomagajo v nesreči. Učenci
in učitelji ter občani Benedikta, ki so na kraju
samem spremljali dogajanje in dobili mnogo in-
formacij, se zahvaljujejo vsem, da so jim predsta-
vili svoje delo pri zagotavljanju varnosti, ki ga
bodo še bolj cenili in spoštovali.

Vesna Breznik, prof.

V soboto, 5. junija, je v središču Lenarta po-
tekalo 16. regijsko preverjanje usposoblje-
nosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in
Rdečega križa.  

Tekmovanja, ki so ga organizirali Izpo-
stava Uprave RS za zaščito in reševanje
Maribor, Območno združenja RK Lenart

in občina Lenart, se je udeležilo 11 ekip v kon-
kurenci: občini Cerkvenjak in Lenart, Staciona-
rij in Območno združenje Rdečega križa
Maribor, občini Slovenska Bistrica in Poljčane
s Prostovoljnima gasilskima društvoma  Spod-
nja Polskava in Poljčane ter občine Oplotnica,
Makole, Šentilj s Palomo, Hoče-Slivnica in Mi-
klavž. Izven konkurence sta se preverjanja ude-
ležili  Gorska reševalna služba Maribor in
Policijska uprava Maribor. Prvouvrščena ekipa
iz občine Oplotnica se bo udeležila državnega
preverjanja 9. oktobra v Murski Soboti. 
V zanimivem in poučnem spremljevalnem pro-
gramu so se predstavili Center za zaščito in re-
ševanje Maribor (predstavitev regijskega centra
za obveščanje – 112), državna enota za varstvo
pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi iz Ma-
ribora, Območno združenje Rdečega križa Le-
nart (uporaba defibrilatorja), Prostovoljno
gasilsko društvo Lenart, slovenska vojska z vo-
zilom Svarun in opremo, Referat za pridobiva-
nje kadrov Uprave za obrambo Maribor in
Policijska uprava Maribor ter PP Lenart, Center

za nujno medicinsko pomoč in reševalne pre-
voze Maribor (delo motorista reševalca) in
Nujna medicinska pomoč iz Lenarta (prikaz
pravilnega snemanja motoristične čelade).  
Še posebej zanimivo je bilo reševanje Gorske re-
ševalne službe Maribor s cerkvenega zvonika.
Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje
Maribor je obiskovalcem omogočil preizkus re-
ševanja z vozilom Bronto na 40 metrski lestvi,
poučen prikaz so imeli člani društva za reše-
valne pse iz Maribora.
S preverjanjem so organizatorji želeli približati
znanje in prakso prve pomoči občanom občin
v Slovenskih goricah, zato so izbrali delovne
točke v parku, na ploščadi pred občino in na av-
tobusni postaji.

Jadranka Koban

VCerkvenjaku so pred kratkim odprli nov
arheološki park, imenovan »Rimsko go-
milno grobišče v Anželovem gozdu v

Brengovi«. Na otvoritvi so pred očmi udeležen-
cev za nekaj minut oživeli stari časi, ko so v
naših krajih bivali še stari Rimljani in ko je po
dolini Brengove tekla stara rimska cesta od
Ptuja proti Gornji Radgoni.                                                                                                                                                          

Prve zamisli, da bi rimska gomilna grobišča pred-
stavili širši javnosti, segajo v leto 1996, ko so začeli
umeščati v prostor novo avtocesto. Ob vročih raz-
pravah in pogajanjih med  ministrstvom za kul-
turo in načrtovalci avtoceste so predstavniki
takratne krajevne skupnosti Cerkvenjak spoznali,
kako veliko kulturno bogastvo, za katerega vedo
le redki, imajo na svojem območju. Po ustanovitvi
občine Cerkvenjak so začeli v novi občini bolj
smelo načrtovati turistični razvoj in takrat so se
ponovno spomnili rimskih gomilnih grobišč.
Prvo rimsko gomilo so javnosti predstavili leta
2005, letos pa so v Anželovem gozdu uredili 
arheološki park. 
Pri projektu so sodelovali kulturno in kmetijsko
ministrstvo, LAS Ovtar Slovenskih goric, Raz-
vojna agencija Slovenskih goric in Zavod za varo-
vanje kulturne dediščine, PE Maribor. Posebna
zahvala gre arheologu Ivanu Tušku, ki je vodil ce-
lotna izkopavanja ter svoje ideje vgradil tudi v
projektno dokumentacijo, njegovim sodelavcem,
projektantu Darku Ipši in izvajalcu nadzora Ivanu
Ipši, izvajalcem del pri urejanju arheološkega
parka, Vitu Kranerju in Metki Lah Simonič za
uspešno vodenje projekta na administrativni

ravni, Marku Kocbeku za vodenje projekta na
operativni ravni, bivšima lastnikoma zemljišč An-
dreju Anželu in Verici Kolmanič ter drugim, ki so
kakorkoli prispevali k ureditvi arheološkega
parka.
Občina Cerkvenjak arheološki park ponuja vsem,
ki jih zanima, kako so živeli predhodniki na naših
tleh v času pradavnine in rimskega imperija. Še
posebej arheološki park ponuja osnovnim in
srednjim šolam kot priložnost za šolo v naravi ter
gostincem, turističnim delavcem in turističnim
ter izletniškim kmetijam, ki lahko razširijo svojo
turistično ponudbo. Občina Cerkvenjak se želi
uveljaviti  kot turistična destinacija ne samo za
prehodne goste, temveč tudi za stacionarni turi-
zem, za kar že ima zagotovljene prenočitvene ka-
pacitete in druge pogoje.

Arheološki park, pred katerim je zelo veliko par-
kirišče, na katerem lahko parkira okoli 80 osebnih
vozil, je vzorno in sodobno urejen. V njem sta od-
kopani in urejeni dve gomili, še trinajst pa je
označenih. Nad eno gomilo so zgradili nadstre-
šek, pod katerim bodo lahko vodiči spregovorili
turistom tudi ob slabem vremenu. Med gomilami
so povezovalne poti, ob katerih so klopi ter koši
za odpadke. Ureditev celotnega arheološkega
parka je trajala skoraj pet let, stala pa je 125.610,10
evra. Natanko 32.329,34 evra so prispevali kul-
turno in kmetijsko ministrstvo ter LAS Ovtar Slo-
venskih goric, medtem ko je 93.280,75 evra
občina Cerkvenjak financirala iz lastnih sredstev.

Tomaž Kšela 
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Prva pomoč ob nesrečah

Arheološki park iz rimskih časov

Študijski center za narodno spravo in ob-
čina Lenart v Slovenskih goricah sta v
sredo, 2. junija,  pripravila predstavitev

knjige avtorja Jurija Štesla Pohorska afera –

Krvavi izpadi štajerskih partizanov med jesenjo
1943 in pomladjo 1944. Knjigo sta v mali dvo-
rani Centra Slovenskih goric v Lenartu predsta-
vila dr. Marjan Linasi in dr. Mateja Čoh.
Avtor v knjigi predstavi dogajanje na Štajerskem
in Koroškem od septembra 1943 do aprila 1944,
poznano pod imenom Pohorska afera. Predstavi
vlogo in odgovornost takratnega političnega in
vojaškega vodstva na Koroškem in Štajerskem,
predvsem Pokrajinskega komiteja Komunisti-
čne partije Slovenije za severno Slovenijo ter
partizanskih enot IV. operativne cone. Posebej
izpostavi vlogo in postopke varnostno-obvešče-
valne službe in piše o usodi najmanj 52-ih žrtev,
ki so jih na zaslišanjih mučili in nato ubili.

Uredništvo

Nad eno od gomil so postavili nadstrešnico za
skupine obiskovalcev

Tako so bili v časih pokopov v gomile opravljeni
moški in rimski vojščaki 

Predstavili Pohorsko afero

Družinski festival Smukarija na Zavrhu je
v celoti uspel. Udeležile so se ga družine
na podlagi posredovanega letaka po elek-

tronski pošti. Sobota, 19. junija, kljub slabim vre-
menskim napovedim ni postregla z dežjem. 

Smukarija predstavlja prvi tovrstni dogodek, ki
zajema uživanje cele družine, obenem pa se zav-
zema za prijazen odnos do okolja s čim manj od-
padki, zato so delavnice večinoma zasnovane na
uporabi odpadnega materiala, postrežba hrane

pa se izogiba uporabi plastičnih krožnikov in pla-
stičnega jedilnega pribora. Skozi igrarije, slikarije,
ples, glasbo so otroci korakali od ustvarjalnice do
ustvarjalnice. Naredili so si pravljične vagone,
poslikali so si majice, srkali čaj iz čarobnih sko-
delic, starši pa so lahko posedali v svetovalnem
kotičku, zaplesali s svojimi smuki dvorni ples ali
igrali na inštrumente. Finale je predstavljal pisan
hodnik na hribu, ki je skrival tri zaklade. Manjše
otroke so na tak podvig pospremili starši. Druži-
nam je bila ponujena kvalitetna hrana, predvsem
iz ekološke pridelave, s poudarkom na zdravi pre-
hrani, ki ne izključuje sladice. SladkoJed – mehki
sladoled je otroke popolnoma navdušil. Starši so
imeli na razpolago tudi previjalni kotiček.
Nosilec festivala je Kulturno in izobraževalno
društvo Kelih, idejni vodja je Katja Koroša, ume-
tniško plat vodi Klaudija Vidak, tretji člen pri iz-
peljavi projekta pa dodaja Lidija Kranvogel.  Že
prva Smukarija je postregla s tolikimi otroškimi
nasmeški, da si je zagotovila posebno mesto v
spominu otrok.

Katja Koroša

Festival Smukarija na Zavrhu

Če ste srčni bolnik in vas je strah, da vas
bo, kot pravimo po domače, zadela kap
oziroma da vam bo zastalo srce, se pre-

selite v občino Benedikt. Tam imajo edini v
osrednjih Slovenskih goricah srčni avtomatični
defibrilator.
Za to je najbolj zaslužen predsednik Kluba krvo-
dajalcev občine Benedikt Mirko Šijanec, ki se ga
domačini še dobro spomnijo kot prijaznega šo-
ferja avtobusa pri Certusu:
»Takorekoč vsakomur lahko zastane oziroma
začne fibrilirati srce. V takšnem stanju ne more
preživeti več kot kakšnih deset minut. Pomoč
najhitreje nudimo z avtomatičnim defibrilator-
jem, ki ga v Benediktu imamo. Namestili smo ga
v športni in večnamenski dvorani v središču Be-
nedikta, kjer se zadržuje največ ljudi. Nanj opo-
zarja tudi tabla.«

Za uporabo avtomatičnega defibrilatorja so v Be-
nediktu imeli že tri usposabljanja. Zadnje je bilo
21. aprila letos. Na njem je sodelovalo kar 25 
tečajnikov, kar je za tovrstna usposabljanja zelo
veliko.
Kako človek opazi, da je nekomu v njegovi bli-
žini zastalo srce? »Človek izgubi barvo, ne diha
več prav, začne se peniti in podobno. Takoj je
treba začeti s temeljnimi postopki oživljanja,«
pravi Šijanec. Najlažje pomagajo trije: eden ga

začne oživljati, drugi mu po-
maga, tretji pa mora klicati
nujno medicinsko pomoč. Najlažje človeku po-
magajo z avtomatičnim defibrilatorjem. »Gre za
aparat, s pomočjo katerega damo dejansko člo-
veku elektrošok zelo visoke frekvence,« pravi Ši-
janec. Najprej moramo »sčistiti prostor«, da ne
pride kdo v stik s človekom, ki bo prejel elektro-
šok. Nato namestimo aparat, ki reagira samo, če
srce fibrilira. Potem nas aparat sam vodi. Najbo-
lje je, če človeku pomagamo v treh do petih mi-
nutah po »srčnem kolapsu«. Od osme do desete
minute po »srčnem napadu« je pomoč lahko še
vedno koristna, je pa že dokaj pozna, po desetih
minutah pa je običajno prepozna, vendar reše-
valec ne sme nikoli prehitro obupati.
V Benediktu so, zahvaljujoč Šijancu in podpred-
sedniku Kluba krvodajalcev Benedikt Francu
Stanku, usposobili za delo z avtomatičnim defi-
brilatorjem že veliko ljudi. Še posebej dragoceno
je, da so med njimi učitelji, vzgojiteljice, športni
trenerji, gostinci in drugi, ki se veliko gibljejo
med ljudmi.
Sicer pa Klub krvodajalcev v Benediktu izvaja
svojo temeljno funkcijo s tem, da združuje in po-
vezuje krvodajalce ter skrbi za promocijo te ple-
menite humanitarne dejavnosti. Nekateri člani
so kri darovali že šestdesetkrat. Klub krvodajal-
cev Benedikt je letos ob zaključku tečaja za upo-
rabo avtomatičnega srčnega defibrilatorja vrtcu
poklonil šestsedežni otroški voziček za prevoz
dojenčkov na sprehode po svežem zraku. »V
našem vrtcu imamo tudi jasli, v katerem je 15
malčkov, starih od deset do enajst mesecev. Ker
so imeli doslej samo en voziček, so jih lahko pe-
ljali na sprehod samo polovico.« Klub krvoda-
jalcev Benedikt ima svoje prostore na
Čolnikovem trgu. Imajo tudi svojo zloženko, v
kateri so tako nanizali svoje prednostne naloge.

Tomaž Kšela 

Benedikt: edini srčni defibrilator
v osrednjih Slov. Goricah

Mirko Šijanec Franc Stanko



Društvo vinogradnikov iz Svete Trojice,
ki ga vodi neumorni Peter Leopold, je
ob občinskem prazniku pripravilo dvo-

dnevno prireditev »Dan odprtih kleti«, na kateri
se je zbralo okoli petdeset obiskovalcev in dru-
gih gostov. Kot nam je povedal Leopold, na pri-
reditvi ni manjkalo dobre kapljice, gospodinje
in sosedje pa so poskrbeli za pogostitev z doma-
čim kmečkim kruhom, zaseko in narezkom iz
domače tunke.

Prvi del prireditve se je odvijal pri domačiji Da-
vida Leopolda v Zgornji Senarski, kjer je pod
staro hišo zelo dobro ohranjena obokana ozi-
roma »velbana«  klet, kjer temperatura tudi poleti
ne preseže 12 stopinj Celzija. 
Ker so prireditev organizirali prvič, sta se pred-
sednik Peter Leopold in podpredsednik Milan

Šalamun odločila, da prireditev izpeljeta kar v
svojih kleteh. Na prireditev so prišli tudi župan
Darko Fras, podžupan Janez Voglar in radgonska
vinska kraljica Andreja Plohl.
Na prireditvi je predsednik društva podelil pri-
znanja 19 pridelovalcem za ocenjene vzorce vin
letnika 2009. Nato je za protokolarna vina za leto
2010 razglasil naslednja: zvrst z oceno 17,80 (pri-
delovalec Franc Bombek), zvrst z oceno 17,73
(pridelovalec Janez Cmour), šipon z oceno 17,83
(pridelovalec Franc Rojko), zeleni silvanec z
oceno 17,70 (pridelovalec Milan Šalamun), ren-
ski rizling z oceno 18,30 (pridelovalec Jože Žel iz
Oseka),  chardonnay z oceno 18,23 (pridelovalec
Jože Žel iz Oseka), rumeni muškat z oceno 18,10
(pridelovalec Henrik Fekonja) in traminec z
oceno 18,43 (pridelovalka Felicita Rajter).
Naslednji dan se je prireditev nadaljevala pri Mi-
lanu Šalamunu v Gočovskem Vrhu, kjer so udele-
žence pod brajdami pričakale polno obložene
mize domačih dobrot, ki jih je pripravila družina
Šalamun. Malici je sledila degustacija odličnih vin.
»Obe prireditvi sta odlično uspeli; k temu so pri-
pomogli gospodarja in gospodinji, družinski
člani pa tudi sosedje s svojimi prispevki. Takšnih
in podobnih prireditev, kot so bili dnevi odprtih
kleti, si naši ljudje želijo, kar je pokazala velika
udeležba na obeh prireditvah,« je po končani pri-
reditvi dejal Peter Leopold.

