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IZ VSEBINE:

m Prizidek k OŠ Voličina za nadebudne
iskalce znanja in prihodnost

m 25. Maistrove prireditve za krepitev
slovenske narodne zavesti

m Na Sv. Ani so uradno odprli novo športno
dvorano

m Obnovljen vodovod, kanalizacija in
čistilna naprava v Sv. Trojici

m Investitorji v Terme Benedikt čakajo
gradbeno dovoljenje 

Prvi volilni krog, 10. oktobra 2010, je dal župana mag. Janeza Krambergerja, SLS, ob-
čini Lenart in Petra Škrleca, SDS, občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah.  Potrdil je žu-
pane brez tekmecev: Milana Gumzarja, LDS, v Benediktu, Silva Slačka, sk.v., na Sv.
Ani in Darka Frasa, SLS, v Sv. Trojici. V Cerkvenjaku je v 2. krogu (24. oktobra) nasledil
edinega dosedanjega župana, ki ni kandidiral, Marjan Žmavc, SDS.

Foto T. Kšela

Na enem od volišč v osrednjih Slovenskih goricah niso bile mlade samo članice volilnega odbora,
temveč so mladi v velikem številu prihajali tudi volit. Prav, saj prihodnost sloni na njih!

m Sv. Jurij: nekaj naložb je končanih,
nekatere pomembne še čakajo …



OBČINSKI SVET:
IGOR BARTON LDS - LIBERALNA
DEMOKRACIJA SLOVENIJE
STANISLAV BERNJAK LDS - LIBE-
RALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
ZLATKO BORAK EUDS - EU DEMO-
KRATI SLOVENIJE
DAMJAN KAUČIČ SDS - SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA, SLS-SLO-
VENSKA LJUDSKA STRANKA
JANEZ LEOPOLD LDS - LIBERALNA
DEMOKRACIJA SLOVENIJE

DRAGICA LIPNIK SDS - SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA, SLS-SLO-
VENSKA LJUDSKA STRANKA
JOŽEF MAURIČ LDS - LIBERALNA
DEMOKRACIJA SLOVENIJE 
KRISTINA MLINARIČ SDS - SLOVEN-
SKA DEMOKRATSKA STRANKA, SLS-
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
JANEZ ZORKO LDS - LIBERALNA DE-
MOKRACIJA SLOVENIJE

OBČINSKI SVET:
MARIJA FIRBAS SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
JOŽE GREGOREC SDS - SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
ANDREJ KOCBEK SDS - SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
JOŽE KOKOL SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA

IRENA KOZAR SDS - SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
SONJA MAUKO SDS - SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
ROMAN PLOJ SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
MIRKO ŽMAVC SDS - SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA

OBČINSKI SVET:
Iz KS Lenart:
MARJAN BEZJAK SDS - SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
LEOPOLD HAMERŠAK DESUS - DE-
MOKRATIČNA STRANKA UPOKO-
JENCEV SLOVENIJE
DAMIR JELENKO SDS - SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
DANIJEL KOVAČIČ LDS - LIBE-
RALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
JOŽEF KRAMBERGER SLS - SLOVEN-
SKA LJUDSKA STRANKA
EMILIJA ŠUMAN DESUS - DEMO-
KRATIČNA STRANKA UPOKOJEN-
CEV SLOVENIJE
MAKSIMILJAN ŠUMAN NSI - NOVA
SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA
SAŠA TOMAŽIČ SD - SOCIALNI DE-
MOKRATI
KARL VOGRINČIČ - Lista Ivana Vo-
grina
MARIJA ZLODEJ SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA

Iz KS Voličina:
FELIKS JAVORNIK SD - SOCIALNI
DEMOKRATI
DEJAN KRAMBRGER SDS - SLOVEN-
SKA DEMOKRATSKA STRANKA

GORAZD KURNIK - Lista Ivana Vo-
grina
FRANCI ORNIK SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
MARKO ŠILEC SDS - SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI 
LENART:
ANDREJA BUNDERLA SLS - SLOVEN-
SKA LJUDSKA STRANKA
DARINKA ČOBEC SD - SOCIALNI
DEMOKRATI
HELENA DOLAJŠ SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
LEOPOLD HAMERŠAK DESUS - DE-
MOKRATIČNA STRANKA UPOKO-
JENCEV SLOVENIJE
JANEZ KOMPERŠAK SLS - SLOVEN-
SKA LJUDSKA STRANKA
MITJA KRAJNC SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
JOŽICA KRAMBERGER SLS - SLO-
VENSKA LJUDSKA STRANKA
JOŽEF MURŠEC SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
KARL ROKAVEC SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
VINCENC ROP SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
FRANC SCHÖNWETTER SLS - SLO-
VENSKA LJUDSKA STRANKA

OBČINSKI SVET:

JANEZ BRANCELJ SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
FRANC BRUHER SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
TOM NINO KASTELIC Angela Kirbiš
in skupina volivcev
DUŠAN KOKOL SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA

ROMAN REŽONJA Milan Rajter in sku-
pina volivcev
DRAGO RUHITEL Dušan Zalokar in
skupina volivcev
LEON RUHITEL Irena Bračko in sku-
pina volivcev
KARL ŠKRLEC LDS - LIBERALNA DE-
MOKRACIJA SLOVENIJE
BREDA ŠPINDLER Mateja Tomberger
in skupina volivcev

GORAZD VOGLAR SD - SOCIALNI
DEMOKRATI
DANIJEL ZEMLJIČ SDS - SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
JOŽEF ZEMLJIČ DESUS - DEMOKRA-
TIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
MARJAN ŽNUDERL SLS - SLOVEN-
SKA LJUDSKA STRANKA

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI 
VOLIČINA:
ZVONKO ČUČEK SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
BOŠTJAN FEKONJA SDS - SLOVEN-
SKA DEMOKRATSKA STRANKA
PETER GOLOB SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA

FELIKS KOCBEK SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
RENATO KOCBEK SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
DEJAN KRAMBERGER SDS - SLO-
VENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
VIKTOR KRANER SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
JELKA LEŠNIK LDS - LIBERALNA DE-
MOKRACIJA SLOVENIJE
MIRKO ORNIK SDS - SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
NATALIJA STERGAR SDS - SLOVEN-
SKA DEMOKRATSKA STRANKA 
JANKO TRINKAUS SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA

OBČINSKI SVET:
ALEKSANDER BLAŽIČ SD - SO-
CIALNI DEMOKRATI
ALEKSANDER DIVJAK NSI - NOVA
SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA
DUŠAN FEKONJA SDS - SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
SMILJAN FEKONJA Bojan Štok in sku-
pina volivcev
JANEZ HERIČ SDS - SLOVENSKA DE-
MOKRATSKA STRANKA

FELIKS JAKOPEC Alojz Oblak in sku-
pina volivcev
PETER LEOPOLD SDS - SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
SREČKO POŠTRAK SLS - SLOVEN-
SKA LJUDSKA STRANKA
JASMINA TROJNER KRANER SDS -
SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
DANIJEL TUŠEK SD - SOCIALNI DE-
MOKRATI
JANEZ VOGLAR SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
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Občina Benedikt

ŽUPAN:
Milan Gumzar, LDS, poslanec DZ

ŽUPAN:
Marjan Žmavc, SDS

ŽUPAN:
Mag. Janez Kramberger, SLS

Občina Sveta Ana

Občina Sveta Trojica

Občina Cerkvenjak

Občina Lenart

OBČINSKI SVET:
ALOJZ ANDREJČ Alojz Andrejč in sku-
pina volivcev
MILAN BAUMAN SD - SOCIALNI DE-
MOKRATI
BRANKO ČRNČEC SDS - SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
ROMAN ČRNČEC SDS - SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
DRAGO KOROŠEC SD - SOCIALNI
DEMOKRATI

FRANC LEŠNIK Franc Lešnik in sku-
pina volivcev
GREGOR NUDL SDS - SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
MARIJA ŠAUPERL SD - SOCIALNI
DEMOKRATI
JANEZ VERBOŠT SD - SOCIALNI DE-
MOKRATI

Občina Sveti Jurij v Slov. goricah

ŽUPAN:
Silvo Slaček, Vinko Ketiš in skupina volivcev

ŽUPAN:
Darko Fras, SLS, državni svetnik

ŽUPAN:
Peter Škrlec, SDS
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OVTARJEVE NOVICEŽUPANI O NOVEM MANDATU

»Občankam in občanom se zahvaljujem za
vnovično izvolitev in za to, da je lista LDS, na
kateri sem kandidiral, dobila pet svetnikov od
devetih. To mi bo olajšalo izvedbo programa,«
pravi dosedanji in novi župan občine Benedikt
Milan Gumzar, ki že dvajset let na vsakih volit-
vah vedno kandidira na listi iste stranke. »Veste,
strank ne menjam kot 'spodnjega perila',« pravi
smeje.
»Moja zahvala velja tudi političnim strankam v
našem okolju in njihovim potencialnim župan-
skim kandidatom, ker so presodili, da se občina
Benedikt razvija v pravi smeri ter da jim zato
na volitvah nasproti meni ni treba postaviti
drugega kandidata oziroma protikandidata,«
dodaja Gumzar.
Po besedah ponovno izvoljenega župana je bila
predvolilna kampanja v občini Benedikt umir-
jena, tako da je skoraj ni bilo moč čutiti. Stranke
so bile v kampanji zelo korektne, poštene in na

visoki ravni, saj so predstavljale samo svoje pro-
grame, drugih pa niso kritizirale oziroma oma-
lovaževale. To je za vzdušje in spoštljive ter
kulturne odnose med ljudmi v kraju in občini
zelo pomembno.
Kaj najprej?
»Sprašujete me, katerih nalog se bomo v občini
po volitvah najprej lotili? V resnici se v naši ob-
čini ne moremo lotiti nobene naloge, ki obča-
nom že ne bi bila znana. Lahko rečem, da bomo
nadaljevali po začrtani poti, predvsem pa se
bomo trudili dobro gospodariti z občinsko las-
tnino, razvijati komunalno infrastrukturo ter
ustvarjati pogoje za kakovostno bivanjsko  oko-
lje za naše občanke in občane.«
Kot pravi Gumzar, si bo občina prizadevala tudi
za uresničitev projekta Term Benedikt, ki pa ni
več v domeni občine, temveč bodočih investi-
torjev. »Do tega trenutka je občina storila za ta
projekt vse, kar je v njeni moči. Investitor je že
pred časom na upravni enoti v Lenartu vložil
vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Od
tu naprej je investicija v njegovih rokah.«
Kakšen bo Benedikt videti čez štiri leta. Se bo
še naprej tako hitro širil kot v zadnjih dveh de-
setletjih? 
»Razvoj Benedikta je že začrtan. Tega razvoja
ni več moč zaustaviti,« je prepričan Gumzar.
»Benedikt se bo tudi v naslednjih letih razvijal
in šel naprej. Tu imam v mislih razvoj na po-
dročju stanovanjske gradnje, pa tudi na po-
dročju obrti in podjetništva. Vsi v občini pa
zelo veliko pričakujemo tudi od razvoja tur-
izma. Ta bo občini prinesel novi zagon in rast
ter številna nova delovna mesta. V občini bomo
storili vse, kar je v naši moči, da bi ta razvoj še
pospešili.«
Župan občine Benedikt je torej optimist. Razlo-
gov za to ima v dosedanjem uspešnem razvoju
kraja in občine več kot dovolj.