Tekst: T. Kšela, foto: Peter Leopold

Govedorejsko društvo Slovenske gorice
Lenart je v sodelovanju s KGZ Slovenije
– Kmetijsko gozdarskim zavodom Ptuj

ob pokroviteljstvu občine Lenart pripravilo go-
vedorejsko razstavo, ki je bila v nedeljo, 30.
maja, na hipodromu Polena pri Lenartu.  
Rezultati ocenjevanja so dodelili naslove zma-
govalk živalim naslednjih rejcev: Starejše krave
lisaste pasme: JELKA; Silvija Breznik, Benedikt.
Mlajše krave lisaste pasme: BISTRA; Štefanija

Anžel, Sv. Trojica. Plemenske telice lisaste
pasme: MALKA; Štefanija Korošec, Voličina.
Krave črno-bele pasme: MORA; Alberto Koc-
bek, Voličina. Prvesnice črno-bele pasme:
MURA; Konrad Divjak, Lenart.
Šampionka razstave je po izboru strokovnih
komisij MORA rejca Alberta Kocbeka iz Zg.
Voličine, miss razstave po izboru publike pa je
BERTA Franca Kovačeca iz Čagone v Cerkve-
njaku.

PGD Osek je v okviru praznovanja praz-
nika občine Sv. Trojica tudi letos pripra-
vilo tekmovanje koscev. Tokrat je

potekalo pod pokroviteljstvom občine Sv. Tro-
jica, podjetja Kemetal Lenart in Kmetijske za-
druge Lenart; s pozdravnim nagovorom ga je
odprl predsednik PGD Osek Franc Rojko. Ome-
nil je še nekaj drugih dogajanj v društvu: za ga-
silke in druge krajanke so pripravili proslavo
dneva žena, gasilske ljudske pevke so 5. junija s
svojim nastopom zastopale naše kraje na regij-
skem srečanju ljudskih pevk v Ormožu.  »Ob
kulturni in družbeni dejavnosti društva je gla-
vna skrb za dobro požarno varnost in izobraže-
vanje gasilcev. Pred kratkim je uspešno opravilo

tečaj za gasilca 12 gasilk in gasilcev. Udeležili
smo se tudi gasilskih tekmovanj in pohvalimo
se lahko z izredno dobrimi rezultati:  mladinke
s prvim, mladinci pa z drugim mestom. Dobre
rezultate so dosegli tudi pionirji, člani »A« in ve-
terani, ki so se udeležili tekmovanja PGD Mari-
bor-Pobrežje,« je poudaril predsednik Rojko.  
V imenu občine Sv. Trojica je udeležence tekmo-
vanja in obiskovalce pozdravil podžupan občine
Janez Voglar, ki je pohvalil društvo, začetek do-
gajanja pa so s pevskim nastopom popestrile ga-
silske ljudske pevke. Tekmovanje je potekalo v
treh kategorijah. V prvi skupini so tekmovali
moški do 60 let, v drugi nad 60 let, v tretji ženske,

kjer pa ni bilo omejitve. V
skupni do 60 let moški je
zmagal Slavko Šilak, nad 60
pa Alojz Knuplež. V ženski
konkurenci je zmagala
Ivanka Belak. Ob koncu bi
lahko rekli, da  so bili vsi
zmagovalci, kajti namen tek-
movanja je ohranjanje  spo-
mina na čase, ko so naši
predniki opravljali težka dela
na polju brez mehanizacije.

Uredništvo
Foto: Matej Emeršič

Podobno kot lansko leto, ko so vina vino-
gradniškega društva Lenart dobila najvi-
šjo povprečno oceno na grajskem

ocenjevanju vin na Ptuju, so tudi letos ocenjena
vina prejela visoko oceno v vseh kategorijah,
medtem ko je med predikati prejel najvišje pri-
znanje – glineno amforo – laški rizling – suhi
jagodni izbor, letnik 2006, ki je dozorel v kletnih
prostorih Vinogradništva Šuman. Omenjeno
vino je z oceno 19,20 dobilo tudi veliko zlato
medaljo. Ob tej visoki nagradi so vinogradniki
občine Lenart prejeli še 3 zlate medalje in sicer
za šipon med suhimi vini ter med predikati za

pozni trgatvi chardonnay in sauvignon, ki ju je
pridelal Marko Šebart. Srebrni medalji sta pre-
jela še renski rizling med suhimi vini in vino po-
sebnega okusa modri pinot – bariq.
Kar tri zlate medalje med predikatnimi vini pri-
čajo o kvalitetnem kletarjenju lenarških vino-
gradnikov, saj je pridelava teh vrst vin precej
zahtevnejša. Prav to pa priča o kvaliteti osred-
nje slovenskogoriških vin, ki sodijo v sam sve-
tovni vrh. Ocenjena vina bodo predstavljena na
jesenskem grajskem prazniku na Ptuju.

D. K.

Drugi vikend v juniju se je v Lenartu
zbralo lepo število pisanih balonov. Ba-
loncenter  NE je organiziral, že devetič

zapored, tekmovanje s toplozračnimi baloni.
Udeležilo se ga je enajst balonov, med drugim
je bil tudi balon iz sosednje Avstrije. 

Polena, le kdo je ne pozna? No, domačini jo prav
gotovo, saj je lep in urejen stadion. Ja, in tam so

nam prijazno odstopili prostor za konec tedna.
Vreme nam nekako ni bilo naklonjeno, kljub
soncu in vročini je bilo letenje zelo oteženo, saj
je pihal premočan veter.
V društvu Baloncenter  NE se trudijo omogočiti
občutiti užitke leta s toplozračnim balonom čez
našo zanimivo pokrajino zgornje Dravske do-
line in gričevje srednjih Slovenskih goric. Let z
balonom je namreč opazovanje pokrajine in ži-
vljenja pod njim iz pletene košare, ki se počasi
premika s hitrostjo vetra in s tem tudi v smeri
vetra. Seveda potniki ne smejo pozabiti na fo-
toaparate in kamere, da ovekovečijo ta dogodek. 
Foto reportažo si lahko ogledate na spletu
http://fotofoto.si/forum/viewtopic.php?f=10
&t=370&start=0, podrobnejše informacije 
dobite na tel.: 041/629 054, pilot Darko Kralj,
www.baloncenter.com.

Uredništvo
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Dnevi odprtih kleti Sv. Trojice

Govedorejska razstava na Poleni

Tradicionalno tekmovanje v košnji 

Vina lenarških vinogradnikov v vrhu
Vsoboto,19. junija,  je v Sv. Juriju potekala

prireditev ob 30-letnici društva kmečkih
gospodinj. Ob tej priložnosti so članice

društva izdale bilten, v katerem so predstavile

svoje delovanje v prvih tridesetih letih. Leta1980
so se na pobudo Ljube Ornik, kmečke gospodinje
iz Jurovskega Dola, povezale v aktiv kmečkih
žena. Od takrat so se članice društva srečevale na
raznih srečanjih in tečajih kuhanja ter priučeva-
nju ročnih spretnosti. Na teh srečanjih so krepile
pristne medsebojne podeželske vezi, s čimer so 

dosegale tudi enega primarnih ciljev društva, to
je ohranjanje vloge kmečke žene v današnji
družbi. Sčasoma so se gospodinje iz Jurovskega
Dola in okolice začele udeleževati tudi ocenjeva-

nja domačih dobrot, kjer so s števil-
nimi zlatimi in srebrnimi medaljami
dobile potrditev njihovega pravil-
nega dela.  S svojim delovanjem so
članice aktiva kmečkih žena, ki so se
leta 2000 preimenovale v društvo
kmečkih gospodinj, dale tudi svoj
prispevek k ohranjanju običajev, do-
mače kulinarike in ohranjanju kul-
turne in naravne dediščine. Na ta
način so obogatile tudi turistično po-
nudbo ne le Sv. Jurija, temveč celo-
tnih Slovenskih goric,  saj so ene
prvih iz tega območja, ki so se zdru-
žile v aktiv kmečkih žena. Njihova

podpredsednica, Mira Rotman, ki je
hkrati tudi ena gonilnih sil društva, je
bila med prvimi v Slovenskih goricah,
ki se je pričela povezovati z gospodi-

njami iz sosednje Avstrije in tudi Italije. Ker pa je
povezovanje prava pot do uspeha, se kmečke go-
spodinje iz Sv. Jurija družijo tudi z drugimi
kmečkimi gospodinjami po domačih Slovenskih
goricah. Društvo že dolgih 18 let uspešno vodi
Jožica Kurnik, ki je na ta način dala društvu svo-
jevrsten pečat. 

D. K.

30 let društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij

Pogled na naše kraje iz košare balona

Pri Izobraževalnem centru Slovenske 
gorice smo za poletje pripravili posebno
ponudbo tečajev tujih jezikov. Tečaji an-

gleščine in nemščine so namenjeni odraslim, ki
bi želeli izkoristiti poletni čas za učenje tujega
jezika, ter dijakom, ki bi radi utrdili svoje znanje
in pripravljeni vstopili v novo šolsko leto.                                                                                      
V mesecu maju je na nacionalni ravni potekal
Teden vseživljenjskega učenja. Tudi pri Izo-
braževalnem centru RASG smo sodelovali z
brezplačnimi prireditvami. Pričeli smo z orga-
niziranim ogledom Knjižnice Lenart. Po knjiž-
nici nas je popeljala računalniška informatorka

knjižnice Petra Kranvogel. Poleg vseh oddelkov
knjižnice, postopka izposoje in redkih knjig
nam je pokazala tudi prostore, ki običajno niso
dostopni obiskovalcem. Naslednji dan nam je
komandir Policijske postaje Lenart Jožef Ker-
neža predaval o osebni varnosti starejših odra-
slih. Teden vseživljenjskega učenja se je zaključil
s predavanjem o bontonu za vsak dan, ki ga je
izvedel Saša Županek. Podrobneje smo se po-
svetili obnašanju za mizo.

Alenka Špes in Natalija Arbeiter

Poletne aktivnosti Izobraževalnega centra

Ovtarjeva pohvala Društvu
kmečkih gospodinj Sv. Jurij

Vsoboto, 19.6., smo imeli delovno akcijo, v kateri je sodelovalo okrog 40 prostovoljcev. Od-
stranili smo vlažen omet in skopali jarke za elektrifikacijo cerkve. Blagoslov obnovitvenih
del bo na praznik Marijinega vnebovzetja,15. avgusta, ob 10. uri, ko bodo zagorele luči. Že

sedaj vas vabimo k slovesnosti. V poletnih mesecih  bo cerkev Sv. Treh kraljev v Slov. goricah ob ne-
deljah odprta od 14. do 16. ure za ogled in čaščenje. Dežurni vodiči vam bodo cerkev razkazali in
vam posredovali novosti glede obnove te vrhunske kulturno-zgodovinske in sakralne znamenitosti.

Marijan Rola, benediški župnik

Sv. Trije Kralji vabijo

Tokratna Ovtarjeva pohvala ni namenjena zgolj
eni osebi ali posamezniku, temveč vsem kmeč-
kim gospodinjam in ženam, ki so v teh 30-ih
letih kakorkoli pripomogle k obstoju društva,
izvedbi številnih projektov in na ta način dale

ogromen prispevek k ohranjanju naše naravne
in kulturne dediščine ter ponovno obudile šte-
vilne slovenskogoriške dobrote in obogatile tu-
ristično ponudbo Slovenskih goric.

Župan občine Sv. Jurij Peter Škrlecje ob 30-letnici društva
prvi zarezal v jubilejno torto



Častni občan občine Lenart, slovenski rimsko-
katoliški teolog, mariborski nadškof in metro-
polit, rojen 7. oktobra 1936 pri Lenartu  v
Slovenskih goricah, slavil dva jubileja

Dr. Franc Kramberger je mašniško pos-
večenje prejel 29. junija 1960 v maribor-
ski stolnici. Leta 1965 je postal prefekt

Slomškovega dijaškega semenišča v Mariboru,
kar je opravljal do leta 1972, ko je postal ravnatelj
tega zavoda. Naslednje leto, 1973,  je doktoriral
na Teološki fakulteti v Ljubljani. 10. novembra
1980 ga je papež Janez Pavel II. imenoval za 58.
rednega lavantinsko-mariborskega škofa; posve-
čen je bil 21. decembra istega leta v mariborski
stolnici. Bil je najmlajši škof v Sloveniji in tedanji
Jugoslaviji.
Že med študijem teologije si je zelo prizadeval
za Slomškovo beatifikacijo; ta prizadevanja so se
po imenovanju za škofa še okrepila. Že ob srebr-
nem jubileju je škof Kramberger poudaril: »Pri
Slomšku sem dobival navdih za pastoralno
delo, pa tudi za svoje duhovniško in duhovno
življenje!«  
7. aprila 2006 je bila mariborska škofija povzdi-
gnjena v mariborsko nadškofijo, tako da je dr.
Kramberger postal prvi nadškof te nadškofije,

hkrati pa je bila
ustanovljena tudi
metropolija Mari-
bor, tako da je prev-
zel tudi dolžnost
metropolita. 3. no-
vembra 2006 ga je
predsednik Slove-
nije dr. Janez Drno-
všek odlikoval z
zlatim redom za iz-
jemne zasluge Re-
publike Slovenije.
Leta 2005 je postal
častni občan občine Lenart, po mnenju maribor-
skih novinarjev pa je leta 2006 postal naj Mari-
borčan.
Mariborski nadškof in metropolit dr. Franc
Kramberger je daroval zlato mašo in jubilejno
mašo ob 30-letnici škofovskega posvečenja v ne-
deljo, 27. junija, v mariborski stolnici. V torek,
29. junija, pa je posvetil dva novomašnika: dia-
kona Damjana Mlinariča iz župnije Ptuj-Sv.
Peter in Pavel ter Sebastijana Valentana iz žup-
nije Sv. Jurij v Slovenskih goricah. 

E. P.

Posvečenje je bilo 29. junija v mariborski stol-
nici, nova maša pa 4. julija v cerkvi Sv. Jurija.
Za svoje novomašniško geslo je zaradi spošto-
vanja do velikana slovenstva in ljubezni do
grude starih staršev izbral misel A. M. Slom-
ška: Moja njiva so srca ljudi.  

Rodil sem se 17. marca 1983 v Mariboru, ži-
veli smo v Rušah, nato smo se preselili v
občino Sv. Jurij. Z vprašanjem, kaj želim

postati, sem se začel ukvarjati v srednji šoli. Po na-
svetih prefekta malega semenišča, dr. Jožefa Ur-
baniča, sem se že v srednji šoli vpisal v Slomškovo
dijaško (imenovano tudi malo) semenišče. Biva-
nje in način življenja v njem sta bila zame potrdi-
tev, da sem na pravi poti. Po srednji šoli sem
nadaljeval šolanje na mariborskem bogoslovju:
našel sem odgovore na številna vprašanja, čeprav
so se porajala tudi nova. Spoznal sem veliko ljudi
in dozorel v duhovniški poklic.« 

Preden ste dokončali študij, ste eno pastoralno
leto preživeli v Rimu? »Po petih letih študija mi
je spiritual  predlagal, da bi delal nekaj časa na

Radiu Vatikan kot novinar. Radio Vatikan je po-
sebne vrste medij, ker oddaja svoj program v več
kot 40-ih jezikih. Najmanjša delovna skupina je
slovenska; delo je bilo resno, ekipa dobra in zad-
nje mesece sem spoznal celo delo vatikanske te-
levizije. Najbolj mi je ostalo v spominu snemanje
papeževih slovesnosti. Ko sem se vrnil domov,
sem začel s študijem 6. letnika, ki pomeni spe-
cializacijo.V tem letniku sem bil posvečen v dia-
kona in sem se najbližje spoznal s poklicem
duhovnika.« 

Takšna odločitev, kot je vaša, v današnjih časih
ni ravno pogosta in včasih izzove reakcije bližnje
in daljne okolice. So vam bližnji stali ob strani?
»Največji preobrat zame in okolico je prestavljal
odhod v malo semenišče. Starši so to sprejeli po-
zitivno in me podpirajo, ne le oni, temveč tudi
stari starši, sorodniki in prijatelji. Posebej
moram omeniti gospo Gabrijelo Rehberger, 
ki živi v Londonu in jo vsako leto obiščem. 
Pomagala mi je - ne le duhovno, temveč tudi 
materialno.« 

Sebastijana Valentana je širša javnost prvič
spoznala lani septembra, ko je v Sv. Juriju pred-
stavil svojo pesniško zbirko Božje vedute. Okolje
vidi kot božjo pokrajino; je človek, ki živi v veri in
za vero. Živi za človeka in mu daje upanje.
Spremno besedo je napisala Berta Golob. Od kod
želja po takšnem načinu izražanja? »Slovensko
besedo sem imel rad že v osnovni šoli in razred-
ničarka mi je v 2. razredu dejala, da bom pesnik
ali pisatelj. Pesmi sem pisal tudi v srednji šoli. Z
njimi še vedno najbolje izrazim svoj odnos do
Boga. V tej knjigi mi veliko pomenijo tudi slike
orhidej Marie Marthe Alegria, žene hondura-
škega veleposlanika v Vatikanu.«  

Danica Zemljič

Jožef Herzog se je rodil 29. januarja 1922 na
Pobrežju v Mariboru kot drugi otrok Jožefa
in Ivane. Otroštvo je preživljal s starejšim bra-

tom Petrom, ki je leta 1943 padel v partizanih.
Osnovno šolo je obiskoval na Pobrežju, meščan-
sko pa v Mariboru. Po prihodu Nemcev, v drugi
svetovni vojni, je bil prisilno mobiliziran v nem-
ško vojsko. 
Kristina Herzog, rojena Vogelari 24. decembra
1926 na Gaju nad Mariborom, je otroštvo  preži-
vljala z očetom Karlom, mamo Magdaleno ter
dvema mlajšima bratoma Ferdinandom in Ed-
vardom. Šolo je obiskovala v Zg. Kungoti, nato je
nadaljevala meščansko šolo v Mariboru. Po drugi
svetovni vojni je bila štiri leta zaposlena kot knji-
govodja na Mariborskem okraju. 
Kristina in Jože sta se spoznala že kot osnovno-
šolca, ker je Jože hodil na počitnice h Kristinini
babici na deželo. Tako sta se po končani vojni po-
novno srečala pri babici in nato sklenila njuni ži-
vljenjski poti 8. aprila 1950, ko sta se v Mariboru
civilno poročila. 27. maja 1950 je sledila cerkvena
poroka. Leta 1951 se jima je rodila hčerka Jelka,
ki je takoj po rojstvu umrla. 
Jožef se je ukvarjal s športnimi konji, zato sta ku-
pila posestvo v Vosku, v župniji Sv. Marjete v Per-
nici, kjer je razvijal svojo športno pot. Leta 1955

je Kristina
rodila sina
D u š a n a .
Nato je leta
1969 sledila
arondacija
P e s n i š k e
doline, za-
radi česar
so jih izse-
lili v Vi-
ničko vas,
kjer sta mo-
rala na
novo ure-
jati pogoje
za delo, po-
sebej za tre-
ning s konji. Jožef se je po 15 letih lahko ponovno
vrnil na hipodrome in leta 2000 dosegel svojo
100. zmago s svojimi lastnimi konji. Hkrati sta
obnavljala tudi kmetijo ter s tem spodbudila sina,
da je ostal doma in si ustvaril družino. Skupaj so
se usmerili v proizvodnjo perutninskega mesa, ki
je največja v občini. Imata dva vnuka: Dušana in
Kristjana.

Arhiv občine Lenart

Alojz Lukner se je rodil 15. junija 1936 v
Jablancah pri Koreni. Kot otrok je nekaj
časa živel v Jablancah s polbratom Fran-

cem in tremi sestrami: Marijo, Šolasto in Jožico,
nato so se preselili v Strmo Goro, zato je osno-
vno šolo obiskoval v Voličini. Na železnici v Ma-
riboru je bil zaposlen do leta 1972. Nato je šel v
Nemčijo, kjer je delal do upokojitve. 
Marija Lukner, rojena Rogan, se je rodila 1.
marca 1939 v Črmljenšaku materi Kristini in
očetu Francu Rogan. Svoje otroštvo je preži-
vljala skupaj s starši in tremi sestrami: Gizelo,
Marto in Terezijo. Osnovno šolo je obiskovala v
Voličini. Staršem je pomagala pri gospodinjskih
opravilih, kasneje pa je skrbela za svojo družino. 
Alojz in Marija sta se spoznala leta 1959. Vzklila
je ljubezen, zato sta se leto pozneje, 21. maja
1960, civilno poročila, naslednji dan pa cer-
kveno. Po poroki sta nekaj časa živela pri neve-

stinih starših, kasneje pa sta si na Zavrhu zgra-
dila svoj dom, kjer živita še danes. Rodili so se
jima trije otroci: hči Alenka, sinova Danilo in
Slavko. Hči Alenka je poročena v Rušah, sin Da-
nilo pa v Kamniku. Najmlajši sin Slavko živi
skupaj z njima.

Arhiv občine Lenart

Boj pri Przemyslanih
V začetku oktobra se je (Franc Potrč) skupaj z no-
vimi vojaki odpeljal nazaj na fronto v Dobromil,
kjer so prevzeli postojanke, v katerih so ostali 21
dni brez zamenjave. Tam je Franc  Potrč doživel
veliko strahu, stradanja, žeje in napadov uši. Za-
radi bojev so se umikali proti reki Sani in vsi vo-
jaki njihove stotnije so se porazgubili. Franc se je
pridružil madžarskemu Honvedu. Njihove vo-
jake je našel vse pijane, ker so imeli postojanko
blizu šole, v kleti katere so našli sod s 500 litri
žganja. Natočil si je dve steklenici žganja ter se
vrnil k vojakom. Mislili so, da bo naslednji dan
brez bojev, ker so ponoči razstrelili most čez reko
Sano. Motili so se, ker so Rusi ponoči postavili
zasilni most in so jim prišli za hrbet ter jih silo-
vito napadli po desnem in levem krilu.  Franc se
je želel skriti v kleti šole, med begom pa je bil
zadet v levo nogo pod kolenom. Padel je in se
zelo ustrašil, takoj je vzel obe steklenici žganja in
ju želel izprazniti. Pred njim se je pojavil ruski
kozak, ki mu je takoj odvzel pijačo.  Iz ene stekle-
nice mu je dovolil napraviti samo nekaj požirkov.
Bil je sredi boja in je slišal, kako so zapeli bajoneti
ob bajonete in krike ranjencev. K njemu pa so
stopili štirje ruski vojaki sanitejci, ki  so  mu oskr-
beli  rano. Na nosilih so ga odnesli k cesti. Franc
je postal ruski ujetnik, razjokal se je, ker je izgubil
čast svoje vojaške službe in domovine. Končano
je bilo vse. Zapustiti je moral svoje vojake,  s ka-
terimi si je po bratovsko delil vojaški kruh. Za-
pustiti je moral dom, očeta, mater  in tri sestre.
Zelo ga je bilo strah. Bil je živčno uničen. Da pa
bi si sam vzel življenje, mu ni prišlo na misel. 

Doživljaji v ruskem ujetništvu
Na prevoz je čakal 4 ure, prišel je domačin z enim
konjem ter starim vozom. Pomagal ga je naložiti.
Čez 20 m je pobral še madžarskega ranjenca in
po  50 m vožnje se je razletelo zadnje desno kolo;
zvrnili so se na sredino ceste. Takoj so se morali
umakniti na njivo, da jih ni povozilo rusko top-
ništvo. Vso noč sta ostala na njivi brez hrane in
opazovala premike ruskega topništva. Naslednje
jutro,  25. oktobra 1914,  ju je naložil drugi voz-
nik, ki jih je vozil osem  dni v Kijev. Šest ranjen-
cev na vozu je med prevozom jedlo samo zeljnate
kocene, ki sta jih pustila konja. 
V Kijevu, v zasilnem taborišču, so dobili zelo
malo koruzne juhe in kaše. Tisti, ki so lahko šli
trikrat po hrano, so vsi umrli, ker jim je počil že-
lodec.  Po dveh dneh so jih brez pregledov ran
naložili na odprte vagone in jih tri dni vozili v
Moskvo v bolnišnico. Najprej so jih stehtali.
Franc je shujšal s 84 kg na 56. Iz ran so jim strgali
stare ovoje, pod katerimi so kožo razgrizle uši.
Zelo je bolelo, čez nekaj dni so se bolečine nehale.
Zdravljenje ujetnikov in domačih ranjencev se ni
razlikovalo. Hrana je bila dobra in dovolj obilna.
Sovraštva med ujetniki in ruskimi ranjenci Franc
ni opazil. V Moskvi je bil od 8. novembra do 15.

januarja 1915. Nato so jih odpeljali v taborišče v
mesto Kovrov v Vladimirski guberniji blizu Sibi-
rije. Bivali so v stari jahalni uti, kjer so prej ruski
kozaki učili svoje konje. Kurili so s celimi poleni
sredi taborišča in s tem greli več kot  1000 ujet-
nikov. Po hrano so hodili 1 km daleč v zelo mrzli
zimi. Za zajtrk so dobili čaj in kruh, za večerjo pa
nič.  Vso zimo, do 3. maja, so životarili in si pri-
povedovali zgodbe ter lovili uši. Zadnja Slovenca
sta mu umrla 2. 5. 1915, potem je ostal Franc sam
med Madžari, Nemci, Romuni in Turki.  4. maja
so jih odpeljali v evropsko Rusijo, v mesto Pol-
tavo (sedaj v Ukrajini), kjer so jih razporedili na
poljska dela. Franc je odšel prostovoljno na delo
v mehanično delavnico za popravilo avtomobilov
in motorjev v lasti Nemca, inženirja Schmiden-
berga, ki je prišel iz Dunajskega novega mesta in
je tu zelo obogatel.  Najboljši izmed osemnajstih
ujetnikov v delavnici je bil Franc, ki še nikoli ni
videl nobenega motorja. Ostali so bili Čehi in vsi
izvežbani mojstri. Lasnik ga je imel rad, tudi jedel
je pri njem in v štirih mesecih ga je naučil popra-
vljati avtomobile. Pomagal mu je, da je opravil
vozniški izpit. 10. septembra je prišla v delavnico
mlada gospa s klobukom. Gledala je enega in
drugega. Franca je vprašala, če govori nemško in
če bi šel k njej za šoferja. Odgovoril je, da ni spo-
soben, ker ima slabo obleko in da mu je tu dobro.
Približal se je inženir, dober gospejin  znanec.
Doma je bila iz Lipnice. Povedal mu je, da lahko
gre, saj mu bo tam še lepše.  Z gospo Munjo, staro
24 let, se je odpeljal v mesto Zenkov.  Predstavila
ga je svojemu možu, upokojenemu polkovniku,
staremu čez 60 let, z imenom Vasilij Nikolajevič
Ščelkačov, in kuharici ter sobarici.  Naslednji dan
je dobil različno obleko, ki mu jo je krojač takoj
po meri prilagodil.  Tretji dan pa je že začel po-
pravljati stari francoski avto »Berlie«. Pri tej bo-
gati družini je zelo dobro živel dve leti, ker so ga
visoko cenili. Na to je bil ponosen in se je pa-
metno obnašal.  Hitro je  postal  priljubljen tudi
pri drugih meščanih, ki so ga že na daleč pozdra-
vljali z njegovim ruskim imenom Afanasij. Zelo
je bil zadovoljen, pravega veselja pa ni imel zaradi
domotožja. Takoj po prihodu se je v ruski šoli
začel učiti rusko, da se je lahko pogovarjal s svo-
jim gospodarjem. Po štirih mesecih je lahko z
vsakim govoril rusko, za gospoda je bil tudi pisar.
Leta 1917  je govoril rusko brez napak. 
Zjutraj, če ni bilo vožnje, ja lahko spal do pol
enajstih, ker je bil zajtrk ob enajstih, kosilo je bilo
ob štirih, večerja pa med osmo in deveto uro zve-
čer. Lahko je šel v kino ali v gledališče. Bil je lepo
oblečen in prost. Ko je bil doma, je rad bral
knjige o raznih državah, samo o Avstriji nič, da
ne bi  imel še večjega  domotožja. Imel je svojo
sobo s telefonom in električno razsvetljavo.
Drugič o drugih doživljajih Franca Potrča v ru-
skem ujetništvu in o spektakularnem begu iz Ta-
škenta do Zavrha.

Mihela Ferlinc
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OVTARJEVE NOVICELJUDJE MED NAMI

Zlatomašnik dr. Franc Kramberger,
30 let škofovskega posvečenja

Sebastijan Valentan – novomašnik 

Sobota,  22. maja, v cerkvi Sv.  Marjete v Pernici:

Biserna poroka Jožefa in Kristine Herzog

Sobota,  22. maja, v cerkvi Sv. Ruperta v Voličini:

Zlata poroka Alojza in Marije Lukner

»

Opomin in spomin na prvo svetovno vojno 1914–1918

Potrčeva kapelica II.del

Pri obhajilu pri papežu Benediktu XVI. 
Foto: L'Osservatore Romano



Devetošolci so se poslovili. Na šaljiv, a pre-
cej resničen način so predstavili trenutke,
ki so se jim zvrstili in vtisnili v spomin,

vse od prvega prestrašenega vstopa v prvi razred,
pa do slovesa v devetem razredu; učiteljem so iz-
rekli iskreno zahvalo.
Slavnostno so zaplesali s svojimi starši oziroma
rejniki in se tudi njim s cvetom rdeče vrtnice za-

hvalili za vse dobro. Zdaj so na križišču življenj-
skih poti, za katere niso dobili zemljevidov, sami
so si s svojim uspehom in talenti pridobili vstop-
nice za srednje šole. Res je, da so bili v različnih
razredih, a zliti bodo ostali v eno srce, v prijatelj-
stvo, ki se je stkalo v teh šolskih letih in jih bo po-
vezovalo skozi leta, ki so pred njimi. 

Saša Lovrenčič

Od septembra 2008 dalje se trudimo otrokom
in mladim ponuditi zanimive prostočasne de-
lavnice ob jesenskih in zimskih šolskih počitni-
cah. S pridobitvijo prostorov na stari policijski
postaji v središču Lenarta  so te delavnice še bolj
ustvarjalne in zanimive. Z našo komisijo za hu-
manitarne dejavnosti med drugim pomagamo
otrokom tudi do brezplačnih letovanj in zimo-
vanj, organizirali smo sejem rabljene smučarske
opreme. Poleg humanitarne dejavnosti se tru-
dimo tudi na področju medgeneracijskega so-
delovanja, želeli bi vzpostaviti tudi TOM telefon.
V okviru šole za starše pripravljamo različna
predavanja in delavnice.
V letošnjem šolskem letu smo med jesenskimi
in zimskimi počitnicami pripravili uspešne in
zanimive ustvarjalne delavnice. In ker prihaja
čas poletnih počitnic, na veliko odpiramo svoja
vrata in vabimo vse, da z nami v juliju in avgu-
stu preživijo ustvarjalne torke in uporabne
petke med 10. in 14. uro v prostorih društva
(stara policijska postaja). Družili nas bodo 
- igra in glasba ( 16., 23. in 30. julij; 3., 6. in 17.

avgust), 
- ustvarjalnost in pestrost barv (6., 9., 13., 20.,

27. julij), 

- popotovanja po domačih in sosednjih krajih
(10. in 13. avgust)

- fotografska delavnica in obiski po mestu na-
okrog (20., 24. in 27. avgust). 

Delavnice bodo nastajale pod spretno taktirko
različnih prostovoljcev, vaša naloga je le, da se
nam pridružite in uživate.
Vsa obvestila bodo dodana na oglasni deski
pred vhodom v društvene prostore in na 
Facebooku (dpmsg Društvo prijateljev mla-
dine). Spremljajte in se vidimo pri nas.