Tomaž Kšela

Milan Gumzar, dosedanji in novi župan občine Benedikt

Veliki obeti od razvoja turizma

Marjan Žmavc je skupaj s sodelavci pripravil
celovito vizijo razvoja občine Cerkvenjak do
2014. leta. V njej ugotavlja, da se je število
prebivalcev v občini v zadnjih desetih letih
zmanjšalo za 100 ljudi, predvsem na račun
nižjega naravnega prirastka in odseljevanja. 
»Ti podatki nas ne smejo pustiti malodušne,
saj brez mlade produktivne populacije ni raz-
voja občine,« poudarja Žmavc. Zato bo prav
zaposlovanju in zagotavljanju materialne
neodvisnosti in socialne varnosti posvetil po-
sebno skrb, saj je le materialno neodvisen
občan lahko zadovoljen. 

Precejšen skok v razvoju 
Po Žmavčevih besedah je občina Cerkvenjak
v zadnjih dvanajstih letih, odkar se je odce-
pila od bivše skupne občine Lenart,  naredila
precejšen razvojni preskok. V zadnjem času
pa je ob globalni ekonomski krizi tudi v ob-

čini Cerkvenjak mogoče opaziti določeno
stagnacijo. Žmavc si bo zato prizadeval za kar
se da učinkovito črpanje  evropskih struktur-
nih in kohezijskih ter državnih sredstev.
Na področju kmetijstva namerava Žmavc
spodbujati mlade k izobraževanju, saj bo le
izobražen kmet lahko konkurenčen evrop-
skemu. Spodbujati bi veljalo tudi sonaravno
in bio-dinamično kmetijstvo in skrbeti za
ohranjanje krajine.

Nova delovna mesta in mladi
Na področju  gospodarstva si bo prizadeval
za nova delovna mesta v obrtni coni ter
spodbujal dopolnilno delo na kmetijah.  
V Cerkvenjaku pa bo treba razmisliti tudi o
komunalni ureditvi parcel za stanovanjsko
gradnjo. »Zagotoviti  bo treba tudi parcele za
stanovanjsko izgradnjo mladih družin in po
možnosti tudi kakšne večje stanovanjske
enote v Cerkvenjaku, saj ugotavljamo, da
nam mlade družine odhajajo v sosednje ur-
bane centre: Lenart, Benedikt, Maribor,
Ptuj,« pravi Žmavc, ki ima konkretne načrte
tudi na področju razvoja cestne in komu-
nalne infrastrukture ter na področju šolstva,
zdravstva, turizma in drugih dejavnosti. 

Najmlajši, mladi in sodobne ko-
munikacije
Občina bo pod njegovim vodstvom nadalje-
vala projekte izgradnje novih prostorov
vrtca, športne dvorane in športno-rekreacij-
skega centra v Kadrencih. Več pozornosti bo
namenjala sodobnim oblikam komunikacij,
zagotovitvi dostopa do interneta in promociji
prizadevanj in dosežkov lokalne skupnosti.

T. K.

Marjan Žmavc, novi župan občine Cerkvenjak

Skrb za vse generacije

“Občanom se zahvaljujem za zaupanje. Razu-
mem ga kot zaupnico za dosedanje delo, a jo
jemljem tudi kot  še večjo obvezo. Lepo je, če lju-
dje cenijo dosežke, ki so se dejansko pokazali v
novih objektih: nova športna dvorana in sod-
obna zunanja igrišča, nov vrtec, nov kulturni
dom, nekaj novozgrajenih stanovanj, novi kilo-
metri asfaltnih cest, dodatni kilometri vodovoda,
urejen center občine in še bi lahko našteval. Ven-
dar sem prepričan, da bo to kaj hitro pozabljeno,
če z našim razvojem ne bomo nadaljevali. “

Novi izzivi?
“Seveda vidim v svoji službi vedno nove izzive,
zato sem rad župan naše občine. Tudi zato, ker
imam občutek, da smo občani medsebojno po-
vezani v dobrem in slabem in se novih dosežkov
iskreno razveselimo in tudi jasno povemo, kaj
nas moti. Jasno je, da župan občine, kot je naša,
ne more biti le zaradi protokola, ki je včasih tudi
potreben. Predvsem svojo nalogo vidim v mak-

simalnem angažiranju pri projektih, ki jih občina
izvaja in jih občani pričakujejo.” 

Kakšni so vaši načrti za naslednja
štiri leta?
“Poudarek bo predvsem na komunalnem ureja-
nju zazidljivih območij. Naša občina je zanimiva
za bivanje tudi nekaterim drugim, ki še niso naši
občani. Vedno več mladih parov se zanima za
gradbene parcele. Nobenega ne želimo odkloniti
in veselimo se vsakega novega občana. Upam, da
nam bo uspelo zgraditi kakšen večstanovanjski
objekt in dati možnost bivanja tudi takšnim, ki
si gradnje ne morejo  privoščiti ali pa ne želijo
graditi. Nadaljevati moramo tudi izgradnjo oz.
posodobitev krajevnih centrov. Po Sv. Ani lahko
v naslednjih letih to naredimo tudi v Lokavcu.
Tam smo že pričeli intenzivno graditi kanaliza-
cijo in jo nameravamo zaključiti v letu 2012 z iz-
gradnjo nove čistilne naprave. Vlaganja v
kanalizacijo bodo vzporedno potekala tudi na Sv.
Ani. Kdaj pa bomo prišli do skupne ČN,  je pre-
zgodaj napovedovati, zakonski rok nas veže
konec leta 2016. Ne smemo se zadovoljiti tudi s
stanjem šolskih zgradb na Sv. Ani, še posebej pa
v Lokavcu. Želim, da smo pripravljeni in posku-
šamo pridobiti dodatna sredstva. Moja naloga je
tudi, da plemenitimo občinsko premoženje in se
obnašamo kot dobri gospodarji. Poleg naštetih
so načrtovana tudi  vlaganja v turistično infra-
strukturo.”

Kaj vas ta hip najbolj zaposluje?
Intenzivno delamo na zaključevanju in predaji
spomladi začetih projektov, kot so  posamezne
občinske ceste in naš center. Nekaj je še potrebno
postoriti v okolici šole, igrišč ipd. Intenzivno pa
se že pripravljamo na zimo in predvsem na pro-
računa naslednjih let 2011 in 2012. 

Danica Zemljič

Silvo Slaček, dosedanji in novi župan občine Sveta Ana

V novem mandatu novi izzivi

“Ponovno izvolitev za župana občine Lenart ra-
zumem kot podporo mojemu dosedanjemu vo-
denju občine. Cilje in prioritete, ki sem si jih
zastavil pred štirimi leti, sem skupaj z občinskim
svetom, svetniki obeh krajevnih skupnosti in
uslužbenci občinske uprave uspešno zaključil.
Poleg začrtanega programa smo naredili še ve-
liko več. Pred nami je nov mandat z novimi pro-
grami. Prepričan sem, da ga bomo uspešno
izvedli v dobro vseh, ki živijo in delajo v naši ob-
čini!” po izvolitvi v še en županski mandat po-
udarja mag. Janez Kramberger.
V drugi polovici meseca novembra bo predlagal
občinskemu svetu predlog proračuna za obdobje
dveh let, 2011 in 2012. Župan napoveduje: “Pri-
oritete bomo določili skupaj z izvoljenimi svet-
niki obeh krajevnih skupnosti in člani občin-
skega sveta naše občine. Poleg zakonskih obvez-
nosti, ki jih mora občina izvajati in zagotoviti fi-
nančna sredstva v proračunu, želim omeniti
nekaj večjih projektov, ki jih bom predlagal v
proračun in razvojne programe za naslednja leta.

Komunalna infrastruktura s ciljem, da se uredi
asfaltirana cesta in javni vodovod do vsakega go-
spodinjstva. Obnoviti moramo dotrajane ceste
ter zgraditi krožišča na vpadnicah, katerih
namen je umirjanje prometa in s tem zagotavlja-
nje večje varnosti udeležencev v prometu. 
V okviru komunalne infrastrukture želim nad-
graditi novo poslovno-industrijsko cono za naj-
manj 5 ha. Usposobitev čistilnih naprav s
funkcionalnim sistemom kanalizacije. Zagotovi-
tev parkirnih prostorov v krajevnih centrih ter
preureditev avtobusne postaje v Lenartu.
Pridobivanje nepovratnih evropskih sredstev bo
nadaljnja prioriteta. V okviru teh bomo uredili
vaška in krajevna središča v Lenartu, Voličini,
Zavrhu, Radehovi, Selcah, Šetarovi in Lormanju.
Sanirali in uredili bomo javno razsvetljavo s so-
larnimi ter varčnimi svetilkami. V razvojne pro-
grame bomo zapisali prioritete za razvoj turizma
z ureditvijo kolesarskih in sprehajalnih poti. 
Prizadevanja za lenarško navezovalno cesto na
avtocesto ostajajo ena prioritet novega mandata.
Začeli bomo s pridobivanjem dokumentacije za
izgradnjo prizidka k Osnovni šoli Lenart ter na-
daljnjemu urejanju športnega centra na Poleni.
Nadgradnja obstoječega zdravstvenega doma za
pridobitev dodatnih ordinacij družinske medi-
cine je prav tako potrebna zaradi večjega števila
ljudi v naši občini. 
Med pomembnimi cilji v novem mandatu žu-
pana in občinskega sveta je tudi obnova kultur-
nega doma v Lenartu.” To je nekaj večjih
projektov, ki jih župan Kramberger posebej po-
udarja in dodaja, da bo občina zagotovila tudi
sredstva za šport in kulturo ter društveno in hu-
manitarno dejavnost. 
“Vsem, ki ste mi izkazali podporo na teh volit-
vah, se iskreno zahvaljujem in obljubljam, da
bom vaše zaupanje upravičil,” zagotavlja doseda-
nji in novi lenarški župan.