Za DPMSG sekretarka
Mojca Perić

Vvrtcu Pikapolonica v Cerkvenjaku se
vedno nekaj zanimivega dogaja. Tudi 
tokrat smo ob dnevu zemlje izvedli eko-

dan. Medse smo povabili predstavnike čebelar-
jev iz Juršincev. Razkazali so nam čebelarsko
opremo in pripomočke, pokazali zgradbo panja,
satovja in različne vrste medu. 
V okviru pro-
grama – Eko-
šola kot način
življenja pa
smo se letos
odločili za so-
delovanje na
sejmu Alter-
med v Celju, da
p r e d s t av i m o
svoje dejavnosti
v sklopu nacio-
nalnega pro-
jekta. Razstav-
ljali smo zdra-
vilna zelišča in
izdelke. Obi-
skovalci so se
čudili izdel-
kom, ki so jih videli na razstavnih panojih. Še
bolj pa so bili navdušeni nad našimi zdravilnimi
zelišči, ki smo jih vzgojiteljice in otroci v vrtcu
Pikapolonica pripravili sami s svojega botani-
čnega vrta.
V šol. letu 2009/10 smo opravili program dejav-
nosti in vsebin z naslednjimi cilji: Spodbujanje
različnih pristopov k spoznavanju narave; Otrok
spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in
on sam – skrbimo za zdravje; Otrok ugotavlja,
da je čisto okolje tudi zdravo – ne odmetava
smeti v okolju; Otrok opazuje in ugotavlja spre-
membe v vseh letnih časih; Skrbimo za ureje-

nost gredice v botaničnem vrtu. Prijavili smo se
tudi na razpisane projekte, ki so kriteriji za pri-
dobitev ekozastave za šol. leto 2009/10: Živali in
mi; Zdrav način življenja; Kaj se dogaja z zbra-
nimi odpadki; Sejem Altermed; Natečaj voščil-
nic; Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš;
Zbiralna akcija papirja za Šport špas.

Ekoprojekt smo predstavili aprila v vrtcu Pika-
polonica Cerkvenjak. Ob tej priložnosti smo po-
sadili lipo, ki so nam jo prav tako podarili
čebelarji iz Juršincev, imeli razstavo izdelkov in
fotografij, ki so nastajale ob izvajanju projekta.
Na koncu prireditve smo se posladkali z razli-
čnimi vrstami medu in dobrotami, ki nam jih
pripravilo društvo kmečkih deklet in žena iz
Cerkvenjaka. Vrtec Pikapolonica za svoje akti-
vno delo letos že šestič prejema ekozastavo, kar
pomeni, da smo na dobri poti.

Koordinatorica ekovrtca:
Irena Kozar
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Valeta leta, so rekli …

Na Sv. Ani so se od delavcev šole in učencev po-
slovili na valeti in ob predaji ključa. Skozi vsa
šolska leta so se trudili z raznimi tekmovanji in
doseganjem prej odličnega, zadnji dve leti pa iz-
jemnega učnega uspeha. Ob zaključku šolanja
so prejeli priznanje za izjemen učni uspeh vseh
osem let in darila, ki jih je izročil župan občine
Sveta Ana Silvo Slaček. Darila so prejeli: Anja
Špindler, Anja Tlakar, Maja Šauperl, Lucija Troj-
ner, Andreja Zemljič, Tamara Zelenik, Barbara
Kolman,  Natalija Horvat, Patricija Kraner,
Urban Rajter, David Vučkovič in Žan Rola. 

Kolektiv OŠ Sv. Ana

Zagotovo bo vsem učencem, ki so vsa leta pridno
zbirali petice in bili ob koncu vseh razredov odli-
čni, ostal v spominu sprejem pri županu občine
Sv. Jurij Petru Škrlecu. Razveselili so se ga Rebeka
Lorber, Jasmina Zorjan, Miha Kocbek in Matevž
Roškarič. Poleg prejete nagrade, ki so jo učenci
dobili pri županu, so se dan po sprejemu skupaj
z vrstniki iz osnovnih šol Lenarta, Voličine in Sv.
Trojice odpravili na nagradni izlet na Dunaj. V
svojem nagovoru uspešnim učencem je župan
občine izrazil željo, da bi čim več uspešnih učen-
cev in kasnejših študentov svoje bogato znanje
uporabilo v domačem kraju in na ta način pri-
spevalo k njegovemu razvoju.

D. K.

Župan občine Lenart, mag. Janez
Kramberger  je sprejel učenke in
učence, ki so v vseh razredih os-
novne šole dosegli odličen uspeh:
Jure Kajzersperger, Nadine Lah,
Maja Kurbus, Urška Burian, Ana
Bračič, Anja Kukovec, Tina Sla-
mek, Tine Tetičkovič, Matija
Kramberger, Marin Štefanec iz
OŠ Lenart in Demi Harc, Timo-
tej Kurnik, Rok Peklar, Katja
Pulko, Špela Ekselenski, Domen
Horvat, Blaž Mesarec in Ina Pi-
vljakovič iz OŠ Voličina.

Učenci so bili nagrajeni tudi z izletom na Dunaj,
na katerega so se odpravili v četrtek, 17. junija.

Arhiv občine

Župan občine Benedikt Milan Gumzar je spre-
jel 5 najuspešnejših učencev Osnovne šole Be-
nedikt iz generacije 2002–2010. Vsi ti učenci so
v vseh letih osnovnega šolanja dosegli odlični
učni uspeh oz. povprečje ocen 4,5 ali več. Ti
učenci so: Barbara Bernjak, Špela Marčič, Bar-
bara Roškar, Tajda Zimič in Tilen Žel. Poleg
učencev so bili na sprejem vabljeni tudi njihovi
starši, razredničarki in ravnatelj OŠ Benedikt.
Učenci so prejeli slavnostne listine in knjižne
nagrade, ob tem pa jim je župan še čestital za
vse uspehe in podelil nasvete za v prihodnje ter
jim dejal, da naj sprejmejo vso znanje, ki jim je
ponujeno, in ga ponosni prinašajo nazaj v svoj
kraj Benedikt. 
Na fotografiji so Barbara Roškar, Barbara Ber-
njak, Tilen Žel, Špela Marčič in Tajda Zimič ob
županu Milanu Gumzarju, foto: Igor Barton

Sabina Šijanec

Izjemen učni uspeh vsa leta
Šolsko leto je spet naokoli in še ena uspešna generacija se poslavlja od 
osnovnošolskih klopi, odšli bodo vsak svoji poklicni poti naproti

Ustvarjalni torki in uporabni petki
Društva prijateljev mladine Sl. g.

Medobčinsko tekmovanje v znanju Kaj
veš o prometu? se je letos odvilo v ob-
čini Sveta Trojica, kjer so se učenci

odlično odrezali. Prvo mesto je ob mentorstvu
mag. Feliksa Jakopca dosegel Tjaž Lovrenčič iz
OŠ Benedikt. Tako se je tako uvrstil na 19. drža-
vno prvenstvo, ki se je odvijalo v soboto, 29.
maja, na športnem igrišču OŠ III v Murski So-
boti in po tekmovalni progi v prometu. Ob mo-
ralni podpori mentorja Jakopca in predsednika
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu pri občini Benedikt Janeza Klepca so v
Murski Soboti preživeli lep sončen dan. Namen
tega tekmovanja je predvsem, da učenci prido-
bijo poglobljeno teoretično in praktično znanje
že v najzgodnejšem obdobju, ki ga nato bolj za-
vestno uporabljajo v vsakdanjem življenju in ra-

zličnih situacijah, ki so jim izpostavljeni na ulici
in cesti ter s tem prispevajo k splošni večji var-
nosti v prometu za vse udeležence.

S. L., fotografija: Feliks Jakopec

Tekmovanje Kaj veš o prometu?

Pri Razvojni agenciji Slovenske gorice organi-
ziramo v poletnem času aktivnosti za osnovno-
šolce. Aktivnosti se izvajajo pod imenom
»Preganjamo dolgčas« in so namenjene otro-
kom, ki bi želeli med poletnimi počitnicami na
kvalitetnejši način preživljati svoj prosti čas. De-
lavnice se bodo izvedle v enem tednu, na njih
pa se bomo na sproščen in zabaven način učili

tujega jezika, orientacije v naravi in o turističnih
zanimivostih Lenarta. Poleg tega bomo risali,
igrali športne igre in obiskali bližnjo kmetijo. 
Starši, prijavite svoje otroke pravočasno in jim
tako pomagajte brezskrbno preživeti počitniški
čas!

A. Š., N. A.

Preganjamo dolgčas 

Ekodan v vrtcu Pikapolonica Cerkvenjak

Posebej so se zahvalili tudi učenkam OŠ Cerkve-
njak, ki so v času osnovnošolskega izobraževanja
dosegle izjemne uspehe. To so Martina Domanjko,
Martina Breznik, Sandra Lovrec in Sara Zagoršek.

Na OŠ Sv. Trojica so odličen uspeh v vseh letih os-
novnošolskega izobraževanja dosegli Maruša Kekec,
Metod Rozman in Aleš Škrobar.



Preventivna akcija Za čiste zobe ob zdravi
prehrani je ena od oblik zdravstveno-
vzgojnega delovanja zobozdravstvene

vzgoje, ki poteka pod okriljem Stomatološke sek-
cije Slovenskega zdravniškega društva. Vanjo so
vključeni učenci vseh osnovnih šol od drugega
do petega razreda. Preventivna sestra enkrat na
mesec nenapovedano pride v razred in oceni či-
stost zob, hkrati pa učence uči, kako si pravilno
umivati zobe in kako pomembna je zdrava pre-
hrana. Otroci svojemu razredu priborijo na-
gradne točke, ki označujejo, da so zobje dobro,
manj dobro ali slabo umiti. Zmaga razred, ki
zbere največ točk. Vse zmagovalne razrede smo
v sredo, 9. junija, povabili na zaključno prireditev
v Kulturnem domu v Lenartu. Otroci so kot
vstopnico prejeli medaljo - zobek. Najprej so si
ogledali kratko dramatizacijo o Zobni vili in de-

klici Brini, ki je dobila zobobol zaradi prevelike
sladkosnednosti. Nato smo si skupaj ogledali ani-
mirano-igrano komedijo Alvin in veverički 2. 
Od vseh  sodelujočih je še 282 otrok prejelo po-
hvalo za zmeraj čiste zobe, drugo uvrščeni ra-
zredi pa so od glavnega pokrovitelja Mercatorja
prejeli osvežilne robčke.
Za zdravje otrokovega zobovja pa so najbolj od-
govorni starši, saj so tisti, ki otroka vzpodbujajo
k vsakodnevnemu čiščenju zob in mu ponudijo
zdrav obrok. S skupnimi močmi bomo otroci,
starši, učitelji, preventivne medicinske sestre in
zobozdravniki lahko dosegli, da bodo imeli os-
novnošolci čiste in zdrave zobe. 

ZD Lenart – Zobozdravstvena preventiva
Branka Grah

Na željo dekanke Univerze v Amsterdamu,
kjer Lenarčanka Aleksandra Bajde vzpo-
redno študira še tako imenovani Bache-

lor in Liberal Arts and Sciences, je bila izbrana,
da opravi otvoritev obiska nizozemske princese
Maxime. Ob tej priložnosti je imela tudi možnost
na kratko poklepetati in se rokovati z njo.
Aleksandra je na Srednji glasbeni in baletni šoli
Maribor pri šestih letih začela z igranjem violine,
s trinajstimi se je začela učiti klavir (končala je
nižjo glasbeno šolo) in dve leti kasneje še solope-
tje (zaključila je tri leta). V zadnjem letniku sred-
nje šole (2006/07) je vzporedno že študirala na
Landeskonservatoriumu v Celovcu pri prof. Ca-
roline de Rooij. Leta 2007 pa je bila sprejeta na
Conservatorium van Amsterdam, na katerem
nadaljuje študij. Pri študiju jazz petja v Amster-
damu jo sofinancira tudi občina Lenart. 
Svoje znanje izpopolnjuje na visoko kakovostnih
domačih in mednarodnih seminarjih in delavni-
cah. Za Aleksandro je že bogata ustvarjalna pot.
Sodelovala je pri orkestru v nižji glasbeni šoli, v
zborih, projektih v srednji šoli, na II. gimnaziji
pri EST (The Lion King), nastopala v operah (Tu-
randot, La Boheme), sodelovala na otvoritvah
razstav v Lenartu, imela samostojne koncerte na
Ptuju, Ravnah na Koroškem, v Mariboru in dru-
god po Sloveniji. Sodelovala je pri različnih pro-
jektih v Sloveniji in zunaj nje, na Festivalu Lent
2008 – projekt Nostalgy.com ter sodelovala z

Rietveld Academy (Amsterdam) – Image &
Sound (short movie), napisala glasbo za razstavo
»Sleep Around More!«. Maja 2009 je bil izdan
njen prvi »single« pri ameriški založbi Flextone
recordings v Chicagu. Marca 2010 je na željo de-
kanata Univerze v Amsterdamu odprla obisk ni-
zozemske princese Maxime.
Vzporedno še študira Bachelor in Liberal Arts
and Sciences (smer mednarodni odnosi, politi-
čna filozofija) na University Collegu v Amster-
damu.
Aleksandra Bajde je letos tudi gostja Len-arta.

M. V. in E. P.

Prvega junija  je mlada umetnica Nina Fras
iz Benedikta izvrstno izvedla diplomski
koncert v dvorani SNG v Mariboru in po-

stala profesorica glasbe. Študij nadaljuje na Aka-
demiji za glasbo v Ljubljani – končala je drugi
letnik solopetja z odliko – spada med 5 % najbolj
nadarjenih študentov na AG. Stara je 25 let.
Profesorji Pedagoške fakultete Maribor in Aka-
demije za glasbo v Ljubljani so presenečeni nad
Nininim izvrstnim nastopom in profesional-
nostjo. Že takoj po koncertu se je začela pripra-
vljati za svetovno – mednarodno pevsko
tekmovanje opernih zvezd (v starosti do 30 let),
upala je le, da bo lahko med udeleženci, saj je bil
to zanjo prvi tovrsten projekt v življenju. Gre za
tekmovanje z naslovom Ondina Otta. Njen
uspeh je bil enkraten, saj se je uvrstila med 15
najboljših na svetu! Seveda so jo spremljali in z

njo proslavili pomembni profesorji petja, bila je
že povabljena na elitni študij v tujino.

Družina 
Fras Leva

Nadarjeni mladi in zelo uspešni pianist Marko
Črnčec, na videz povsem običajen fant, nam
zaupa, da se je pod okriljem starejšega brata Ro-
berta, ki igra trobento in bobne, veliko naučil na
področju glasbe, ki je njegova zvesta spremlje-
valka že od rosnih let . Skupaj sta več let igrala
v narodno-zabavnem ansamblu. Njegova starša
dobro pojeta, oče pravzaprav poje v več pevskih
zborih že od nekdaj, oba pa sta člana folklore.
Vsekakor je svoji družini zelo hvaležen za pod-
poro in razumevanje njegovega dela. Glede
hrane in pijače menda ni izbirčen, njegov naj-
ljubši šport pa je nogomet, seveda. Knjiga, ki jo
je nazadnje prebral, je avtobiografija Milesa Da-
visa. Ob zadnjem obisku kinematografov si je
ogledal film Shutter Island. Najljubši košček
sveta, ki ga obiskal, je zaenkrat mesto New York
in ga definitivno mika.
»Že v osnovni šoli sem obiskoval nižjo glasbeno
šolo iz harmonike in klavirja. Moj profesor har-
monike je bil prof. Alojz Peserl. Kasneje sem se
vpisal še h klavirju, katerega me je poučevala
prof. Slavica Kurbus. Šolanje sem nadaljeval na
Srednji glasbeni in baletni šoli Maribor (gimna-
zijski program) pri prof. Mileni Sever. Proti
koncu srednje šole me je začela zanimati tudi
jazz glasba, katere študij sem nadaljeval na graški
univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost,
na kateri sem lani diplomiral pri prof. Olafu Pol-
ziehnu. V glavnem nastopam samo v vlogi pia-
nista, klaviaturista in včasih tudi harmonikarja.
»Zase« pa še igram bobne, bas, čisto malo še ki-
taro, ...  «
Študij v Gradcu si zaključil z nadpovprečnimi re-
zultati in bil s strani matične občine Sveti Jurij
tudi simbolično nagrajen. 