Edvard Pukšič

Mag. Janez Kramberger, dosedanji in novi župan občine Lenart

Nadaljevanje uspešnega razvoja občine



Sprvim septembrskim dnem so učenci
OŠ Voličina stopili v šolo, ki je skorajda
niso več prepoznali. Čez poletje je na-

mreč podjetje Gradis, gradbeno podjetje
gradnje Ptuj, d. d., zaključilo z izgradnjo pri-
zidka k šoli, ki se je pričela novembra 2008.
Uradna otvoritev novega dela šole je potekala
v sklopu proslave krajevnega praznika, 24.

septembra 2010. Slavnostnega dogodka ob
otvoritvi prizidka k OŠ Voličina se je udele-
žilo veliko število obiskovalcev, med njimi
nadškof dr. Franc Kramberger, direktor Di-
rektorata za vrtce in šole Ministrstva za šol-
stvo in šport (v nadaljevanju MŠŠ) Boris

Černilec, poslanec DZ Marjan Bezjak, župan
občine Lenart mag. Janez Kramberger, direk-
torica knjižnice Lenart Marija Šauperl, rav-
natelji sosednjih osnovnih šol in drugi visoki
gostje. 
V sklopu praznovanja farnega zavetnika , Sv.
Ruperta,  je šola postavila na ogled svojo
novo notranjo podobo. Poleg ogleda novih

prostorov so si obiskovalci lahko ogledali sli-
karsko razstavo umetnikov, ki so bili z OŠ
Voličina povezani v preteklosti ali pa so še
danes. Svoje umetnine so na ogled postavili:
likovna pedagoginja Ana Šuster, zaslužni
profesor dr. Bojan Golja, likovni pedagog

Brane Lazič, priznani slovenski slikar Jože
Kramberger, likovna pedagoginja Ksenija
Nedoh Lazič, likovna pedagoginja Martina
Golja in nekdanja profesorica razrednega
pouka Mira Barta. 
Med tem ko je bila prva faza izgradnje pri-
zidka, s katero so pridobili nov vrtec za 3
skupine v Voličini, dokončana že s pričetkom
lanskega šolskega leta, so po besedah ravna-
telja Antona Goznika  z letos končanim pri-
zidkom  končno rešili prostorsko stisko na
šoli. »Z novim prizidkom smo na OŠ Voli-
čina pridobili 3 nove učilnice (od tega je ena
namenjena kombiniranemu oddelku vrtca),
manjšo nivojsko učilnico, multimedijsko
učilnico, novo – večjo kuhinjo, velik večna-
menski prostor z jedilnico, kabinet za gospo-
dinjstvo, ločene garderobe za I., II. in III.
triado ter novo knjižnico. Prav slednja je ve-
lika pridobitev za celoten kraj, saj je nova
prostorna knjižnica kot del Matične knjižnice

Lenart postala do-
stopna vsem kraja-
nom KS Voličina,«
še razlaga ravnatelj
OŠ Voličina. Ce-
lotna investicija v
izgradnjo prizidka
je znašala pribli-
žno 2.200.000 € in
je bila financirana
s strani ministrstva
za šolstvo in šport
in občine Lenart.
Da je bila naložba
v projekt več kot
upravičena, je v
naslednjih stavkih
razložil ravnatelj
šole Anton Goz-
nik: »S prostorsko
stisko smo se na
OŠ Voličina sreče-
vali vse od fron-
talne uvedbe

9-letke v šolskem letu 2003/2004. 1. septem-
bra 2003, torej na prvi šolski dan, nas je obi-
skal g. Živko Banjac z MŠŠ, in sicer z
namenom, da si ogleda šolske prostore, v ka-
terih se bo izvajal pouk. Šola je namreč ob-
vestila MŠŠ, da bo s tremi razredi tistega
šolskega leta izvajala pouk v prostorih Doma
sv. Jožefa. Lansko šolsko leto smo z dvema
razredoma ponovno gostovali v istih prosto-
rih, in sicer zaradi gradnje prizidka.« Da je
bila naložba v prizidek k osnovni šoli več kot
upravičena, priča podatek, da se bo število
otrok od zdajšnjih 220 v prihodnjih petih
letih povečalo vse do 250.

»S pridobitvijo ustreznih prostorov so
ustvarjeni temeljni pogoji za uspešno izvaja-
nje pouka in drugih dejavnosti na šoli in
vrtcu, strokovni delavci bodo lahko še kvali-
tetneje izvajali pedagoški proces in v sodelo-
vanju s starši otrokom privzgajali vrednote
za uspešno in pošteno življenje. Ob tej 
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»Volivkam in volivcem se zahvaljujem za zau-
panje. Res sem bil edini kandidat, vendar je tudi
res, da sem dobil skoraj vse glasove tistih, ki so
prišli na volitve. Udeležba pa je bila med naj-
višjimi v državi. To kaže veliko zavzetost obča-
nov za razvoj naselij in občine!« 
Predvolilna kampanja je bila po oceni župana
umirjena in na solidni ravni, čeprav so si neka-
teri neodvisni kandidati privoščili tudi neko-
rektne ocene dosedanjega dela v občini. S
sestavo občinskega sveta je Fras zadovoljen, ne-
koliko ga preseneča, da njegova lista ni dobila
več svetnikov, saj bi mu to omogočalo lažjo iz-
vedbo programa. »V sedanjem načinu volitev
vidim deficit lokalne samouprave, saj teoretično
lahko igrice med političnimi strankami občin-
sko upravo ovirajo pri izvajanju programa. Ver-
jamem, da v naši občini do tega ne bo prišlo.
Tudi sam se bom trudil za to. Moramo se zave-
dati, da za razliko od večjih mest v majhnih ob-
činah nimamo strankarskih, temveč večinske

volitve. Od svetnikov pričakujem, da bodo za-
stopali interese naselij, ne pa strank. Če bo tako,
bomo uspešni pri delu.«
Nasploh po besedah Frasa na lokalnih volitvah
stranke niso pomembne, saj na področju ko-
munale, predšolske vzgoje in sociale ne morejo
izoblikovati različnih programov in ideologij.
»Voda je voda, cesta pa cesta, ne glede na to, v
kateri stranki je kakšen svetnik ali župan.
Stranke so pomembne, da dajejo dobre pobude
ter da vršijo nadzor nad organi lokalne oblasti.«
Fras tudi po izvolitvi ostaja zvest svojemu pro-
gramu: »Prizadeval si bom za nadaljnji razvoj
turistične infrastrukture. Nadaljevali bomo z iz-
gradnjo kanalizacije in zgradili še drugo čistilno
napravo za južni del naselja Sveta trojica in
Zgornja Senarska. Modernizirali bomo tudi
južno in severno cesto do jezera ter uredili
pločnike in krožišče na regionalni cesti Lenart–
Ptuj. Zgraditi bo treba tudi pločnike in avtobu-
sna postajališča ter obnoviti ceste skozi naselji
Gočova in Spodnja Senarska. Veliko dela nas
čaka pri pripravi projektov za izgradnjo pločni-
kov in obnovo cest v naseljih Zgornji Porčič in
Osek. Občinske ceste bomo obnavljali tudi v
vseh drugih naseljih po sprejetem večletnem
programu.«
Po Frasovih besedah bodo stekle tudi aktivnosti
za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva za
ureditev komunalne, športno rekreacijske in
turistične infrastrukture ob jezeru. Načrtuje
tudi obnovo športno rekreacijskega centra v
Oseku. Po vaseh pa bo občina nadaljevala iz-
gradnjo in obnovo javne razsvetljave. Kmalu pa
bo treba sprejeti nov občinski prostorski načrt. 

»Zgraditi bo treba sodobno telekomunikacijsko
omrežje s širokopasovnim dostopom do inter-
neta,« še poudarja župan Sv. Trojice.

Tomaž Kšela

Darko Fras, dosedanji in novi župan občine Sveta Trojica

Naprej po začrtani poti

Volivci občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah
so z veliko večino podprli dosedanjega žu-
pana Petra Škrleca ter na ta način izkazali za-
dovoljstvo z opravljenim delom v minulem
mandatnem obdobju. 

Občani so zadovoljni z dosežki
Kot navaja sam, občani cenijo delo, ki so ga
člani občinskega sveta in občinska uprava, na
čelu z županom, opravili v teh štirih letih,
odkar je Sv. Jurij v Slov. goricah samostojna
občina.
»Pred štirimi leti smo dejansko začeli delo-
vati kot nova občina, brez potrebne projektne
dokumentacije. Kljub temu nam je v kratkem
obdobju uspelo pripraviti kar nekaj  razvoj-
nih projektov, s katerimi smo veliko naredili
tako za razvoj kot tudi samo podobo občine.
Naj omenim nekaj večjih: izgradnja vrtca in

obnova stare šole, izgradnja centralne čistilne
naprave, ureditev mrliške vežice in komu-
nalne infrastrukture, obnovljenih je bilo
okrog 8 km občinskih cest ter druge,« razlaga
župan Škrlec. »Dokončan je projekt Pro-
metna povezava urbanega središča z avtoce-
sto.  Izvajati pa se je tudi začel projekt obnove
vodovodnih cevi in kanalizacije v centru Ju-
rovskega Dola. 

Projekti, ki potekajo, in naloge, ki so v načrtih
za prihodnje mandatno obdobje
V teh dneh čakamo na sklep kmetijskega mi-
nistrstva o sofinanciranju obnove vaškega
jedra in na ponovljen razpis za sofinanciranje
obnove kulturnega doma. V obdobju do leta
2014 bomo namenili veliko pozornosti ob-
novi in ureditvi osnovne komunalne infra-
strukture. Asfaltiranje že dotrajanih cest in
drugih makadamskih cest je ena od prioritet
v naslednjem obdobju,« poudarja razvojne
načrte župan občine Sv. Jurij. 

Še več pozornosti bodo v prihodnji štirih letih
namenili tudi športnim objektom in možno-
stim občanov za rekreacijo
Župan dodaja, da je predvidena tudi obnova
asfaltnega igrišča pri osnovni šoli in prenova
pomožnega nogometnega igrišča v športnem
parku. Prav tako naj bi prenovo dočakale
tudi slačilnice. Nadejajo se lahko tudi obnove
športne dvorane. 

V občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah gredo
torej s smelimi načrti v naslednje obdobje.

Dejan Kramberger

Peter Škrlec, dosedanji in novi župan občine Sveti Jurij v Slov. goricah

S smelimi načrti v naslednje obdobje

Nov prizidek k OŠ Voličina
Za mlade nadebudne iskalce znanja in pomembna naložba za prihodnost

Pogled na nov prizidek k OŠ Voličina s parkiriščem pri novem vrtcu

Trak pred novim prizidkom k osnovni šoli je prerezala direktorica Matične
knjižnice Lenart, Marija Šauperl, ob navzočnosti Borisa Černilca, direktorja
Direktorata za vrtce in šole MŠŠ, Antona Goznika, ravnatelja OŠ Voličina in
župana občine Lenart, mag. Janeza Krambergerja 



priložnosti želim pohvaliti vse zaposlene v
naši ustanovi in se jim hkrati zahvaliti za trud
in delo, ki ga opravljajo v korist otrok, ki so
nam zaupani,« zagovarja upravičenost iz-
vedbe projekta Anton Goznik, ki delo ravna-
telja na OŠ Voličina uspešno opravlja že od
1. 9. 2000 naprej.
Glede na to, da je za ravnateljem OŠ Voličina,
Antonom Goznikom, že 10 let uspešnega vo-
denja šole, smo mu ob velikem dogodku, kot
je otvoritev prizidka, zastavili še nekaj vpra-
šanj:
V čem je skrivnost uspešnega vodenja osnovne
šole?  
»Na takšna ali podobna vprašanja je zelo
težko odgovoriti. Ali je ustanova, podjetje,
organizacija uspešna, naj povedo zunanji
ocenjevalci, v našem primeru starši, krajani,
občina, ZRSŠ, pristojno ministrstvo itd. Šola
stoji ali pade z učitelji. Zelo pomembni so
tudi drugi zaposlenimi v njej. Vsi skupaj, v
mislih imam vse zaposlene, smo lahko
močni. Koliko sta šola in vrtec uspešna, je v
prvi vrsti odvisno od strokovnega kadra.
Zato pri zaposlovanju novih ljudi, ki bodo
delali z otroki in učenci, poskušam najti in
izbrati najboljše. Po mojem prepričanju mo-
rajo biti strokovni, natančni in dosledni, delo
z otroki jih mora veseliti in ne nazadnje mo-
rajo imeti otroke radi ter jih sprejemati tak-
šne, kot so. Učenci, ki doma, v družini,

občutijo pomanjkanje spoštljivih medseboj-
nih odnosov, v šoli potrebujejo senzibilne
učitelje, ki jih bodo v prvi vrsti razumeli,
vzpodbujali ter spremljali in si ob tem prido-
bili njihovo zaupanje. Tudi v mojem interesu
je, da so učitelji na šoli čim boljši. Le dobri
učitelji lahko učni proces izvajajo zanimivo,
torej tako, da bo učence motiviral in pritegnil
za šolsko delo. Dobri učitelji imajo malo
vzgojnih problemov, če pa že nastanejo, jih
sproti in hitro rešujejo. Občutek imam, da k
uspešni šoli spadajo dobri odnosi med zapo-
slenimi, učenci in učitelji ter med šolo in
starši. Uspešnost šole je v veliki meri odvisna
od sodelovanja z okoljem, v katerem je.
Menim, da se OŠ Voličina trudi dobro sode-
lovati z vsemi v KS Voličina, tako z društvi
kot s podjetniki. Prepričan sem, da so k
uspešnosti šole pripomogle tudi šolske 

reforme, ki so posledično spremenile pogled
na učenca, saj v ospredje stopa iskanje znanja
in vzpodbujanje močnih področij pri vsakem
učencu. Na uspešnosti šole vpliva zaznavanje
problemov in odzivnost pri reševanje le-teh,
še preden prerastejo v konflikt.« 

Kako zagotoviti kvaliteten kader v šolah?
»V gospodarstvu je v večini primerov lahko
meriti učinke dela. V družbenih dejavnostih,
še posebej v šolstvu, je to težko. Vsak učitelj,
če je to potrebno, takoj najde kopico vzrokov,
zakaj je znanje učencev takšno, kot je. Mnogi
učitelji se trudijo in delajo dobro, vendar za-
radi raznih vplivov ne dosegajo pravega
uspeha. Nekateri pa se za temi težko merlji-
vimi učinki v šolstvu spretno skrivajo.
Vsi, ki se ukvarjajo z vodenjem, trdijo, da je
v vsaki organizaciji okrog 15 % ljudi, ki vle-
čejo stvari naprej, 10 % pa je takih, ki delajo
le toliko, kot je minimalno potrebno, ostali
so nekje vmes. Ko zbolimo, bi vsi radi k do-
bremu zdravniku. Ker jih primanjkuje, se
zgodi, da naletimo tudi na kakšnega »slab-
šega«. Učiteljev je na trgu dela veliko, zato
pričakujem, da bo zakonodajalec čez čas uvi-
del, da slovenska šola potrebuje samo dobre
učitelje. Večina učiteljev v šolskem sistemu
in tudi pri nas na OŠ Voličina je dobrih. Ven-
dar upam, da bo odgovornim v prihodnosti
dana možnost, da brez večjih ovir kakega

učitelja tudi odpustijo. V mislih imam zakon-
sko možnost, da se zahvalijo mogoče 2-4 %
zaposlenim. To pomeni enemu učitelju na
leto, če jih je na šoli zaposlenih 50. V interesu
družbe nasploh naj bi bilo, da imajo otroci in
učenci najkvalitetnejše vzgojitelje in učitelje.« 
V svetu, tudi v šolah, je »poplava«  sredstev in-
formacijske in komunikacijske tehnologije.
Kako vidite delo v šolah čez 20, 30 let?
»Čeprav sodobna IKT tehnologija vstopa v
šolski prostor z velikimi koraki, tudi čez 20,
30 let ne bo iz šole izrinila dobrega učitelja.
Poučevanje bo potekalo z novejšo tehnolo-
gijo. Zagotovo se bo možno izobraževati na
daljavo in znanja ter spretnosti izkazovati na
izpitih.« 

Dejan Kramberger

1. oktober 2010 je predstavljal za občino
Sveta Ana znova zelo poseben dan: na ta
datum so svečano uradno odprli in predali
namenu nove telovadne prostore, za katere
so bili učenci prikrajšani od rušitve starega
objekta naprej. Otvoritev so popestrili še z
dodatnim praznovanjem: 210. obletnico
šolstva v kraju. 

Ravnatelj OŠ Sveta Ana Boris Mlakar je
v uvodnem govoru povedal, da se je
šolanje v kraju začelo v prostorih le-

sene mežnarije ob cerkvi, leta 1800. Prvi uči-

telji so bili cerkovniki in organisti, zapisi o
tem poučevanju so v nemščini. Šele dobrih
sto let kasneje (1911) zasledimo  prvo šolsko
kroniko v slovenskem jeziku. Leta 1974 so ob
novi osnovni šoli postavili tudi telovadnico,
leto 1999/2000 pa predstavlja prehod na de-
vetletno šolstvo. Letošnja generacija prva za-
pušča šolo po devetih letih bistrenja glav.  

18. septembra 2008 je bil položen temeljni
kamen za vrtec, novo telovadnico in igrišče
pod šolo. Danes so vse investicije dokončane,
k čemur je pripomogel ugodni sofinancerski
delež evropskih sredstev in kvalitetna iz-

vedba gradbenih del podjetja Konstruktor.
Boris Mlakar je ob koncu svojega nagovora
še zaželel, naj objekt služi mnogim generaci-
jam pri razvijanju športnih aktivnosti in 
mladostne energije, ne pa raznih oblik od-
visnosti. 
Veselje ob otvoritvi objekta, ki se ga je ude-

ležil priznani slovenski nogometaš Zlatko
Zahovič,  je izrazil tudi župan Silvo Slaček.
Ta je opozoril, da začetki del za telovadnico
segajo že v leto 2007, ko se je začelo načrto-

vanje tega 3,7 miljonov evrov vrednega pro-
jekta. Največ otroške sreče v novih prostorih
pa so pokazali učenci s svojimi nastopi. Pev-
ski zbor, mažoretke, baletka, folklora, mladi
karateisti in drugi so sestavili simpatičen pro-
gram, več kot vreden ogleda. 
Novo postavljeni objekt predstavlja lep
vzgled sodelovanja med lokalno skupnostjo

in šolo, otrokom  in odraslim pa naj prinese
veliko užitkov ob športnih dejavnostih.

Danica Zemljič 
Fotografije: Arhiv OŠ Sveta Ana
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Otvoritev nove športne dvorane
pri Sveti Ani

Gostje na ogledu nove knjižnice, ki bo ob šolarjih na voljo tudi drugim občanom občine Lenart

V občini Sveta Trojica posvečajo veliko skrbi
tudi gospodarskemu razvoju. O tem priča
tudi pano sredi kraja, na katerem so navedeni
vsi gospodarski subjekti v krajevni skupnosti.
To ne prispeva samo k promociji gospodar-
skih subjektov, temveč je tudi zelo praktično,
saj vsak domačin ali obiskovalec lahko hitro
vidi, na koga se lahko za kakšno storitev ali
proizvod obrne. Dober zgled lahko spodbudi
k podobni rešitvi tudi kakšno drugo občino
v Slovenskih goricah.

Tekst in foto: T. Kšela

Vse več gospodarskih subjektov



Kotlovnica za daljinski sistem ogreva-
nja na lesno biomaso v Lenartu je bila
4. oktobra uradno nared. To so jav-

nosti sporočili s priložnostno slovesnostjo in
s srečanjem z novinarji. Po koncesijski po-
godbi z občino Lenart je celotno naložbo,
poleg kotlovnice tudi 5 km toplovodnega
omrežja, izvedla družba Eko toplota energe-
tika. Posebej za ta projekt jo je ustanovilo av-
strijsko matično podjetje Kelag Wärme.
Vrednost naložbe je 4,8 mio EUR, okoli 1,7
milijona evrov je evropskih sredstev. 

Harald Kogler, iz družbe Kelag, član uprave 
»Za prihodnost občine Lenart je to zelo po-
memben ekološki projekt. V Avstriji podobne
projekte izvajamo že dalj časa, ponosni pa smo
na to koncesijsko pogodbo in upamo na na-
daljnje takšne projekte v Sloveniji. V Lenartu
želimo širiti mrežo in priključevati nove upo-
rabnike. To bo možno samo s tesnim sodelo-
vanjem z občino.«

Koncesionar občine Lenart, podjetje Eko To-
plota Energetika iz Ljubljane, je sklenilo po-
godbo o gradnji toplovodnega sistema z
avstrijskim podjetjem Peter Peninger Pipeli-
nes. To je najelo slovenskega podizvajalca
Purcom BM, ki je po njegovih glasnih opo-
zorilih v medijih še vedno brez popolnega
plačila. Direktorica Mojca Novak je napove-
dovala tudi nevšečnosti pri ogrevanju in pri
pridobivanju uporabnega dovoljenja. Med-
tem  je tudi avstrijski izvajalec Peninger spo-
ročil, da bo zaradi oškodovanja in razžalitve
dobrega imena pri investicijskem načrtu to-
plotne oskrbe Lenarta pri pristojnem sodišču
vložil tožbo proti podjetju Purcom BM. Zah-
teve tega podjetja do podjetja Peninger v vi-
šini 211.000 evrov so, kot navaja sporočilo
javnosti, brez vsake osnove, kajti podjetje
Peter Peninger Pipelines je po izračunih pod-
jetju Purcom BM izvedena dela preplačalo.
Ob prekinitvi pogodbe konec leta 2009 naj bi
podjetje Purcom BM položilo in izoliralo le
24% cevovodnega omrežja od dogovorjenih
65%. Delo so nato opravili s pomočjo avstrij-
skega podizvajalca Fernwärmetechnik Wun-
dara. Purcom BM ob tem poudarja, da bo

obravnava pred sodiščem dobrodošla za
končno razjasnitev zapleta.