Sistem študija mi je zelo ugajal, saj je podrejen
samostojnemu delu umetnika. Seveda je di-
ploma neka točka v življenju, nekakšen pokaza-
telj, odraz dosedanjega dela, a sem mnenja, da
se nikakor ne smem ustaviti pri iskanju nečesa
novega, še večjega, ... Že samo življenje te veliko
nauči in ti daje motivacijo oziroma navdih, ideje
za ustvarjanje česa novega. Zame pomeni nad-
grajevanje znanja, pripravljanje novih projektov,
koncertiranje po različnih koncih, spoznavanje
novih ljudi, doživljanje dogodkov, ki te vedno
znova učijo novih stvari. Osebno mi je največji
uspeh, če nekomu nekaj »dam«, ko odhaja z mo-
jega koncerta. Letos aprila sem izdal tudi svoj
prvenec z naslovom Signature. Posnet je v trio
zasedbi s slovenskima uveljavljenima glasbeni-
koma Matejem Hotkom na kontrabasu in Ga-
šperjem Perslom na bobnih. 1. julija pa je izšel
tudi nov CD z naslovom Moral Interchange, ki
je bil posnet lani novembra v New Yorku s sve-
tovno uveljavljenimi imeni jazz glasbe. S to za-
sedbo smo tudi nastopili na Len-artu. Nastopal
sem s svojim kvintetom, ki ga sestavljajo glasbe-
niki iz vsega sveta: iz ZDA, Kube in, seveda, Slo-
venije. 
Katera zvrst glasbe ti nekako najbolj zleze pod
kožo in je »bolj« tvoja, tvoje glasbeno ustvarjanje?
Glede na to, da večino ustvarjam v smeri jazza,
bi lahko rekli, da je to moja primarna zvrst.
Ampak veliko, skoraj več kot jazza, pa v Sloveniji
igram pop glasbo z različnimi zasedbami in tudi
pišem skladbe in aranžmaje.  Ne poskušam se
stilsko opredeliti, ker je vse samo stvar okusa.
Važno je, kaj določena glasba človeku pričara.

Suzana Rejak Breznik
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Finale tekmovanja Za čiste zobe

Tekmovanje George Baptiste Cup že veliko
let poteka v spomin na slavnega franco-
skega kuharska mojstra, Georgesa Bapti-

sta. Svetovno tekmovanje elitnih šol sveta se letno
seli v drugo državo, discipline se spreminjajo.
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Ma-
ribor že vrsto let sodeluje in dosega dobre rezul-
tate. Udeleži se ga lahko samo en študent iz
posamezne šole in države. Letošnje tekmovanje
je bilo letos na Poljskem, v Varšavi. 
Aljaž Toplak: »Bronasto odličje na tako pomemb-
nem tekmovanju mi pove, da sem na dobri poti
in da sledim temu, kar najbolje znam in imam
rad!«
»Tekmovanje se je začelo s pisnim testom, ki je
vseboval štirideset vprašanj s področja kulinarike
v angleškem in francoskem jeziku. Takoj zatem
je bila pred menoj disciplina Wine testing, kjer
sem moral prepoznati rdeče in belo vino ter vin-
ski destilat. Zatem so se zvrstile še Coctail, pri-
prava dveh aperitivov in dveh after dinner
koktejlov, zatem flambiranje, filiranje, priprava
škampovega koktejla pred gostom,  pork loin,
sprejem naročila, kjer smo dobili v roke meni, na
katerem so bile zapisane poljske jedi v angleščini
in francoščini. Sledila je prezentacija in postrežba
šampanjca in s tem je bil krog tekmovanja skle-
njen. Razglasitev je potekala ob svečani večerji.
Bronasto odličje na tako pomembnem tekmova-

nju mi pove, da sem na dobri poti in da sledim
temu, kar najbolje znam in imam rad,« nam je
povedal Aljaž.
Omeniti velja tudi njegovo tretje mesto na AEHT
tekmovanju v Dubrovniku, ki se ga je udeležilo
390 tekmovalcev iz vseh evropskih držav. Veliko
mu pomeni tudi zlata medalja na Gostinsko tu-
rističnem zboru 2009, kjer je postal zmagovalec
v disciplini mešanja koktejlov. 
»Trenutno je pred menoj leto velikih odločitev;
odločil sem se za študij na eni najboljših hotelir-
skih šol na svetu, Les Roches v Švici. To predsta-
vlja več kot odlično popotnico za življenje.
Seveda vsega ne bi zmogel sam, ob meni so ljudje,
ki so mi veliko pomagali in me nesebično vzpod-
bujali: mama Klavdija me je naučila osnov kuli-
narike, oče Vladimir pa me je zasvojil z enologijo.
Seveda pa so veliko pripomogli profesorji in pre-
davatelji, še posebej pa Višja strokovna šola za go-
stinstvo in turizem Maribor in direktorica, mag.
Helena Cvikl, ki mi omogoča moje nadaljnje raz-
vijanje,« hvaležno poudarja Aljaž Toplak. 
»Vesel sem, ker vem, da sem v življenju našel to,
kar me veseli. S tem sem ne le dokazal, da znam
biti več kot odličen, tistim, ki so kdaj dvomili
vame, najpomembneje je, da sem to dokazal
sebi.« 

E. P.

Jurovčan Aljaž Toplak 3. na George Baptiste Cup

Aleksandra Bajde z nizozemsko princeso

Nina Fras iz Benedikta na Mednarodnem
tekmovanju opernih pevcev Ondina Otta

Marko Črnčec - Življenje je učni proces

Nina Fras na
odru ob 10. praz-
niku občine Be-
nedikt. Foto: Igor
Barton, 2009

Aleksandra, druga z leve
Foto: Yvonne Compier, Fotodienst VU

Vnedeljo, 13. junija, sta v Celju potekala Slo-
venski evharistični kongres in beatifikacija
Alojzija Grozdeta. To je bil praznik vere za

okoli 32 tisoč vernikov. Za mlade se je program
začel že v soboto zvečer. Udeležilo se ga je preko
600 mladih romarjev, nekaj tudi iz lenarške žup-
nije. Program je vključeval peš romanje od Teharij
do Celja, do župnijske cerkve Sv. Duha, nočno bde-
nje pred Najsvetejšim in milostno podobo Marije
z Brezij. V nedeljo zjutraj so se v procesiji z milo-
stno podobo Marije z Brezij podali na stadion
Arena, kjer je bila ob 11. uri slovesna sveta maša.
Med njo je kardinal Bertone razglasil Alojzija
Grozdeta za blaženega. Tako smo Slovenci dobili
po Antonu Martinu Slomšku drugega blaženega,
kar nam je lahko v velik ponos. 
Alojzij Grozde se je rodil 27. maja 1923 v Gore-
njih Vodalah pri Tržišču kot nezakonski otrok.
Po končani ljudski šoli je obiskoval klasično gim-
nazijo v Ljubljani. Bil je odličen dijak in pesnik,
član dijaške Katoliške akcije in zavodske Marijine
kongregacije, zato ni ustrezal komunistični mi-
selnosti. Na Mirni na Dolenjskem so ga zajeli
partizani in ga po mučenju usmrtili v gozdu pri
Mirni v noči med 1. in 2. januarjem. 23. februarja
1943 so njegovo nezakopano
truplo v gozdu našli šolarji. 

Medžupnijska
olimpijada
Ob koncu šolskega leta so se
mladi naše dekanije 29. maja
v Benediktu srečali na t. i.
medžupnijski olimpijadi. Na-
prej se je šest ekip iz šestih
župnij med seboj pomerilo v
različnih igrah, potem smo se
v cerkvi sv. Benedikta zbrali
pri skupnem prepevanju in
molitvi, sledilo je veselo dru-
ženje ob pikniku.

Prihodnji dogodki
Oratorij za osnovnošolske otroke bo v naši
dekaniji po naslednjih v župnijah:
Sv. Trojica in Sv. Lenart: 28. 6.–2. 7.; Sv. Ru-
pert: 30. 6.–4. 7.; Sv. Benedikt: 26.7.–28. 7.;
Marija Snežna: 12. 7.–17. 7. 
Poletni tedni v Taizeju: mladi vabljeni na
mednarodna srečanja mladih v Franciji, ki se
bodo zvrstila v petih tednih od 10. 7.–16. 8.
Dodatne informacije in prijave na tel.: 01/426
84 77.
Poletna šola skupnosti: Na otoku Kaprije pri
Šibeniku se bo od 4. 7. do 23. 8. dogajala šola
skupnosti za mlade. Dodatne informacije in
prijave na tel.: 01/426 8477. 
Mednarodni festival mladih v Medjugorju:
Vsakoletni mednarodni festival mladih od 31.
7.–6. 8. v Medjugorju privabi čez 50 tisoč mla-
dih. Dodatne informacije in prijave na tel.:
031/815 925 (Mateja).

Jože  Motaln

Mladi v dekaniji Lenart



Sreda, 7. julij, ob 20. uri, Dom kulture Lenart:
FOLKLORNA SKUPINA MLADI GLAS, To-
ronto, Kanada

Petek, 9. julij, ob 21. uri, letni oder: KLIC DIV-
JINE, koncert

Sobota, 10. julij, ob 21. uri, Dom kulture Le-
nart: ALEKSANDRA BAJDE & BAND, koncert
LUMINOSITY

Torek, 20. julij, ob 21. uri, cerkev Sv. Lenarta:
GODALNI KVARTET FEGUŠ, koncert

Petek, 23. julij–nedelja, 25. julij, Center Slo-
venskih goric: FILMSKI VIKEND, organizator:
društvo Mladi do kraja Lenart

Petek, 30. julij, ob 21. uri, Center Slovenskih
goric: GULYAS ALI PRVIČDRUGIČ TRETJIČ,
komedija 

Petek, 6. avgust, ob 21. uri, letni oder: ŠTEFKA
IN POLDKA 2, komedija

Nedelja, 8. avgust, ob 20. uri, Trg osvoboditve
v Lenartu: "AGATA VABI " 

Ponedeljek,  9. avgust–petek, 13. avgust, ob 20.
uri, Trg osvoboditve v Lenartu: DRUŠTVA SE
PREDSTAVLJAJO

Sreda,  11. avgust, od 16. ure do 19. ure, Trg
osvoboditve v Lenartu: OTROŠKE DELAV-
NICE

Sobota, 14. avgust, RŠC Polena: SREČANJE
UPOKOJENCEV,

AGATINA NOČ, zabava z Ansamblom Loj-
zeta Slaka

Petek, 20. avgust, ob 21. uri, Dom kulture Le-
nart: MOJCA KOSI, koncert

Nedelja, 22. avgust, ob 21. uri, letni oder: TA
KRATKE, komedija

Torek, 24. avgust, ob 18. uri, Center Sloven-
skih goric: STRAHEC, predstava za otroke,
Mestno gledališče Ptuj

Nedelja, 29. avgust, ob 20. uri, Trg osvobodi-
tve, Lenart: TWIRLING, PLESNI IN MAŽO-
RETNI KLUB LENART

Petek, 3. september, ob 20. uri, Dom kulture
Lenart: ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI OKTET,
koncert 

Sobota, 11. september, ob 20. uri, Dom kul-
ture Lenart: GLISSANDO, koncert

Letošnje poletje poteka v ritmu in ob zvo-
kih poletnih prireditev LEN-art. Pripra-
vljen je pester program koncertov,

komedij, otroških in drugih prireditev, ki pe-
strijo poletne večere v času od 19. junija do 11.
septembra.
Tako je, predvsem mladim poslušalcem, prvo so-
boto, 19. junija, zvečer na koncertu v Centru Slo-
venskih goric v Lenartu, zaigrala domača skupina
Memento mori, ki je predstavila rockovske
skladbe z nove zgoščenke In The Land of Toys.
Člani zasedbe so Denis Čuček (kitara), Peter Še-
nekar (vokal), Primož Kramberger (klaviature),
Rok Poštrak (bobni) in Žiga Kreševič (bas).
Dan kasneje, v nedeljo, 20. junija, so člani pi-
halne godbe MOL na svojem koncertu v Domu
kulture Lenart poslušalce razvajali z izvrstnimi
priredbami najrazličnejših zvrsti glasbe – od
venčkov domače glasbe preko filmske in mo-
derne glasbe do klasike. 
V torek, 22. junija, je bil v Domu kulture Lenart
koncert učencev Glasbene šole Lenart. Predsta-
vili so se s sporedom lahkotnih, zabavnih melodij
in evergreenov.

V sredo, 23. junija, je bila v športni dvorani Le-
nart v organizaciji OŠ Lenart proslava ob dnevu
državnosti.
Sobota, 26. junija, je dopoldne v Centru Sloven-
skih goric prinesla Piko Nogavičko, lutkovno
predstavo za otroke v izvedbi LG Pika, zvečer pa
na letnem odru komedijo Optimist. Predstavo je
v produkciji Špas teatra igral in režiral Matjaž
Javšnik.  
Večer v sredo, 30. junija, je bil v Domu kulture
Lenart v znamenju Folkarta v Lenartu. 
Nastopili so »Whitireia Performing Arts« iz Wel-
lingtona iz Nove Zelandije in AKUD »Orce Ni-
kolov« iz Makedonije.
V petek, 2. julija, zvečer je bil v Domu kulture Le-
nart koncert skupine Marko Črnčec Quintet.
Zasedba: Marko Črnčec: klavir, Jonathan  Powell:
trobenta, Lenart Krečič: tenor saksofon, Ar-
mando Gola: električni in akustični bas ter Mar-
cus Gilmore: bobni. Avtorski projekt mladega
slovenskega pianista Marka Črnčeca, v katerem
združuje elemente modernega jazza in klasične
glasbe. 

VDomu Sv. Lenarta smo konec maja pri-
pravili 1. likovno kolonijo. Idejo zanjo je
dal Vladimir Peter Plavčak, sin stano-

valke. Idejne cilje smo razširili in oplemenitili z
aktualnimi družbenimi prizadevanji – prispe-
vati k detabuizaciji starosti, staranja in vseh
oblik institucionalnega varstva starejših, spod-
bujati medgeneracijsko sodelovanje, solidarnost
in spoštovanje do starih ljudi.Projekt z izdela-
nimi cilji so podprle nadškofijska Karitas Mari-
bor, slovenska Karitas in občina Lenart.
Načrtujemo razstavo podarjenih likovnih del
najprej v naši avli, kasneje pa še v avli Jožeta Hu-
dalesa v prostorih občine Lenart. Ko bo slednja
razstava zaključena, bodo dela postavljena na
stalno mesto v skupnih prostorih doma. 
V tem vikendu je ustvarjalo 13 likovnikov. Ne-
kateri so ustvarjali v domskih prostorih, neka-
teri so odšli v bližnjo okolico. Ustvarjali so v
različnih slikarskih tehnikah. Nekateri, ki so bili
zadržani ali pa so od daleč, pa bi vseeno želeli
sodelovati v tem plemenitem projektu, so nam

obljubili, da bodo podarili svoja že ustvarjena
dela. Svoja dela nam je obljubilo deset likovni-
kov. Likovnikom so se priključili tudi dve sta-

novalki in dve zaposleni v domu. 
Svečane otvoritve, ki jo je popestril ženski pev-
ski zbor Spomin ob kitarski spremljavi Denisa
Čučka, sta se udeležila tudi predsednik nadško-
fijske Karitas Branko Maček in lenarški župan
mag. Janez Kramberger. 

Polona Šporin

Prelepo nedeljo, 13. junija, se je Sveta Ana v Slo-
venskih goricah obogatila še s privlačnostjo. Ob
11.30 so v občinski avli odprli razstavo, kot si jo
lahko organizatorji samo želijo. Ne samo vreme,
tudi avtor te razstave, Ivo Lorenčič – Loren, je
dan s svojimi slikami in fotogra-
fijami naredil še lepši. Že sam
začetek otvoritve, ki jo je vodila
domačinka Lili Uroševič, je začel
mladi virtuoz na harmoniki . Vsi
skupaj smo bili presenečeni, ve-
seli in počaščeni, da se je pova-
bilu avtorja odzval tudi sam
profesor in eden naših najbolj
znanih fotografov Bogo Čerin z
ženo.
Razstavo in vse, kar se v zvezi s
slikarstvom odvija vsa ta leta na
Sveti Ani, je z lepimi besedami
predstavil tudi predsednik turi-
stičnega društva Feliks Berič ter
dodal, kako pozitivno je vse to
za sam turizem v našem kraju. S
priložnostnim nagovorom je
razstavo odprl  Silvo Slaček, župan Svete Ane. 
Dela slikarja in umetniškega fotografa Lorena
nas bodo razveseljevala do 18. julija.