Ekološko spodbudno naložbo v Lenartu tako
spremlja neljub plačniški zaplet, na katerega
pa nihče v občini ni imel vpliva. Pomembno
je, da je Lenart zagnal pomemben ekološki
projekt. Župan mag. Janez Kramberger:
»Investicija se je zaključila tik pred začetkom
kurilne sezone; priključenih je 500 odjemalcev,
vključno z javnimi objekti. Gre za prvo takšno

naložbo v Sloveniji, ki je konkre-
ten korak h Kyotskemu spora-
zumu. S tem, ko je koncesionar
občine Lenart zgradil ta objekt,
bo Lenart s 3000 prebivalci v eni
sezoni skuril 600 tisoč litrov ku-
rilnega olja manj. S koncesio-
narjem imamo v načrtu
nadaljevanje tega projekta. Že-
limo, da bi se priključila večina
individualnih hiš, tudi nova in-
dustrijska cona. To je dober pro-
jekt in upam, da nam bodo
sledili še kje v Sloveniji!«

Mag. Avgust Zavernik, višji svetovalec za
gospodarstvo, turizem in varstvo okolja v ob-
činski upravi: 

»Končana je
prva faza. Ste-
kla je velika ak-
cija domačih
inštalaterjev in
inštalater jev
partnerske Eko-
toplote, da smo
najprej priklju-
čili vse tiste po-
rabnike, ki so
energijo najprej
potrebovali.«

Biomasa prihaja iz domačega okolja, zagota-
vlja jo podjetnik Mitja Krajnc:

»Sem predstav-
nik podjetja
KGS Krajnc, ki
bo oskrbovalo
kotlovnico na
lesno biomaso.
Zagotavljalo bo
lesne sekance.
Zagotavljali jih
bomo na širši
lokalni ravni.
Upam tudi, da
se bodo posa-

mezni lastniki gozdov vključili v ta proces in
da bomo tako ustvarili zaključen krog.«

Tekst in foto: Edvard Pukšič

V občini Sveta Trojica so v petek, 22.
oktobra, predali namenu zajeten del
projekta za varovanje okolja: zgra-
dili so prve kilometre kanalizacij-
skega omrežja in hkrati zagnali
čistilno napravo, vse tudi z s po-
močjo evropskih sredstev. 

Kanalizacija in čistilna naprava
bosta omogočili odvodnjava-
nje, zbiranje in čiščenje odpad-

nih vod naselja Sv. Trojica in dela
naselja Zg. Senarska, ki je po novi ure-
ditvi naselij postal del osrednjega na-
selja Trojice. 
Doslej ni bilo na območju občine no-
bene čistilne naprave, kanalizacija pa
je zajela predvsem meteorne vode.
Komunalne odpadne vode so se  zbi-
rale v štiri glavne vode in izpuščale v
površinske jarke ali manjše vodotoke.
Na izpustih so odpadne vode močno obre-
menjevale okolje ter potok Ročico, ki se izliva
v Drvanjo.
Občina šteje okoli 2300 prebivalcev. Glede na
bližino gospodarskih in industrijskih  cen-
trov je osnovna  razvojna možnost občine v
razvoju turizma in drugih storitvenih dejav-
nosti, tudi kmetijskih dejavnostih, vezanih
predvsem na celovito turistično ponudbo.
Tako je kvalitetna oskrba z vodo ter  odvaja-
nje in čiščenje voda  bistvena za uresničitev
razvojnih možnosti.
S posodobitvijo
2043 m vodovoda
se je neposredno
izboljšala oskrba s
pitno vodo 160
prebivalcem nase-
lja Zg. Porčič in Sv.
Trojica in ostalim
prebivalcem, ki se
oskrbujejo s pitno
vodo iz Maribor-
skega vodovoda.
Prav tako ta poso-
dobitev omogoča
nadaljnja širjenja
omrežja. Vrednost
projekta je
281.284,25 €.
Prvo javno kanali-
zacijsko omrežje,
zgrajeno na ob-
močju občine,  v
dolžini 4970 m poteka po več trasah, tako da
so zajeti vsi  obstoječi izpusti. Priključitev na
kanalizacijo je tako omogočena 50 gospo-

dinjstvom, posredno pa še okoli 60 gospo-
dinjstvom. Projekt je stal 706.570,25  €.
V okviru operacije so izgradili tudi  čistilno
napravo Sv. Trojica velikostnega razreda 650
PE. Prva čistilna naprava na območju občine
je stala 279.930,08 EUR. Z začetkom poskus-

nega delovanja 22. oktobra, ki bo trajalo eno
leto, se praktično zaključuje fizična izvedba
operacije Izgradnja vodovoda, kanalizacije in
ČN Sveta Trojica. V tem času še poteka ne-
posredno priključevanje objektov na izgra-
jeno kanalizacijsko omrežje.
Celotna vrednost investicije znaša 1.300.000
EUR. Operacija je sofinancirana s sredstvi
EU (iz Evropskega sklada za regionalni raz-
voj) 500.000 €. Iz države, iz naslova sredstev
za sofinanciranje investicij občin za leta 2008,
2009 in 2010, v skupni višini 199.275,66 €.

Ostala potrebna sredstva, torej več kot
600.000 €, je zagotovila občina Sv. Trojica z
lastnimi sredstvi iz svojega proračuna.

Program odvajanja in čiščenja odpadnih vod
pa še ni zaključen. V letu 2011 je načrtovana
izgradnja ČN Zg. Senarska velikosti 650 PE
ter okrog 5 km kanalizacijskega omrežja na
območju k. o. Zg. Senarska.

Tekst in foto: Edvard Pukšič
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Mesto Lenart se ogreva z biomaso
Sodeč po uradnem zagonu kotlovnice in uradni predstavitvi ogrevanja z biomaso v mestu Le-
nart bo nova ogrevalna sezona kljub drugačnim napovedim nekaterih nepoplačanih podiz-
vajalcev (najverjetneje) potekala brez nevšečnosti. Spor med izvajalcem in enim od
podizvajalcev bo dobil sodni epilog.

Sv. Trojica: vodovod, kanalizacija in čistilna naprava

Končan zajeten del pomembnega
okoljskega projekta

Sklenitve velikega dela okoljevarstvenega projekta se je udeležilo veliko občanov

Kulturni program so pripravili učenci OŠ Sv. Trojica

Župan Darko Fras predaja ČN v poskusno obratovanje
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V času občinskega praznika praznuje  farni zavetnik sv. Lenart. Ob tej priložnosti se
spomnimo vsega, kar je bilo storjeno, običajno pozitivnih stvari. Prepričan sem, da smo
v občini Lenart uredili veliko stvari na področju komunalne infrastrukture, gospodar-
skega razvoja, ekologije, šolstva, otroškega varstva, kulture, športa, turizma in drugih
dejavnosti. Vabljeni na prireditve in na prijetna druženja!

Mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.,
župan občine Lenart

PETEK, 29. OKTOBER
l ŠPORTNA DVORANA LENART, OB 18.30 URI

TEKMA V KOŠARKI, organizator Košarkaški klub Lenart
l DOM KULTURE LENART, OB 19.30 URI

GAJAŠ, ARESTANT, gledališka predstava, organizator občina Lenart
Režija Marko Naberšnik
Igra Vlado Novak
Produkcija: Mestno gledališče Ptuj
Kdo ne pozna  Pište Gajaša, legendarnega avtomehanika iz Lainščkovega  romana Petelinji
zajtrk, ki ga je v veliki slovenski filmski uspešnici prepričljivo upodobil igralec Vlado Novak.
Pa vendar, kaj se je s priljubljenim junakom zgodilo potem, ko je tistega usodnega 
jutra nameril pištolo v enega svojih tovarišev? Oglejte si gledališko pripoved o zaporniku
Gajašu!

SOBOTA, 30. OKTOBER 
l TRG OSVOBODITVE V LENARTU, OB 10. URI

POHOD PO OBČINI LENART, organizator občina Lenart in Planinsko društvo Lenart
l DOM KULTURE LENART, OB 17. URI

PICKO IN PACKO, gledališka predstava za otroke, organizator: občina Lenart
Produkcija: Kulturni zavod KULT
Kdo med nami ne pozna zgodbe o dveh mulcih, polnih neposredne, iskrive in nagajive ener-
gije, ki se neznansko zabavata ob zganjanju svojih norčij. Na tak način nam kažeta svet za-
nimiv, zabaven in tako blizu. Predstava, ki ruši starostne in domišljijske ovire, bo zaradi
svojstvenega humorja in izvirnosti pri gledalcih vseh starosti izzvala veliko smeha, zabave in
sprostitve. Primerno za otroke od 3. do 99. leta starosti.

TOREK, 2. NOVEMBER
l KZ LENART, BOWLING CENTER LENART, OB 19. URI

TEKMOVANJE V BOWLINGU, organizator občina Lenart

ČETRTEK, 4. NOVEMBER
l DAN ODPRTIH VRAT VRTCA LENART, OD 16. DO 19. URE, organizator Vrtec Lenart

Vrtec Lenart vabi na ogled prostorov in predstavitev svojih dejavnosti
l KNJIŽICA LENART, OB 18. URI

PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE, organizator Knjižnica Lenart
Knjižnica Lenart vabi na pravljični večer za odrasle. Predstavile se bodo knjižnice Maribor,
Ptuj, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice in Lenart.

PETEK, 5. NOVEMBER
l DOM  SV. LENARTA, OB 10. URI

OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE LENARŠKIH LIKOVNIKOV IN NASTOP GLAS-
BENIH GOSTOV, organizator Dom sv. Lenarta

l CENTER SLOVENSKIH GORIC, RAZSTAVIŠČE, OB 11.30 URI
OTVORITEV RAZSTAVE PEKOVSKIH IZDELKOV, organizator Društvo kmečkih
žena in deklet Lenart 
Razstava krušnih in pekovskih izdelkov ter drugih dobrot  bo na ogled v petek, 5. novembra,
od 11.30 do 17. ure, v soboto 6. novembra, od 9. do 17. ure in v nedeljo, 7. novembra, od 8.
do 13. ure.

l DOM KULTURE LENART, OB 18. URI
PROSLAVA OB OBČINSKEM PRAZNIKU
Podeljena bodo priznanja občine Lenart. V kulturnem programu sodelujejo učenci Glasbene
šole Lenart, učenci OŠ Lenart in OŠ Voličina.