Ivo Lorenčič – Loren je pred kratkim praznoval
60-letnico in 40 let umetniškega ustvarjanja. V
štirih desetletjih je svoja dela predstavil na več kot
80 razstavah doma ter v Avstriji, Nemčiji, Švici,
Liechtensteinu, Rusiji, Hrvaški, Španiji in še ne-

katerih državah. Njegov bogat umetniški opus
obsega preko 2500 slik, več kot 300 stenskih po-
slikav in nekaj tisoč umetniških fotografij.

Danijel Ferlinc
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Nadaljevanje poletja v Lenartu

Dramska skupina Kulturnega društva Sv.
Ana je v sezoni 2009/10 naštudirala ko-
medijo Kako smo ljubili tovariša Tita.

Avtor dela je Radoslav Zlatič Dorič, v sloven-
ščino pa ga je prevedel Darko Komac. Priredba
in režija: Marija Šauperl. Premiera je bila na ve-
likonočni ponedeljek v KTC Sv. Ana.
Igrajo: Zoran Titovka/ Šubara: Drago Ruhitel,
Katica Dunđerski: Nataša  Dregarič, policaj: Jože
Križan, lastnica lokala: Bernarda Potočnik, al-
ternativci: Boris Mlakar, Metka Ornik, Srečko
Bauman, Mojca Potočnik, Miran Rola, Darinka
Šnajder, Janez Zemljič, Angela Berič, Gregor La-
secky. Harmonikarja: Simon in Urban Rajter, še-
petalka: Ksenija Rola, tehnični asistent: Aleš
Rola. Scena: Drago Ruhitel in alternativci, izbor
glasbe: Boris Mlakar in Marija Šauperl. 
V predstavo je vloženega ogromno truda.
Dramska skupina KD Sv. Ana je zbrala za to

predstavo ogromno avtentičnih predmetov in
oblačil, s katerimi je ponazorila čas, o katerem
govori dramsko delo. Spremembe scenarija so
bile narejene zaradi poživitve dogajanja s pe-
smijo in dogodki, kot so sprejem v pionirsko or-
ganizacijo, udarniško delo, taborni ogenj,
pripovedovanje anekdot o Titu.
Z igro se je dramska skupina predstavila tudi na
območnem Linhartovem srečanju odraslih gle-
daliških skupin v Voličini. Z našo predstavo smo
se uvrstili v spremljevalni program regijskega
Linhartovega srečanja  22. maja v Studenicah.
Glede na veliko povpraševanje po ponovitvi
predstave v domačem kraju smo to storili, sedaj
pa skoraj vsak vikend glede na prosti čas vseh
nastopajočih gostujemo v sosednjih občinah,
skratka tam, kamor nas povabijo ali pa se pova-
bimo sami.

Bernarda Potočnik

Kako smo ljubili tovariša Tita

Likovna kolonija »Umetniki za Dom sv. Lenarta«

Ivo Lorenčič – Loren razstavlja na Sveti Ani

Sodelovale so skupine iz območij JSKD Le-
nart, Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica.
Revija je potekala 28. maja v Domu kul-

ture Lenart, strokovno jo je spremljala Branka
Moškon.
Predstavilo se je sedem folklornih skupin; Fol-
klorna skupina KD Trojica z odrsko postavitvijo
Štajerska bratva pod vodstvom
Milice Klampfer; Folklorna sku-
pina Košuta Poljčane s postavit-
vijo Petelinček, vodja skupine je
Marko Avguštin; Mlajša odrasla
folklorna skupina Folklornega
društva Lancova vas z odrsko
postavitvijo Štirje fantje špilajo
z vodjo Jankom Jerenkom; Fol-
klorna skupina KPD Stoperce s
predstavo Sem slovenska de-
klica (splet vzhodnoštajerskih
plesov), vodja skupine je Brigita
Frlež; Folklorna skupina Vinko

Korže Cirkovce z Milo za drago, vodja skupine
je Liljana Brglez;  Folklorna skupina Metla KTD
Miklavž pri Ormožu z odrsko postavitvijo Zdaj
po moje, zdaj po tvoje z voditeljico Leonido
Novak in Folklorna skupina Zgornja Ložnica
KUD Lojze Avžner Zg. Ložnica s postavitvijo
Pust v Oplotnici, vodja skupine je Andrej Flis.

Regijska revija odraslih folklornih skupin 

Konec maja je v Kultur-
nem domu Jurovski
Dol potekala Območna

revija odraslih pevskih zborov
in malih vokalnih skupin iz
občin Benedikt, Lenart, Sv.
Ana, Sv. Trojica in Sv. Jurij v
Slovenskih goricah. V sodelo-
vanju z občino Sv. Jurij jo je or-
ganiziral JSKD Lenart.
Nastopili so Moški pevski zbor
Obrtnik Lenart, Jurovski oktet,
MPZ KD Sveti Frančišek Sveta
Trojica, Mešani cerkveno-pro-
svetni pevski zbor KD Sveta
Ana, MPZ Medobčinskega
društva invalidov Lenart in Ženski  pevski zbor
KD Benedikt. Revijo je strokovno spremljal
Mitja Gobec. E. P., foto: B. Mihalič

Orfejeva pesem 2010



Na ljubljanskem Rožniku so 23. junija, na kre-
sni večer, razglasili letošnjega dobitnika na-
grade Kresnik za najboljši slovenski roman
leta. Prejel jo je pisatelj Tadej Golob; rojen pri
Lenartu, kjer je obiskoval tudi osnovno šolo;
za roman Svinjske nogice. Golobov prvenec je
zgodba o kvaziumetniku z dna družbene le-
stvice, ki si ustvari družino ter se z njo preseli
v polkletno kotlovnico. Golob v knjigi, me-
stoma z dogodki na meji fantastičnega, preiz-

prašuje vsakdanjost glavnega junaka, ki mu za-
radi nove življenjske situacije umetnikovanje
ne gre najbolje od rok. 
V končnem izboru za letošnjega Kresnika, ki
ga podeljuje časopisna hiša Delo, so bili še ro-
mani Opazovalec Evalda Flisarja, Zrele reči
Lojzeta Kovačiča, Lahko Andreja E. Skubica in
Ljubezen v zraku Janija Virka.

Uredništvo

V vsakem kraju je nekaj lokalčkov v najožjem
središču, v katerem se ljudje radi zbirajo ter kle-
petajo in izmenjujejo dnevne novice. Očitno je
potreba po komunikaciji in pogovoru ena od
največjih človekovih potreb. Predpogoj za to, da
prijetno steče pogovor, pa je prijazno okolje.
Takšnega, da se ljudem razvežeta duša in srce,
zna ustvariti Sonja Pomberg v svojem lokalu Ve-
nera Feliks bar v središču Benedikta. Zato ni
čudno, da gosti radi zahajajo vanj, četudi ga vodi
šele leto in pol, odkar ga je podedovala.
Pa še enega pravila se drži: zgodaj odpira, da
kakšen gost ne odide mimo.

Tekst in foto: T. Kšela

Sonja Pomberg z vsakim rada poklepeta
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Alpe, kot jih vidijo ptice
V ponedeljek, 21. junija, zvečer so v Avli Jožeta
Hudalesa, v prostorih občine Lenart, odprli
razstavo fotografij Matevža Lenarčiča s temat-
skim naslovom Alpe – kot jih vidijo ptice. Le-
narčič se profesionalno ukvarja z letalsko
fotografijo in je avtor 31 samostojnih fotograf-
skih razstav in 11 knjig. Zadnji sta večkrat  na-
grajeni monografiji Alpe, kot jih vidijo ptice ter
Slovenija izpod neba.

Mucke, ta pravljična bitja
V Knjižnici Lenart so v petek, 18. junija, odprli
razstavo Mucke, ta pravljična bitja. Avtorici fo-
tografsko-slikarske razstave sta Nina Šulin in
Helena Bezget, članici Kulturnega društva Ba-
bičine skrinje – Kluba likovnikov Lenart.

Sobežnosti

Ob 16. obletnici osvoboditve vojaškega kom-
pleksa in ob 16-letnici obstoja alternativnega
kulturnega središča Pekarna v Mariboru je bila
v razstavišču Hladilnica Pekarna na ogled in-
stalacija Sobežnosti. Avtorici instalacije sta Na-
talija Rojc Črnčec in Nina Šulin.

Zdenka Šulin

V sodelovanju s fotografom Bojanom Mihaličem
objavljamo rubriko »Fotografija meseca«. Nava-
jamo nekaj osnovnih pravil, ki jih je ob sodelova-
nju na natečaju potrebno upoštevati:
- fotografija mora biti posneta v letu 2010, oz.

ne sme biti starejša od enega leta,
- tematsko dajemo prednost fotografijam, ki

promovirajo lepoto Slovenskih goric, torej na-
rava, življenje v omenjenem okolju in razno-
likosti letnih časov,

- digitalna fotografija mora biti v jpeg formatu
velikosti vsaj 3Mb,

- fotografija mora biti opremljena s polnim
imenom in poštnim naslovom avtorja, na-
vedbo kraja, kjer je bila posneta, in naslovom
fotografije, 

- na natečaju lahko sodelujejo samo amaterski
fotografi.

Z oddajo fotografij na elektronski poštni naslov
info@fotosplet.net pristajate na brezplačno ob-
javo svojega posnetka v našem časopisu in na so-
delovanje na razstavi najboljših fotografij ob
koncu natečaja v maju 2011.

Najboljšo fotografijo, ki ne sme biti dodatno raču-
nalniško obdelana, izbira petčlanska žirija, v ka-
teri so trije uveljavljeni slovenski fotografi, 
krajinski slikar in predstavnik podjetja Nikon 
Slovenija, ki podarja nagrado za zmagovalno fo-
tografijo: kompaktni digitalni fotoaparat 

Avtor tokratne fotografije: Sašo Duh
Naslov fotografije: »Midva«
Lokacija: Sv. Trojica

Natečaj: Fotografija meseca

Prireditve v juliju in avgustu 2010
KRAJ / OBČINA KDO? KAJ? KDAJ? KJE?
CERKVENJAK ŠD Cerkvenjak 2. nogometna šola 5. 7. - 10. 7. ŠRC Kadrenci
LENART DPM Lenart Likovno ustvarjaj z Andrejo 6. 7. Stara policijska postaja Lenart
SV. ANA Danijel Ferlinc-Danny Likovna kolonija - Anina paleta 10. - 11. 7. Sv. Ana, občinska avla
CERKVENJAK ŠD Cerkvenjak Poletna nogometna liga v nogometu vsak petek ali soboto ŠRC Kadrenci
SV. JURIJ Turistično društvo Dediščina 20. tradicionalna žetev 24. 7. Sv. Jurij
CERKVENJAK Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak Postavitev klopotca ob Johanezovi trti 8. 8. Johanezova trta, Cerkvenjak
CERKVENJAK ŠD Cerkvenjak Nogometni turnir mladincev – NK Cerkvenjak 15. 8. ŠRC Kadrenci

Zanimiva dejavnost
»Kaj delaš?«
»Nič.«
»Hm. Kako pa ti gre?«
»Še kar, samo konkurenca je čedalje hujša.«

Tehten razlog
»Poldetova žena je umrla. Ali boš šel na po-
greb,« je žena vprašala moža.
»Verjetno ne,« je odvrnil mož.
»Zakaj pa ne? Saj je Polde vendar tvoj prijatelj.«
»Nerodno mi je. On mene že tretjič vabi na po-
greb žene, jaz pa njega nisem še nikoli.«

Pomladna noč
»Draga, ali bi me imela za barabo, če bi ti danes
ponoči vzel nedolžnost,« je fant na klopci v
parku dahnil svojemu dekletu.
»Ne. Imela bi te za čarovnika.«

Milo za drago
Mladoporočenca sta se na medenem tednu
sprla.
»Toliko, da veš: če bi te pred poroko videl brez
nedrčka, se ne bi poročil s tabo, saj v njem nič
nimaš.«
»Jaz pa se s tabo ne bi poročila, če bi te prej vi-
dela brez hlač.«

Nemogoča zahteva
»Ali ne bi bil že čas, da me predstaviš svoji dru-
žini?« je po burni noči ona vprašala njega.
»Nemogoče. Žena je na službeni poti, otroci pa
študirajo v tujini.«

Zanimiva zgodbica
»Ata, kako se kaj počutite?« je zdravnik pobaral
90-letnega dedka.
»Odlično, moja nova 20-letna ljubica je noseča.
Dobila bova otroka.«
»Ali poznate tisto zgodbico, kako je neki lovec,
ki je namesto puške po pomoti vzel na lov dež-
nik, z njim ustrelil medveda?«
»Ne brijte norcev iz mene, saj to vendar ni mo-
goče – streljati je moral kdo drug!« se je razburil
dedek.
»No, no, ravno na to sem vas želel opozoriti,« ga
je pomiril zdravnik.

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

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

»Bravo, naši! Končno so izgubili proti Angliji!«
je pred dnevi pri malici vzkliknila šivilja Marica.
»Marica, ali se ti je zmešalo?« je malce zaskr-
bljeno in malce nejevoljno povprašal rezkar
Peter. »Ne moreš se vendar veseliti poraza naše
državne nogometne reprezentance na svetovnem
prvenstvu v nogometu!«
»Saj to ni naš poraz, to je končno naša zmaga!«
je veselo vzkliknila Marica.
»Marica, s tabo je zares nekaj narobe,« je zaskr-
bljeno dejal Peter.
»Peter, z mano ni nič narobe. Samo vesela sem,
da je naša nogometna reprezentanca po mnogih
uspehih končno enkrat izgubila, četudi samo za
en gol,« je pojasnila Marica.
»Zakaj to govoriš?« je presenečeno povprašal
Peter.
»Zato, ker od svojih treh dedcev – moža in dveh
sinov – že več mesecev nisem imela nobene ko-
risti,« je potarnala Marica. »Končno se bo to

spremenilo!«
»Kaj se bo spremenilo?« je presenečeno povpra-
šal Peter.
»Dobro poslušaj, Peter!« je vzkliknila Marica.
»Sedaj, ko moj dedec ne bo več nenehno zijal no-
gometa, bo končno popravil pipo v kopalnici,
vrata v spalnico in okno v zadnji sobi, da o žle-
bovih na strehi niti ne govorim.«
»Marica, pa se ti zares zdijo vse te nepomembne
stvari bolj pomembne od uvrstitve v finale sve-
tovnega nogometnega prvenstva?« je presene-
čeno povprašal Peter.
»Če se ti to ne zdi dovolj pomembno, pa ti
povem, da v primeru takšnega zanimanja za no-
gomet, kot ga opažam pri vas dedcih, tvoja žena
ne bi mogla skrbeti za najmanj tri stvari pri hiši:
pranje, likanje in pomivanje!«
»Hura, hura, hura, da so naši izpadli iz nadalj-
njega tekmovanja na svetovnem nogometnem
prvenstvu!« je kot iz topa vzkliknil Peter.

Bravo, naši!
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

Venera Feliks bar v središču Benedikta uspešno deluje

Lokal z dušo

Kresnik za Tadeja Goloba, rojenega Lenarčana



KOLESARSTVO: Marko Pavlič
v reprezentanci Slovenije 
Dobra pripravljenost in vrhunske predstave na
spomladanskih kolesarskih dirkah so selektorja
za slovensko mladinsko kolesarsko reprezen-
tanco, Marka Polanca, prepričale, da je v repre-
zentanco vpoklical Marka Pavliča, člana
kolesarskega kluba TBP Lenart. Še posebej se je
vpoklica poleg Marka razveselil nekdanji mladin-
ski as slovenskega kolesarstva in sedanji Markov
trener Jože Senekovič, ki je dejal: »Vpoklic Marka
Pavliča v reprezentanco je predvsem potrditev
strokovnega pristopa k treniranju teh mladih fan-
tov, saj je bil Marko najmlajši v reprezentanci.«
Marko Pavlič se je tako s preostalimi slovenskimi
reprezentanti (Jan Polanc, Blaž Bogataj, Nejc Be-
šter, Tim Mikelj in Doron Hekič,  vsi, razen zad-
njega, so leto starejši) udeležil dirke za svetovni
pokal »Trofeo Karlsberg« v nemškem mestu Sa-
arbrucken, ki se na kolesarskem koledarju poja-
vlja že vse od leta 1988. 
134 kolesarjev iz 22 držav se je spoprijelo v petih
etapah, ki so se odvile v štirih dneh. Skupna trasa,
ki so jo zaznamovali in dodatno začinili številni
klanci, je znašala 454,4 km. »Moj glavni cilj pred
pričetkom dirke je bil, da čim bolje odpeljem
vseh pet etap in da dosežem čim višjo končno
uvrstitev,« je o ciljih pred dirko spregovoril
Marko Pavlič. »V prvi etapi sem za zmagovalcem
zaostal 3 minute, kar je bilo dovolj za 80. mesto,
tako da je bilo sanj o visoki generalni uvrstitvi že

po prvi etapi konec. Drugo etapo sem po 111 ki-
lometrih končal na 88. mestu, medtem ko sta bili
3. dan na sporedu kar dve etapi. Žal sem moral
na dopoldanski, 10,6 km dolgi posamični vožnji
na čas, zaradi nehomologiranega kolesa nastopiti
s cestnim kolesom. Po popoldanski preizkušnji je
bilo v našem taboru še posebej veselo, saj jo je
dobil naš kolesar Blaž Bogataj. Zadnji dan je bila
na sporedu najtežja etapa dolžine 122 km in 1700
metrov višinske razlike, končal sem jo na 78.
mestu. V generalni razvrstitvi sem hitro in zah-
tevno dirko, polno klancev, končal na 71. mestu
s 13-minutnim zaostankom za Američanom
Lawsonom Craddockom. V posebni razvrstitvi
za kolesarje letnik 1993 sem se uvrstil na 18.
mesto. Glede na to, da je bila to moja prva dirka
za svetovni pokal, sem z njo zadovoljen.« 

Marko Pavlič
D. K.
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Medobčinska nogometna zveza
Maribor – 1. liga
NK Jurovski Dol je z zmago zaključil zadnji, 26.
krog 1. medobčinske lige Nogometne zveze Ma-
ribor v sezoni 2009/2010, ki jo je končal na 4.
mestu. S porazom in na končnem 9. mestu so se-
zono pod pričakovanji sklenili nogometaši Le-
narta, ki so pred sezono po tihem celo računali
na vrh lestvice in morebitno napredovanje v Šta-
jersko ligo. Pokopale so jih predvsem tekme proti
na videz lažjim nasprotnikom, medtem ko so
proti ekipam z vrha lestvice prikazali boljše pred-
stave. Podpredsednik kluba, Zdravko Marko, vidi
največjo težavo v preobremenjenosti igralcev, ki
ob velikim nogometu igrajo zraven še t. i. srednji
nogomet in futsal, kar posledično prinese po-
manjkanje motivacije tako za trening kot tudi za
tekme.
Delno so uteho Lenarčani dobili v predzadnjem
kolu, ko so odigrali sosedski derbi z NK Jurovski
Dol, ki si ga je ogledalo precejšnje število gledal-
cev. Na domačem terenu so Jurovčane premagali
z rezultatom 2:0. Prav ta tekma daje klubskim de-
lavcem in tudi igralcem motivacijo za prihajajočo
sezono. 
Igranje v štajerski ligi pa so
že izkusili nogometaši NK
Jurovski Dol, ki so tudi letos
končali sezono pred sosedi iz
Lenarta. Velik del zaslug za
visoko uvrstitev ima zago-
tovo nogometni simbol Slo-
venskih goric Davorin Šnofl,
ki podobno kot na malono-
gometnih igriščih navdušuje
tudi na travnatih nogome-
tnih površinah. S 36 zadetki
je postal tudi najboljši strelec
1. medobčinske lige maribor-
ske zveze. Dovolj zgovoren
podatek o kvalitetah napa-
dalca iz Jurovskega Dola je
ta, da je drugi najučinkovi-
tejši strelec dal kar 20 golov
manj.
»Največjo hibo za nadaljnji razvoj nogometa v
Lenartu vidim predvsem v slabi infrastrukturi oz.
resnično slabih pogojih za delo. V klubu namreč
delamo z vsemi selekcijami od U-7 do članske ka-
tegorije. Tako je skupno aktivnih preko 100 igral-
cev, ki si ob številnih vsakotedenskih tekmah in
treningih delijo le eno igrišče, za katerega lahko
zaradi njegove preobremenjenosti in pomanjka-
nja časa za vzdrževanje mirno rečemo, da je eno
najslabših,« je kritično opisoval težave NK Lenart
podpredsednik kluba Zdravko Marko. »Kljub
slabim pogojem za delo pa smo zelo zadovoljni z
uspehom naših mladinskih selekcij. Še posebej
smo ponosni na letošnjo sezono vseh mladinskih
ekip, saj se je večina le-teh v vseh svojih ligaških
tekmovanjih zavihtela na nehvaležno, a vendarle
visoko 2. mesto.«
Še posebej tesno je bilo v konkurenci do 14 let,
kjer so lenarški nogometaši pod vodstvom tre-
nerja Zorana Ahmetovića le za las zgrešili uvrsti-
tev v 1. slovensko ligo. Lenarčani so bili zgolj za
2 gola gol-razlike od velikega uspeha. 
Največja želja vseh klubskih zanesenjakov, na
čelu s predsednikom kluba Robertom Ketišem,
pa je, da bi občina končno prisluhnila njihovim
težavam in pomagala pri izgradnji novega nogo-
metnega igrišča.

FUTSAL: 
ŠD Zavrh po osvojitvi A-lige 
v 3. SFL – Maribor
Nogometaši ŠD Zavrh so v letošnji sezoni suve-
reno osvojili A-ligo DMNL Lenart. Mlada ekipa
je tako z osvojitvijo prvega mesta presegla priča-

kovanja ter si več kot zasluženo priigrala »vstop-
nico« za 3. slovensko futsal ligo, v kateri se bodo
pridružili preostalim štirim klubom iz osrednjih
Slovenskih goric v tem tekmovanju. 
Trenerja ŠD Zavrh, Bojana Peklarja, še posebej
navdušuje dejstvo, da ekipo sestavljajo večinoma
mladi igralci iz domačega okolja, pred katerimi
je še lepa nogometna prihodnost. »Kljub temu,
da se je ta sezona šele zaključila, so naše misli že
usmerjene v prihajajočo sezono, v kateri bo naš
klub prvič nastopil v 3. SFL, naš glavni cilj je za-
držati igralce, ki so že v tej sezoni nastopali za naš
klub,« je svoje misli strnil Bojan Peklar, trener ŠD
Zavrh, ter dal priznanje igralcem in še posebej
predsedniku kluba Antonu Čušu, ki je med naj-
bolj zaslužnimi, da je klub od ustanovitve leta
2004 pripeljal do tega nivoja tekmovanja. 
2. mesto v A-ligi je osvojila ekipa ZGD Slik. B.
Goričan, ki je za prvaki lige zaostala zgolj za 3
točke. Prvo trojico zaključujejo nogometaši Lor-
manja, ki so imeli v svojih vrstah tudi najboljšega
strelca lige Žigo Pečuha, ki je nasprotno mrežo
zatresel kar 41-krat. Iz A-lige v tej sezoni ne iz-
pade nobena ekipa, saj so predčasno iz tekmova-
nja že izstopile 3 ekipe.

Bavaria-IT-Pernica prvak B-lige
Bavaria-IT-Pernica je po sklepnem troboju s
KMN Sv. Trojica in DMNR Sandberg osvojila
končno prvo mesto. V spomladanskem delu se-
zone so nekoliko popustili igralci KMN Sv. Tro-
jica, ki pa se v prihodnosti lahko nadejajo še
veliko uspehov. Podobno kot pri Pernici so se no-
gometaši DMNR Sandberga, predvsem po za-
slugi dobrih iger v spomladanskem delu sezone,
uvrstili na končno 3. mesto ter si s tem prav tako
priigrali vstopnico v A-ligo. Najboljši strelec lige
je s 76 zadetki Sandi Fras, KMN Sv. Trojica.

KMN Sv. Ana ml. – pokalni
zmagovalci
Sklepno dejanje sezone 2009/2010 v DMNL-Le-
nart se je odvilo na dan prve zgodovinske zmage
Slovenije na svetovnem prvenstvu, 13. junija
2010, v Sv. Ani. Pokalni zmagovalci v sezoni
2009/2010 so postali nogometaši KMN Sv. Ana
ml., ki so v napeti finalni tekmi premagali ŠD
Zavrh z rezultatom 2:0. V boju za 3. mesto so bili
nogometaši ZGD Slik. B. Goričan s 4:3 boljši od
ŠD Kenguru-ILKOS.

KMN Selce najvišje
uvrščeni Slovensko-
goriški klub v 3. SFL 
Končano je tekmovanje v 3. SFL–
Maribor, ki so ga prepričljivo do-
bili malonogometaši KMN DBS
Duplek pred malonogometnim
klubom Slemen in KMN Selce na
3. mestu, ki se počasi ponovno
prebijajo med najboljše malono-
gometne klube v Sloveniji, kjer so
pred leti z igranjem v 1. SFL že
pustili svoj pečat. V klubu so po-
sebej ponosni na najboljšega
mladega igralca lige, Davorina
Slaniča. Mesta od 10–12 so si raz-

delili KMN Zg. Ščavnica, KMN Sveta Ana in
KMN Cerkvenjak. Duplek si je tako s prvim me-
stom ponovno priboril pravico do nastopa v 2.
SFL. Nogometaši Selc pa bodo tako v prihajajoči
sezoni ponovno naskakovali vrh 3. SFL ter si na
ta način skušali priigrati povratek v 2. SFL.  

Dejan Kramberger

Športni spektakel v Vitomarcih
V petek in soboto, 4. in 5. junija, je v Vitomarcih
potekal že 10. tradicionalni Sandijev memorial,
ki ga vsako leto organizira Klub malega nogo-
meta Vitomarci. Na petkovem turnirju v članski
konkurenci so se med 17 ekipami, ki so jih sesta-
vljali trenutno najboljši malonogometnih
virtuozi v Sloveniji, naslova veseli lansko-
letni zmagovalci – Avtoservis Strašek, ki
so v razburljivem finalu s 3:2 ugnali mo-
štvo Ultra okna – Avtošola Antlej Vele-
nje, za katere so nastopili igralci kova
Mile Simeunovič, Željko Mitrakovič, Igor
Osredkar, Goran Jolič. Naslov najboljše
ekipe in s tem denarno nagrado v višini
1000 € pa so si za ekipo Avtoservis Strašek
priigrali Alen Mordej, Rok Mordej, Mat-
jaž Vojsk, Damir Repinc, Uroš Kroflič,
Aleš Marolt, Davorin Šnofl in Peter Stres.
V tekmi za 3. mesto so nogometaši ŠD
Rim premagali Golgeter Tim z 2:1.Na
turnirju so izbrali tudi najboljšo peterico,
v katero so se uvrstili: Peter Ortar (naj-
boljši vratar turnirja), Rok Mordej (naj-
boljši igralec turnirja), Matjaž Vojsk (prvi
strelec turnirja), Mile Simeunovič in Gregor
Hebar. 
V sklopu dvodnevnega tekmovanja je bil na spo-
redu tudi turnir mladinskih ekip do 17 let, kjer

je zmagala ekipa KMN Gostišče pri Antonu, ki
je v finalu premagala ŠD Selce z rezultatom 4:2.
Na turnirju veteranskih ekip pa so naslov naj-
boljše ekipe drugo leto zapored osvojili igralci
KMN Vinska trta, ki so v finalnih tekmah bili
boljši od ekip KMN Poetovio in Prijatelji Go-
stilna »29«.

Po izenačenih ženskih dvobojih so se končne
zmage veselile nogometašice ekipe Anton. 

Peter Gomzi in Dejan Kramberger

Andreja Holsedl 3. na 42. dirki
po ulicah Kranja 2010
Zadnjo nedeljo v maju se je odvila že 42. zapo-
redna dirka po ulicah Kranja, ki zagotovo spada
med najbolj prestižne kolesarske dirke v Slove-
niji. KK TBP Lenart je na dirki nastopil v konku-
renci mladincev, mlajših mladincev in žensk.

Tokrat so najodmevnejši rezultat dosegle pred-
stavnice nežnejšega spola, ki so prikazale vrhun-
sko kolesarjenje. Andreja Holsedl je tako vnovič
dokazala, da spada v sam svetovni vrh ženskega
kolesarstva v Sloveniji, saj se je v 12,8 km dolgi
preizkušnji po ulicah Kranja, ki jo je spremljal

močan naliv, zavihtela na odlično 3. mesto ter si
tako ob dveh kolesarkah KK Polet Garmin pri-
borila prostor na stopničkah. Klubski uspeh so
dopolnile še Mojca Gonc (6. mesto), Rebeka Mo-
horko (8. mesto) in Tea Brumen (9. mesto).  Svoj
uspeh je Andreja pospremila z naslednjimi bese-
dami: »Zelo sem si želela dobrega nastopa in
močan naliv skozi celo dirko me sploh ni motil.

S hrvaško državno prvakinjo Ma-
rino Boduljak (BK Loborika) sva se
oddaljili od skupine, a nama ni
uspelo samostojno priti do cilja, saj
sta se nama pred zaključnim vzpo-
nom na Jelenov klanec pridružili še
dve kolesarki Kluba Polet Garmin.
V ciljnem šprintu sem iztržila 3.
mesto, s katerim sem sicer zado-
voljna, vendar bom za višja mesta
morala odpraviti nekatere nepo-
trebne napake.« 
Podobno kot članice so dobre vož-
nje prikazali tudi lenarški mla-
dinci, ki so po besedah
predstavnika in člana upravnega
odbora kluba Bena Puntnarja pri-
kazali veliko mero agresivnosti in
moči na sami dirki, vendar jim je v
samem zaključku dirke zmanjkal
kanček sreče, tako da jim ni uspelo
doseči rezultatov, kot so jih dosegla

dekleta.  Kljub vsemu pa so zasedli še vedno vi-
soka mesta; tako sta med mladinci Andrej Rajšp
in Marko Pavlič zasedla 15. in 18. mesto. Med
mlajšimi mladinci pa se je Simon Komperšak
prebil do 15. mesta. 

D. K.

Kadetska ekipa NK Lenart s trenerjem Zoranom 
Ahmetovićem – up za prihodnja leta

ŠD Zavrh – zmagovalci A-lige v sezoni 2009/2010

Predstavniki najboljših treh ekip v članski konkurenci s
predsednikom KMN Vitomarci 

Andreja Holsedl na zmagovalnem odru



Otvoritev igrišča z umetno
travo in Selška noč
V petek, 25. junija, so v Selcah predali
namenu igrišče z umetno travo. Nova
igralna površina je velika pridobitev za
domače športnike, ki bodo imeli tako za
treninge kot tekmovanja na voljo sta-
bilno podlago. Ta jim bo tudi omogočala
boljšo pripravo na tekmovanja na enakih
igriščih.
Slovesnost ob odprtju se je začela ob 14.
uri. V kulturnem programu so sodelovali
Kulturno turistično društvo Selce, vo-
kalna skupina Loreley, ki deluje v okviru
društva, in otroci OŠ Voličina – enota
vrtec Selce. Po kulturnem programu so
potekale veteranske ekshibicijske nogo-
metne tekme, zvečer pa je bil nočni no-
gometni turnir.