SOBOTA, 6. NOVEMBER
l ŠPORTNA DVORANA LENART, OB 9. URI

NOGOMETNI TURNIR, organizator Športna zveza Lenart
l ŠRC POLENA, OB 9. URI

BALINARSKI TURNIR, organizator Balin klub Lenart
l TRG OSVOBODITVE  V LENARTU, OB 11. URI

MARTINOVANJE, organizator občina Lenart in Društvo vinogradnikov Lenart
Veselo druženje ob glasbi, moštu in domačih dobrotah

l DOM KULTURE LENART, OB 17. URI
MARTINOV KONCERT LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV, organizator KD Pod lipo
Lenart

NEDELJA, 7. NOVEMBER
l CERKEV SV. LENARTA, OB 10. URI

ŽEGNANJE IN SLOVESNA SVETA MAŠA
Na Trgu osvoboditve na stojnicah ponudba mošta, domačih dobrot in  drugih  izdelkov 
lokalnih društev

Vpovojni Jugoslaviji se o generalu Mai-
stru ni smelo preveč na glas razmi-
šljati, saj mu je takratna oblast med

drugim očitala, da je leta 1919 pomagal za-
treti socialistično revolucijo na Madžarskem.
Na Zavrhu v Slovenskih goricah in njegovi
okolici pa ljudje kljub vsemu niso pozabili na
zasluge, ki jih je Rudolf Maister storil ne le za
njih, temveč za ves slovenski narod. Tako so
njemu v čast v začetku šestdesetih let 20. sto-
letja postavili lesen stolp, ob katerega so vzi-
dali še spominsko ploščo, posvečeno Rudolfu
Maistru-Vojanovu. Po njem je dobilo ime
tudi turistično društvo, ki je na Zavrhu za-
čelo delovati že leta 1961. Do novega velikega
premika pri obuditvi spomina na Rudolfa
Maistra je prišlo v osemdesetih letih prejš-
njega stoletja.  Sprva je leta 1981 dobil novo
podobo stolp, ki je leseno konstrukcijo zame-
njal za jekleno, ki še danes omogoča veliča-
sten razgled po Slovenskih goricah. Leta
1986 je prišlo do prvih t.i. Maistrovih dni na
Zavrhu ter do slovesne otvoritve spominske
sobe in razstave, posvečene generalu Mai-
stru. Prvotno razstavo avtorja Aleša Ariha so
v devetdesetih letih premestili v Vojašnico
generala Maistra v Mariboru, tako da je
danes na ogled nekoliko drugačna razstava
istega avtorja. Vse od leta 1986 so Maistrovi
dnevi postali stalnica v drugi polovici no-
vembra na Zavrhu, ko se Slovenci spomi-
njamo pogumnih dejanj Maistra in njegovih
borcev. 23. november pa se je na koledar vpi-
sal kot državni praznik Republike Slovenije,
ki sicer ni dela prost dan.
Težko je zapisati vse tiste, ki sodijo med naj-
zaslužnejše buditelje spomina na generala
Maistra na Zavrhu, vsekakor pa mednje za-
gotovo sodijo: Janez Karo, prvi predsednik
Turističnega društva Rudolf Maister-Voja-

nov, dr. Bruno Hartman, avtor številnih del
in raziskav o Rudolfu Maistru, Aleš Arih, po-
budnik Maistrovih prireditev in avtor razstav
v spominski sobi, Franček Grajfoner, vodja
odbora za ureditev spominske sobe, dr. Mar-
jan Toš, avtor številnih prispevkov ob Mai-
strovih dnevih, Vida Šavli, lenarška županja
v času otvoritve spominske sobe na Zavrhu.
Prav tako gredo zasluge politikom, športni-
kom, umetnikom in vsem drugim visokim
gostom, ki so bili del Maistrovih prireditev
in so pustili svoj pečat pri obujanju nanj.
Med prvimi je potrebno še posebej izposta-
viti nekdanjega obrambnega ministra Repu-
blike Slovenije v zadnjem desetletju

prejšnjega tisočletja, Janeza Janšo,  med
športniki pa olimpijsko legendo Leona Štu-
klja. Seveda pa spomin na generala Maistra
danes ne bi bil tak,  kot je, če ne bi bilo šte-
vilnih domačinov - Završanov, ki so žrtvovali
veliko prostovoljnih ur, in lokalnih podjetni-
kov, ki so pripomogli tako pri ureditvi spo-
minske sobe kot tudi pri gradnji razglednega
stolpa.
V sklopu letošnjih Maistrovih dni  je bila pod
vodstvom Lenarčana in direktorja maribor-
ske Sinagoge dr. Marjana Toša ter profesorja
Aleša Ariha, direktorja ptujskega muzeja, or-
ganizirana okrogla miza z naslovom »Vred-
note generala Maistra v slovenski vojski in
družbi danes.« Svoje elaborate in različne po-
glede na generala Maistra so predstavili
ugledni slovenski zgodovinarji, pisatelji in
drugi kulturniki. Mag. Alojz Šteiner je tako
predstavil elaborat z naslovom »Vrednote ge-
nerala Maistra v Slovenski vojski«,  dr. Dra-
gan Potočnik je v predavanju z naslovom
»General Maister – mladi in domoljubje«
kritično ocenil stanje o zavedanju in pozna-
vanju pomena generala Maistra med sloven-
sko mladino. Del krivde pripisuje tudi
učiteljem v osnovnih šolah, ki predstavitvi
generala Maistra posvečajo premalo pozor-
nosti. Prof. dr. Elko Borko je v svojem refe-
ratu predstavil Moralno etnična načela
sanitetne službe v Maistrovi vojski, ki ji je
Rudolf Maister dajal velik pomen. Mag.
Franci Pivec je prisotnim razkril svoje po-
glede na odnos do domovine »net« genera-
cije. Odgovorni urednik Radia Maribor
Stanislav Kocutar je spregovoril o simboliki
vina, vinske trte in vinogradniške krajine v
poeziji Rudolfa Maistra Vojanova. Vino-
rodne Slovenske gorice so bile namreč pogo-
sta tematika v Maistrovi poeziji. Kljub triurni
okrogli mizi, brez odmora, so zbrani z zani-
manjem prisluhnili Tonetu Partljiču, ki je
načel temo z naslovom Maister in knjige. Žal
je čas prehitel še dve zanimivi predstavitvi,
tako da bomo razmišljanje prof. Aleša Ariha
(Završani so med prvimi spoznali Maistrove

vrednote) in dr. Marjana Toša (Od Maistra
do Zavrha in nazaj…) imeli možnost prebrati
v zborniku, ki bo izšel kot trajen spomin na
počastitev 25. Maistrovih prireditev. Raz-
pravo ob koncu okrogle mize je zaključil dr.
Marjan Toš, ki je poudaril, da si Zavrh želi in
tudi zasluži Maistrov spomenik in muzej v
nekdanji Štupičevi vili na Zavrhu.

Vrhunec prireditve je bila osrednja proslava
na Zavrhu. Slavnostna govornica je bila mi-
nistrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič, ki je
v svojem govoru poudarila pomen ohranja-
nja zgodovinskih dejstev za razvoj slovenske
vojske in ohranjanje identitete slovenskega
naroda. V svojem govoru se je  zahvalila Za-
vršanom, ki so v vseh teh letih skrbeli, da
spomin na generala Maistra ne bi nikoli zble-
del. Posebno zahvalo je izrekla prof. Alešu
Arihu, ki z Maistrovimi prireditvami živi vse
od njihovega začetka in je hkrati tudi njihov
idejni vodja. Kulturni program so poleg 
slavnostnih govorov pospremili  orkester Slo-
venske vojske, kvintet Certus, Kresnice, Sara
Hercog (učenka OŠ Voličina) in Silvo Safran
v vlogi generala Maistra.

25. Maistrove prireditve na Zavrhu
Za krepitev slovenske narodne zavesti

PRAZNIK OBČINE LENART 2010

Dr. Marjan Toš, eden tistih, ki je organizaciji
Maistrovih prireditev in obujanju spomina na
generala Maistra posvetil ogromno časa



Prof. Aleš Arih je na osrednji slovesnosti
poudaril:
»V Zavrhu so Maistrovi borci po nenaklo-
njenostih in neštetih krivicah imeli svoj
drugi dom. Tukaj so se počutili varne in
tukaj so tudi celili svoje rane, ki so bile ve-
like. Ne bomo obsojali ljudi iz tistega časa,
ampak bilo je mnogo ideoloških ovir, za-

radi katerih Maistra niso
mogli priznati. Šlo pa je še
za nekaj: Maister je bil iz-
jemno močna osebnost.
Premočna za tiste povzpet-
neže, ki niso prenesli nje-
gove večplastnosti in
koncentracije njegovih
vrednot. Bil je premočan in

tudi zato je prišlo do zapoznelih priznanj«
Prof. Arih je tudi glasno opozoril na po-
plavo prireditev, dogodkov in objektov, ki
jih na različnih koncih različni organiza-
torji premalo utemeljeno in v prevelikem
številu povezujejo z Maistrom ali imenujejo
po njem. To je druga skrajnost, ki lahko
razvrednoti svetel zgodovinski lik.

ep

Naj ob koncu izpostavim še izgovorjeno
misel, ki se mi je po končani okrogli mizi
odvrtela v spominu in na neki način sim-
bolizira ter daje rdečo nit vseh razmišljanj
na okrogli mizi, in sicer: »General Maister
nas več ne potrebuje, potrebujemo pa mi
njega...« In še kako močno bo slovenski
narod potreboval to, kar je imel general Ru-
dolf Maister Vojanov, narodno zavest, lju-
bezen do domovine in ponos, da bomo
ostali to, za kar so se borili že prenekateri
Slovenci pred Maistrom in po njem, da
bomo ostali svoboden, pokončen narod, da
bomo ostali SLOVENCI!

Dejan Kramberger

Štirinajstega julija 1968 je občina Lenart
kot prva občina v Sloveniji podelila do-
micil Lackovemu odredu. V spomin na

ta dogodek in ob 65-letnici osvoboditve so v
soboto, 25. septembra 2010, ob 10. uri pred
Kulturnim domom Lenart odkrili spomin-
sko ploščo.
Ob 11. uri je v dvorani Centra Slovenskih
goric na Trgu osvoboditve potekala okrogla
miza na temo Upor proti okupatorju v 2. sve-
tovni vojni v Slovenskih goricah. Dogajanja
v tem prostoru v letih 1941 - 1945 je predsta-

vil zgodovinar dr. Marjan Toš.
Opoldne se je začelo  srečanje borcev Lacko-
vega odreda in borcev za vrednote NOB. Dan
Lackovih borcev v Lenartu sta pripravila
Združenje borcev za vrednote NOB Lenart
in Skupnost borcev Lackovega odreda. Na
ogled je bila priložnostna razstava, ki jo je
pripravila lenarška matična knjižnica, izbran
kulturni program pa so izvedli učenci Osno-
vne šole Jurovski dol.

ep
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Spominska plošča Lackovemu odredu

Iz govora dr. Ljubice Jelušič, obrambne 
ministrice: 
»Vsi skupaj smo, vsak po svoji poti in vsak na
svojem mestu, dolžni skrbeti za ohranjanje
ključnih dejstev iz zgodovine. Tako kot ste do-
mačini sami razumeli, da je treba spomin na
Maistra ohranjati, ker je del naše kulture dedi-
ščine, in ne zato, ker bi bil kakorkoli povezan s
katerokoli  politiko ali ideologijo teh krajev.
Domačini ste 25 let skrbeli za nenehno in vsa-
koletno ohranjanje spomina na generala Mai-
stra. To ni bilo samo čaščenje nekoga, ampak
vedno znova odkrivanje še neznanih dejstev, še
neznanih spominov in tudi ljudi, ki so bili po-
vezani z Maistrom in z borci za severno mejo.
Pomembno je, da se zavemo, kako pomembna
je bila ne  samo misel, ampak predvsem delo in
prepričanost, zaverovanost generala Maistra v
to, da je treba Slovence združiti v skupni
državi.«
»Vsem, ki ste 25 let in več skupaj skrbeli za
doživljanje Maistrovega časa in vrednot, gre
zahvala za to, da lahko mi danes, od leta 1991
dalje, v Slovenski vojski s polnim in samoza-
vestnim prepričanjem vemo, da imeti v svo-
jem spominu in v svojih temeljih generala Maistra pomeni
dobro, pomembno in vzpodbudno vrednoto in osnovo za
naše vojake in vojakinje. V njihovem načinu razumevanja
vojaškega profesionalizma in v načinu razumevanja voja-
škega poklica je general Maister, kajti od njega smo se učili
spoštovanja do svojega vojaka, domoljubja, potrpežljivosti in
predvsem spoštovanja slovenskega rodu!«

Venec pred Maistrov doprsni kip je ob prisotnosti obrambne ministrice dr. Ljubice Jelušič, generalov
Slovenske vojske, župana občine Lenart ter drugih zbranih gostov na Zavrhu položila častna četa Slo-
venske vojske

Prof. Aleš Arih prejema zahvalo
za prispevek k Maistrovim dne-
vom v vseh teh letih od župana
občine Lenart mag. Janeza
Krambergerja

Orkester Slovenske vojske je dokazal, da poleg orožja slovenski vojaki obvladajo tudi glasbene inštru-
mente

Obrambna ministrica RS Ljubica Jelušič:
»Ohranjanje zgodovinskih dejstev je pomem-
bno za ohranitev identitete Slovenskega na-
roda,«

Sara Hercog, učenka 
OŠ Voličina, je dokazala, da

poleg čudovitega glasu premore
tudi talent  za igranje na violino

Dr. Dragan Potočnik: »Zavedanje o pomenu Generala Maistra je na zelo nizki ravni.«



Peti bienalni mednarodni sejem je od
23. do 25. septembra 2010 na sej-
mišču v Gornji Radgoni predstavil

opremo, znanje, institucije in dejavnosti za
zagotavljanje obrambne pripravljenosti, va-
rovanja, reševanja, zaščite in pomoči pri na-
ravnih in drugih nesrečah. 
Na 40.000 m2 razstavnih površin je 120 raz-
stavljavcev iz 13 držav predstavilo novosti v
opremi, ki jo pri svoji dejavnosti potrebujejo

obrambne sile, sile za zaščito in reševanje,
občani pa za osebno zaščito in varnost svo-
jega premoženja.
Poslovne sejemske predstavitve je povezal
tudi strokovni posvet o poslovnih priložno-
stih na področju namenske industrije v Ev-
ropi ter praktične izkušnje ponudnikov in
kupcev opreme za obrambo, zaščito in reše-
vanje. 

O.N.
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OVTARJEVE NOVICEDOGODKI IN DOGAJANJA

Zgodovina naših mladih občin na ob-
močju osrednjih Slovenskih goric sega
nedaleč nazaj v čas, ko je bila na tem

območju ena občina – občina Lenart, v njej
pa šest krajevnih skupnosti: Benedikt, Cer-
kvenjak, Lenart, Jurovski Dol, Sveta Ana,
Sveta Trojica. To je bil čas, poln pomembnih
in lepih dogodkov, so se strinjali vsi, ki so se
udeležili družabnega srečanja bivših tajnikov

in računovodij nekdanjih krajevnih skupno-
sti, ki sta ga v ponedeljek, 27. septembra
2010, organizirala Kamilo Kirbiš in Milan
Gumzar. Zbralo se je šestnajst nekdanjih so-
delavcev, ki so med glavnimi ''krivci'' za to,
da danes do naših domov, razkropljenih po
gričih in dolinah Slovenskih goric, vodi cesta,

priteče voda iz vodovoda, da nam zazvoni te-
lefon in še kaj bi se našlo. Spomine na dobre
stare čase so obujali ob Čolnikovi trti pri Sve-
tih Treh Kraljih v Slovenskih goricah, kjer so
degustirali vina benediških vinogradnikov.
Zbrani so ugotavljali, da so nekateri med
njimi še danes aktivni na lokalnem nivoju in
se tudi večkrat srečujejo ob sodelovanju da-
našnjih občin, spet drugi, ki so ubrali druga-

čne poklicne poti ali so že upokojeni pa so se
tega dogodka še toliko bolj razveselili. Pri-
jetno vzdušje s pridihom preteklosti se je na-
daljevalo ob kosilu v gostišču Penzion Petelin
v Benediktu. 

Besedilo in foto: Sabina Šijanec

Drugi oktober je bil pri Sv. Ani dan,
posvečen gasilcem. Praznovanja, ob
katerem so si navzoči lahko od blizu

ogledali novo gasilsko vozilo (Mercedes
Atego 1329 AF), so se udeležila številna ga-
silska društva od blizu in daleč. V paradi uni-
formiranih gasilcev so bili zastopani
naslednji kraji: Benedikt, Cerkvenjak, Go-
čova, Osek, Sv. Trojica, Sv. Jurij v Slovenskih
goricah, Selce, Voličina, Lenart, Bogojina,
Lešane, Sp. Ščavnica in pa seveda Sv. Ana. 
Program praznovanja je v njegovem urad-
nem delu vodila gospa Darinka Čobec. Kul-
turni program je bil osvežen celo z gasilsko
himno. Najpomembnejša je bila seveda po-
delitev priznanj, ki sta jo v imenu GZ Lenart

opravila njen predsednik Gregor Nudl in po-
veljnik Leopold Omerzu. Za požrtvovalno in
uspešno delo v gasilstvu ter na področju za-
ščite in reševanja sta podelila priznanja GZ
III., II., in I. stopnje in sicer najzaslužnejšim
članom PGD Sv. Ana. 
Predsednik arbitraže Gasilske zveze Slovenije
Franc Polič in Gregor Nudl, predsednik GZ
Lenart, sta podelila gasilska odlikovanja in
gasilsko odlikovanje Plamenica, ki sta najvišji
priznanji GZS. Gasilsko odlikovanje Plame-
nica se podeljuje za reševanje ljudi, živali in
drugih dobrin iz gorečih objektov ali ob na-
ravnih katastrofah, za posebne uspehe pri

vodenju gasilske akcije ali pri usposabljanju
članic, članov in mladine. Gasilska odlikova-
nja se podeljujejo za izstopajočo usposoblje-
nost in izkušenost, utrjevanje gasilske
organizacije, širjenju ideje gasilstva in nje-
govo popularizacijo.    
Plamenico III. stopnje so prejeli: Ožbalt
Lešnik, Danilo Kozar, Franc Krempl; Plame-
nico II. stopnje sta dobila Anton Moleh in
Zvonko Vrečič, I. stopnje pa Srečko Bauman.
Gasilsko odlikovanje III. stopnje je šlo v
roke: Bernardi Potočnik, Jožici Ketiš in
Dragu Ruhitlu, I. stopnje pa PGD Sv. Ana,
ki ga je v njegovem imenu prejel njegov pred-
sednik Drago Ruhitel. 

GZS je podelila gasilsko odlikovanje I. stop-
nje ob 80. obletnici aktivnega gasilstva pri Sv.
Ani. PGD v tem kraju v svoji bogati tradiciji
skrbi za obstoj in širitev gasilskega duha. Pre-
jeto priznanje je nagrada za dolgoletno po-
žrtvovalno dele vsem generacijam gasilcev in
vzpodbuda današnjemu članstvu za nadalje-
vanje gasilskega tovarištva in nesebične po-
moči sočloveku v stiski. 
Ob koncu praznovanja naj torej zaključim:
naj vedno velja in se čim manjkrat uporablja
gasilski pozdrav: Na pomoč! 

Danica Zemljič 

Praznovanje 80. obletnice PGD Sv. Ana in
40-tega Dneva gasilcev GZ Lenart

Sejem obrambe, varovanja, zaščite in 
reševanja SOBRA

Terme Benedikt naj bi,
po dosedanjih načrtih
že do leta 2014, ponu-

dile hotel s 120 sobami, ter-
malne bazene in apartmajsko
naselje z 22 enotami. Vrednost
naložbe je okrog  50 milijonov
evrov. Otežene gospodarske
razmere lahko načrte nekoliko
odmaknejo, zato bo morda
potrebne še nekoliko potrpe-
žljivosti domačinov in poten-
cialnih gostov.

Investitor CMI iz Celja naj bi po načrtih tu-
ristično-rekreacijski kompleks Terme Bene-
dikt zgradil po etapah. Potrebna so tri
gradbena dovoljenja in vlogo že obravnavajo
na Upravni enoti Lenart. V občini Benedikt
so storili vse, kar je bilo v pristojnosti in moči
lokalne skupnosti, tako da bo po izdanem
gradbenem dovoljenju vse v rokah investi-
torja.

Zavedajo se, da gre
za velik finančni
zalogaj, zato naj bi
investitor najprej
zgradil termalni
hotel, v drugi fazi
terme in v tretjem
delu še apartmaj-
sko naselje ter do-
datne rekreacijske
objekte. 
Širšemu območju
osrednjih Sloven-
skih goric naj bi
kompleks prinesel
vsaj 150 prepotreb-
nih novih delovnih
mest, predvidevajo

pa tudi, da bo ob termah zaživela dodatna tu-
ristična in gostinska ponudba na kmetijah, v
gostiščih in vinotočih v domači in v drugih
občinah osrednjih Slovenskih goric. Uskladi-
tev ponudbe in skupna promocija benediških
term in drugih destinacij širšega okolja bo
terjala dobro organiziranost. 

Tekst in foto: Edvard Pukšič

BENEDIKT:

Investitorji čakajo gradbeno dovoljenje

Srečanje bivših tajnikov krajevnih skupnosti

Od leve proti desni - v prvi vrsti: Franc Ploj, Slavko Jančič, Jože Kraner, Feliks Fekonja, Darko Lorenčič;
v drugi vrsti: Zlatko Borak, Albina Janžekovič, Jože Zemljič, Milan Gumzar, Danica Malek, Dušica
Senekovič, Emica Breznik; v tretji vrsti: Viktor Kapl, Samo Kristl, Leopold Zimič, Feliks Berič, Kamilo
Kirbiš, Drago Lipič; v ozadju: Jože Krmek

Terme Benedikt po zamisli ljubljanskega podjetja Arhiveda

Bo to krožišče leta 2014 že vodilo goste v benediške terme?



O receptu za dolgo življenje je dejala, da ga
ne pozna. Pravi: "Morda me je krepilo delo
in preprosta prehrana!" 