Uredništvo
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Ob zaključku odbojkarske
sezone 2009/2010
Odbojkarski klub Benedikt je letošnjo sezono,
ki so jo poleg občine Benedikt, ki klubu zagota-
vlja sredstva za izvajanje letnega programa
športa, omogočili sponzorji in donatorji
(SM&Perko d. o. o., Segrap d. o. o., Zavaroval-
nica Maribor, Braček Jože s. p., Rola Miran s. p.,
Ingra Stanislav Klemenčič s. p., Belna Darinka
s. p., Breznik Tours, CPM d. d., Saubermacher
Slovenija d. o. o., Lafarge Cement d. o. o., Nova
KBM d. d., Lončarič Branko s. p., Baumit d. o.
o., Kurbus Marjan s. p., Lipa z. o. o., M plus d. o.
o., Franc Stanko s. p., Juven d. o. o., Žipo Lenart,
Tehnoles Miroslav Kupčič s. p., Pomurski sejem
d. d., Venera bar, Zavarovalnica Triglav, Adriatic
d. d., Bernjak Stanko s. p., Gradbeni servis Lo-

renčič d. o. o., Kraner Damijan s. p., Darinka
Puntnar s. p., Gradbenik Bernjak d. o. o. in ADK
d. o. o.), nastopal v državnem prvenstvu v mini
in mali odbojki ter v državnem prvenstvu za sta-
rejše deklice, kadetinje, mladinke ter seveda v 2.
državni odbojkarski ligi za ženske. 
Kot že nekaj let so v klubu tudi letos zaznamo-
vali zaključek sezone z Zaključnim turnirjem
MINI-MALA in piknikom. Gre za turnir, na ka-
terem klubski dres oblečejo prav vse igralke

najmlajših kategorij (tj. mini in mala odbojka),
starejše igralke pa se postavijo v vlogo sodnikov.
Letos je na zaključnem turnirju mini-mala, ki je
bil 6. junija 2010 v Športni dvorani Benedikt,
tako zaigralo nekaj manj kot 30 deklic OK Be-
nedikt, starih do 12 let, ki so skozi vso sezono
pridno obiskovala treninge, nekatere med njimi
tudi tekme. Glede na to, da merilo uspeha v teh
kategorijah ni le številčni rezultat, ampak napre-
dek v razvoju vsakega posameznega otroka
(igralke), je zaključni turnir zasnovan tako, da
prav vsaka igralka ob koncu turnirja prejme me-
daljo ter praktično nagrado (te so letos darovali:
Spar Slovenija, Saubermacher Slovenija, CPM
VB Lenart, Avto Müler Gornja Radgona, Mer-
cator – trgovina Benedikt, Pims Ajdovščina in
občina Benedikt). Posebne nagrade so si prislu-
žile: Nika Perko (mini odbojka) in Nuša Sorčan

(mala odbojka) za največje število obiskanih tre-
ningov v sezoni ter Sara Smrke in Tjaša Metličar
(mala odbojka), ki sta v snežnem zametu nekaj
kilometrov prepešačili, da sta lahko obiskali tre-
ning. 
Ob koncu zaključnega turnirja je sledila še
tekma starejših deklic proti staršem, ki so jo, 
seveda, dobila dekleta.

Sabina ŠIJANEC

Ju-jitsu 
Finale državnega prvenstva slovenskega po-
kala v ju-jitsu v prikazovanju tehnik za otroke
do 15. let v letu 2010 – Sevnica
Šestega junija je v Sevnici potekalo zadnje drža-
vno prvenstvo v ju-jitsu, v prikazovanju tehnik
za otroke do 15 let. Tekmovanja se je udeležilo
105 tekmovalcev. Naša že trikratna državna
prvakinja (na DP v Črnomlju 24. 4. 2010 je tret-

jič osvojila 1. mesto), Taja Frešer iz Lenarta, iz
kluba ADK Maribor – sekcija Lenart, je pono-
vno dosegla 1. mesto v kategoriji 2 in s tem os-
vojila pokal za dosežene rezultate v letu 2010.
Na tej tekmi je 3. mesto v kategoriji 1 dosegel
tudi naš član Tilen Štuhec iz Lenarta. V letoš-
njem letu se lahko naš klub pohvali z izrednimi
rezultati, saj smo se prvič udeležili tovrstnih
tekem.

Karli Kelc

Zadnjo soboto v maju so se na lenarškem hip-
odromu Polena odvile kasaške dirke. Z njimi so
v Slovenskih goricah začeli praznovanje 60.
obletnice organiziranega konjeništva. Na spo-
redu je bilo pet dirk na 1600 m dolgi, po lan-

skem neurju obnovljeni in dodatno utrjeni ka-
saški stezi z najdaljšo ciljno ravnino v Sloveniji.
Na startu so se pomerili kasači iz Slovenije in
tudi tujine.

Kasaške dirke na Poleni

Maša Leš iz Lenarta - velik pla-
valni up za Slovenijo
Tokrat  predstavljamo mlado plavalno zvezdo
Mašo Leš iz Lenarta. Komaj 14-letna Maša je
pravi fenomen za slovenske plavalce, saj je pla-
vanje začela trenirati komaj pred tremi leti,
medtem ko so njene konkurentke v vodi aktivno
že 6–7 let. V tej kratki karieri si je članica  Pla-
valnega društva Maribor  priplavala že preko 50
medalj na raznih domačih in mednarodnih tek-
mah. Največjo težo imajo seveda medalje z do-
mačih državnih prvenstev, kjer je konkurenca v
zadnjih letih izjemno močna. Maša je tako na
poletnem državnem prvenstvu v Radovljici os-
vojila dve bronasti medalji, in sicer v kategoriji
1500 m prosto in v štafeti 4 x 100 prosto. Z bro-
nasto medaljo pa se je vrnila tudi z zimskega
državnega prvenstva v Celju, v disciplini 200 m
hrbtno. Maša se je okitila še s številnimi zlatimi,
srebrnimi in bronastimi medaljami na medna-
rodnih tekmovanjih za Pokal term Ptuj, Pomlad
2010 v Mariboru, Lučkin pokal v Trbovljah in
na drugih plavalnih mitingih. 

Mašini treningi so se pri plavalnem klubu Bra-
nik Maribor s prvotnih 2 zamišljenih na teden
naenkrat povečali na 4–5 in kasneje do 10 tre-
ningov na teden, ki jih po navadi popestri še so-
botna tekma. Dnevno preplava cca. 13 km. Ob
vseh teh njenih obveznostih z napornimi tre-
ningi in tekmami je seveda še posebej pohvalen
tudi njen šolski uspeh, ki je, podobno kot njeni
plavalni uspehi, na najvišji stopnji. 

D. K.

Blatoborba v Selcah
V soboto, 17. julija, ob 16. uri bo v Selcah na spo-
redu že 20. zaporedna Blatoborba, ki iz leta v leto
privabi v Selce čedalje več obiskovalcev iz bližnje
daljne okolice. Kot obljublja glavni organizator
Blatoborbe  Fredi Ornik, bo tudi letos pripravljen
bogat program, ki bo poskrbel, da bodo obisko-
valci nasmejani in dobre volje zapustili to tradi-
cionalno prireditev v Selcah.

D. K.

Iz lanskega vzdušja

Zmagovalci 1. nočnega turnirja na umetni travi v Selcah
– KMN Slovenske gorice – F.A. MAIK

Podmladek OK Benedikt s predsednikom kluba Stankom Bernjakom in trenerji
(Foto: Matija Kaučič)

Maša Leš v svojem elementu

Finale Sevnica – podelitev pokalov  najboljšim v
letu 2010

Finale Sevnica – 3. mesto (6. 6. 2010) – Tilen
Štuhec



Konec 2009 in v prvi polovici letošnjega leta
se je uspešno zaključilo že kar nekaj projek-
tov iz Letnega izvedbenega načrta – LIN
»LAS Ovtar Slovenskih goric« za leto 2009:

Damiš Jožica,
Lenart - Izletniška kmetija - Vinička vas 19
V okviru projekta so se uredili zunanja okolica
vinotoča, pleskanje in obnova kuhinje, nakup
štedilnika, izvedel se je nakup igral in ostale 
pripadajoče turistične opreme.

Občina Cerkvenjak: 
Parkirišče pri gomilah, Cerkvenjak
Za obiskovalce v maju odprtega Arheološkega
parka »Rimsko gomilno grobišče« v Anželovem
gozdu v Brengovi se je uredil prostor za začasno
ustavljene avtobuse in osebne avtomobile. Pro-
stor oz. parkirišče se nahaja v neposredni bližini
najdbe; projekt je izveden na okolju prijazen
način, z majhno zasedenostjo prostora, s posip-
nim materialom ter hortikulturno zasaditvijo.

Društvo vinogradnikov Sveta
Trojica: 
Vinogradništvo v Sveti Trojici
Društvo je izvedlo:
- strokovno ocenjevanje vin ponudnikov iz ob-

močja, pri čemer so bila najboljša izbrana kot
protokolarno vino občine Sv. Trojica. Ustre-
zno vino ima enotno nalepko in embalažo.

- izdalo brošuro, v kateri je zajeta predstavitev
zgodovine s področja vinarstva na območju
občine Sveta Trojica, predstavitev vinograd-
nikov in imetnikov protokolarnega vina;

- izvedlo izobraževanje s področja vinarstva.

V okviru projekta je bilo vzpostavljeno dobro
sodelovanje z društvi v občini, predvsem s Tu-
rističnim društvom in Društvom kmečkih žena
in deklet.

Razvojna agencija Slov. gorice -
Izobraževalni center Slovenske gorice
Znotraj Razvojne agencije Slovenske gorice - Iz-
obraževalni center Slovenske gorice- je bilo iz-
vedenih več projektov za potrebe motiviranja,
izobraževanja odraslih za pridobivanje novih
znanj za izvajanje dejavnosti na podeželju (os-
novna ali dopolnilna dejavnost) ter prepozna-
vanja prednosti bivanja in zaposlitve na
podeželju.

Projekti:
Turizem na kmetiji,
Ekološko vrtnarjenje in
ABC podjetništva na podeželju

prispevajo  k uspešnosti pri iskanju zaposlitve,
gradnji samopodobe, znanju uporabe informa-
cijske tehnologije za vseživljenjsko učenje

Cvetka Bunderla, Sveta Trojica: 
Osek 72 - obnova kulturne dediščine
V sklopu projekta je za potrebe ohranjanja kul-
turne dediščine investitorka obnovila gospodar-
sko poslopje – svinjak, ki je tipičen prikaz in
ostanek kmečke arhitekture na tem področju
Slovenije iz 19. stoletja. Lastnica domačije je za-
gotovila kulturno-varstvene pogoje in pridobila
vsa potrebna  soglasja s strani Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije - ZVKDS.

Društvo kmečkih gospodinj 
Sv. Jurij v Slovenskih goricah: 
Z delom in znanjem kmečkih žensk do 
sonaravno pridelanega in v turizmu upo-
rabnega  
Gre za lep primer vzajemnega sodelovanja dru-
štev kmečkih gospodinj dveh občin v okviru ra-

zličnih tečajev - prenos znanja med članicami
obeh društev v obliki tečajev kuhanja in šivanja,
pri čemer so se izvedli nabava pečice, kuhinjskih
pripomočkov, šivalnega stroja in strokovna ek-
skurzija za potrebe ogleda primera dobre
prakse.
Društvo Kmečkih gospodinj Sv. Jurij je poskr-
belo za izvedbo tečajev priprave hrane, Društvo
kmečkih žena in deklet Sv. Trojica pa za izvedbo
tečajev šivanja in vezenja oz. ročnih del. 

Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar
Slovenskih goric« je 22. junija  pripra-
vilo zanimivo strokovno delavnico

»Katere spominke lahko ponudimo v Sloven-
skih goricah?«
Na delavnici  so sodelovali priznani strokov-
njaki s področja etnologije in turizma: dr. Janez
Bogataj, Marjan Starc in Vilina Hauser. 
Prisotnim so bile predstavljene številne vrste tu-
rističnih spominkov, njihovo načrtovanje in na-
čini trženja. Veseli nas, da so izdelovalci

spominkov na ogled pogumno postavili svoje
izdelke, ki so jih strokovnjaki komentirali in po-
dali svojo strokovno oceno. Med spominki je
bilo več takih, ki si zaslužijo certifikat Rokodel-
stvo Art & Craft Slovenija, kar nas je vse pri-
sotne razveselilo in vzpodbudilo k nadaljnjemu
delu. Posebej si želimo, da bi pridelovalci na po-
deželju svoje produkte ponujali tudi kot turisti-
čni spominek (primeri dobre ocene: Benediški
klecnprot v pleteni košarici, lesena kibla s tunko
in drugi). 
Vse, ki želite za svoje izdelke pridobiti certifikat
Rokodelstvo Art & Craft Slovenija, ki omogoča
boljše trženje in prepoznavnost, vabimo, da si
pridobite več informacij na spletni strani
http://www.rokodelstvo.si/duo/ocenjevanje_
izdelkov.aspx in v prostorih Društva LAS Ovtar
na Trgu osvoboditve 9, Lenart, pri Mileni 
Grabušnik.
Ponovno ocenjevanje spominkov bomo organi-
zirali spomladi 2011. Vabljeni!

Vida Šavli, Milena Grabušnik,
Foto: Zmago Kokol

Javni poziv in dokumentacija za prijavo projek-
tov bodo od 28. 7. 2010 - dan objave javnega
poziva, na voljo na spletnih straneh občin Be-
nedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sv. Tro-
jica v Slovenskih goricah in Sv. Jurij v
Slovenskih goricah ter na spletni strani upra-
vljavca LAS Ovtar Slovenskih goric – Razvojna
agencija Slovenske gorice d. o. o.: www.rasg.si
ali na www.lasovtar.si
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenje-
nih za sofinanciranje izvajanja projektov za leto
2011, je 100.000,00 EUR.
Predmet javnega poziva bo nabor
projektnih predlogov za leto 2011, ki predsta-
vljajo izvajanje »Lokalne razvojne strategije
LAS Ovtar Slovenskih goric« (v nadaljevanju:
LRS) v okviru Pobude LEADER (4. os Evrop-
skega sklada za razvoj podeželja 2007-2013) za
območje občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart,
Sveta Ana, Sv. Trojica v Slovenskih goricah in
Sv. Jurij v Slovenskih goricah z doseganjem ci-
ljev, zapisanih v tem dokumentu s področij 6
ključnih prioritet razvoja in dela:
1. Razvoj podjetništva, zagotavljanje novih de-

lovnih mest, izobraževanje in dejavnosti na

podlagi razvoja lokalnih potencialov s priori-
teto zaposlovanja žensk, mladih starejših in
ljudi s posebnimi potrebami 

2. Spodbujanje kmetijstva in sonaravnega
kmetovanja

3. Pospešen razvoj turistične ponudbe 
podeželja

4. Ohranjanje naravnega okolja in razvoj naselij
5. Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delo

in bivanje na podeželju
6. Spodbujanje obnove in oživitev vaških jeder

ter kulturne dediščine podeželja

Višina in delež sredstev
za sofinanciranje projektov
Pri izračunu sofinanciranja upravičenih stro-
škov se upošteva delež podpore LEADER za iz-
vedbene projekte do vključno 85 odstotkov
upravičenih stroškov.
Razliko do 100 odstotkov upravičenih stroškov
ter neupravičene stroške (DDV ni upravičen
strošek) krije prijavitelj in projektni partnerji iz
lastnih sredstev.

Lokalna akcijska skupina LAS Ovtar Slovenskih goric objavlja najavo
Javnega poziva za 

oddajo projektnih predlogov za izvajanje 
»Lokalne razvojne strategije LAS Ovtar Slovenskih goric«

občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sv. Trojica v Slovenskih goricah 
in Sv. Jurij v Slovenskih goricah za leto 2011

OVTARJEVE NOVICE NE NAZADNJE
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Novice iz 
"LAS Ovtar Slovenskih goric"

Strokovna delavnica

Katere spominke lahko ponu-
dimo v Slovenskih goricah?

Projekti v teku:

- Glasbeno turističnega društva Klapovüh
Benedikt: Izdelava elaborata za ustano-
vitev blagovne znamke "Benediški klecn-
prot".

- Občine Sveta Trojica: Turistično - infor-
macijska celostna podoba občine.

- Javnega zavoda Knjižnica Lenart: Pri-
prava in izvedba informacijskega opisme-
njevanja - izobraževanja uporabnikov.

Trenutno so v zaključeva-
nju še projekti:
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