Rodila se je  22. septembra leta 1907 v
Vukovju v družini Zorčič, v kateri so
se rodile štiri hčerke. Po osnovni šoli

se je v Jarenini izučila za šiviljo in se zaposlila
na Studencih v Mariboru. Tam je leta 1928
opravila mojstrski izpit. Leta 1929 se je v Per-
nici poročila s Francem Cafnikom, ki je bil
rojen 1903. leta in je umrl 1983. leta. Po po-
klicu je bil kolar. Po poroki sta se kot vini-
čarja naselila v hiši blizu Hrastovca. Po 12
letih viničarstva sta si v Hrastovcu, kjer sedaj
živi, kupila zemljo in si gradila hišo, v katero
sta se vselila leta 1948. Tam sta odprla vsak
svojo obrt, mož kolarsko, ona šiviljsko. Vo-
dila sta jo vse do časa ustanavljanja zadrug,
potem sta delala na črno in nekako preži-
vljala družino. 
V zakonu se jima je rodilo 10 otrok, od kate-
rih živijo štiri hčerke Elica, Gustika, Marica
in Milka. Ima 15 vnukov, 22 pravnukov in 2
prapravnuka.
Še vedno kaj skuha,  le da ji pojenjajo moči.
Dneve si krajša tudi z branjem časopisov.  
Spominja se časov, ko je v Maribor peš nosila

sir in smetano ter kokoši in piščance. Tudi na
tak način so prišli do denarja, ki so ga potre-
bovali za preživljanje in dokup zemlje. Spo-
minja se še pešpoti, po katerih je hodila v
Maribor in k maši v Voličino.
Ob visoki obletnici rojstva je slavljenko v 

Lenartu sprejel 
in pozdravil žu-
pan občine mag.
Janez Kramber-
ger. Slavje je po-
pestrila prilju-
bljena pevka
Anita Kralj.

O.N.

OVTARJEVE NOVICE DOGODKI IN DOGAJANJA
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Dokončan je projekt Prometna pove-
zava urbanega središča z avtocesto, s
katerim se je uredila razširitev ceste

od samega središča Jurovskega Dola do meje
z občino Pesnica, kjer se pot nadaljuje do po-
vezave na avtocesto v Pernici, s čimer so do-
segli osnovni namen projekta. Izvajati pa se
je tudi že pričel projekt obnove vodovodnih
cevi in kanalizacije v centru Jurovskega Dola,
kljub temu, da s strani Službe vlade RS za lo-
kalno samoupravo in regionalno politiko
(SVLR) še čakajo na pogodbo o sofinancira-
nju. Težava je nastala v tem, da so na t.i.
petem javnem pozivu s sklepom dobili v vi-
šini 520.000,00 EUR odobrenih evropskih
sredstev za sofinanciranje vodovoda in polo-
žitev kanalizacije v Jurovskem Dolu. Po pre-
jetju sklepa s strani SVLR je bila podpisana
pogodba z najugodnejšim ponudnikom,
podjetjem Nizke gradnje Ptuj, vendar v času
do sedaj še vedno niso prejeli pogodbe o so-
financiranju s strani SVLR, na podlagi katere
bi lahko za že opravljena dela v mesecu av-

gustu in septembru zahtevali odobrena sred-
stva. Celotno zadevo še dodatno otežuje v
začetku leta sprejeta slovenska zakonodaja,
ki nalaga namesto 60-dnevne  30-dnevne
plačilne roke.  »S pričetkom obnove vodo-
voda smo želeli pohiteti zaradi sočasnosti del
z obnovo povezovalne ceste v centru občine,
na ta način smo namreč v enem mahu opra-
vili kar dve deli,« pojasnjuje  župan občine
Sv. Jurij v Slovenskih goricah. Do sedaj so v
Jurovskem Dolu obnovili približno 1,5 km

vodovodnih cevi od predvidenih 4 km. S
temi deli bodo nadaljevali spomladi 2011. 
V teh dneh so na občini v pričakovanju še
dveh pomembnih zadev. Čakajo na sklep Mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano RS o sofinanciranju obnove vaškega
jedra. Prav tako pa občina budno čaka na po-
novljen razpis za sofinanciranje obnove kul-
turnega doma. Podrobneje smo o obeh
projektih že poročali.
Že v tem letu pa naj bi z zemeljskimi deli pri-
čeli na 750 m dolgi makadamski cesti v Ga-
steraju, ki ji nameravajo v pomladanskih
mesecih prihodnjega leta nadeti asfaltno
prevleko. Obnovi in ureditvi osnovne komu-
nalne infrastrukture bo v naslednjem ob-
dobju do leta 2014 posvečeno veliko
pozornosti. »Občanom je potrebno omogo-
čiti neoviran dostop do svojih domov v vseh
vremenskih pogojih. Prav zaradi tega bo as-
faltiranje že dotrajanih cest in drugih maka-
damskih cest ena izmed prioritet v
naslednjem obdobju«, še razkriva načrte 

za prihodnost župan Peter
Škrlec.
V Načrtu razvojnih progra-
mov občine za naslednje 
4-letno obdobje bo predvi-
dena obnova asfaltnega igrišča
pri osnovni šoli in prenova po-
možnega nogometnega igrišča
v športnem parku v Jurovskem
Dolu. Slednje bi naj dobilo
podlago z umetno travo in
tako ponujalo možnost vadbe
skozi vso leto. Velika pridobi-
tev pa bo zagotovo tudi raz-
svetljava na omenjenem
igrišču. Prenovo pa naj bi v
bližnji prihodnosti dočakale
tudi slačilnice, ki bodo skupaj
z novimi otroškimi igrali in
novim igriščem za balinanje
dopolnjevale celovito podobo
športnega parka v Jurovskem

Dolu. Proti koncu tega mandatnega obdobja
pa se lahko v Jurovskem dolu nadejajo tudi
obnove več kot potrebne športne dvorane. 
V prihodnjih številkah pa bomo zapisali več
o še enem velikem projektu, ki ga v občini Sv.
Jurij v Slovenskih goricah skupaj z investitor-
jem že pripravljajo in bo prispeval k razvoju
te mlade slovenskogoriške občine.

Dejan Kramberger

Sv. Jurij: še naložbe!

Septembra je odprl vrata nov
lenarški vrtec. Smeh in jok,
veselje in razigranost – ži-

vljenje se je naselilo pod streho, ki
pokriva otroški živ-žav.
Ko sem pred sedemintridesetimi
leti stopila v takrat novi lenarški
vrtec, se mi je zdel najlepši daleč
naokoli. Ostala sem tukaj v lepih
Slovenskih goricah. 
Lenarški vrtec živi in dela za jutri,
saj skozi njegova vrata z roko v
roki stopajo generacije otrok, star-
šev, dedkov in babic. Med slednje
danes spadam tudi jaz. 
Ko se oziram nazaj in razmišljam
o vrtcu, v katerem sem službovala,
sedaj pa ga obiskuje moj vnuk,
ugotavljam, da je čas, v katerem ži-
vimo in delamo danes, drugačen
od tistega pred leti. Že takrat je bilo poslan-
stvo vrtca skrb za celostni razvoj otrok in za-
vezanost, da jim ponudimo prostor, v
katerem  se bodo počutili varne in srečne, saj
je otroštvo enkratno, posebno in bistveno
obdobje v človekovem življenju.
Telovadnica … kolikokrat sem  si jo skupaj z
otroki želela. Skupine takrat tridesetih otrok
in sedemindvajsetih, štiriindvajsetih … pa
tako majhen prostor, le kdo si je ne bi želel?
Saj otroci, kot vemo, gibanje potrebujejo ve-
liko bolj kot karkoli. Danes imajo poleg še-
stih novih igralnic s terasami tudi
telovadnico, večnamenski prostor, povečano
in sodobnejšo kuhinjo, …
Vesela sem in privoščim jim! Le kdo bi znal
izmeriti vso ljubezen mnogih vzgojiteljic in
njihovih pomočnic, ki dan za dnem spreje-
majo v svoje naročje topline željne otroke.

Ni ga, ki bi lahko stehtal vse zaupanje, ki ga
imajo starši, da leto za letom vpisujejo otroke
iz širšega okolja Slovenskih goric v ta vrtec.
Vsi, ki smo na kakršenkoli način zaznamo-
vali začetek, obstoj in napredek vrtca Lenart,
bodimo ponosni nanj in na njegovo širitev.
Vsem zaposlenim v vrtcu Lenart želim
ustvarjalnosti, inovativnosti, dobrega poču-
tja, odprtosti za nove izzive.
Otrokom pa igrivosti, radovednosti in čim
več lepih doživetij v vrtcu. Vrtec naj še naprej
pomeni prijateljstvo, zaupanje, sproščenost,
ustvarjalnost, individualnost.
Naj bo del vašega srečnega otroštva, kajti
brezskrbna otroška leta, preživeta v vrtcu, so
nekaj najlepšega, saj nam velikokrat pome-
nijo tiste vrednote življenja, ki jih danes pre-
malo cenimo.

Majda Zorjan

»S pričetkom obnove vodovoda smo želeli pohiteti zaradi sočasnosti
del z obnovo povezovalne ceste v centru občine!« 

Marija Cafnik 
s štirimi 
hčerkami
in njenimi 
najbližnjimi 
ter gosti

Ena od igralnic ob otvoritvi

Ko želje postanejo resničnost

103 leta Marije Cafnik iz Hrastovca

Dom sv. Lenarta je bil v sredo,
22. septembra, organizator
že 5. športnih iger stanoval-

cev domov za starejše iz Maribora in
okolice. 
Športnih iger so se v spremstvu di-
rektorjev in strokovnih delavcev ude-
ležili stanovalci Doma Danice
Vogrinec, ki so zbrali tudi največ
točk, Doma Tezno, Sončnega doma,
doma Idila in Doma sv. Lenarta.
Skupno se je športne prireditve ude-
ležilo 95 stanovalcev in njihovih
spremljevalcev. Udeleženci so tek-
movali v petih disciplinah in sicer:
obročkanje, pikado, bowling, košarka in ša-
ljiva igra luščenje koruze. Prireditev se je od-
vijala na notranjih in zunanjih površinah
Doma Lenart. Največ točk so zbrali tekmo-
valci iz Doma Danice Vogrinec. 
Z redno in pravilno telesno vadbo je mogoče
zaustaviti procese upadanja posameznih gi-
balnih oziroma motoričnih sposobnosti sta-
rostnikov. Priporočljiva je redna telesna
aktivnost tudi v obdobju starosti. V domovih
za starejše spodbujamo, da se stanovalci v
čim večji meri udeležujejo aktivnosti telesne
vadbe. Poleg jutranje telovadbe spodbujamo
tudi razne druge športne aktivnosti. Da bi
bili stanovalci bolj motivirani, domovi iz Ma-

ribora in okolice organiziramo športne igre.
Zamisel o športnem druženju se je pred pe-
timi leti porodila strokovnim delavcem iz
Doma Tezno in postala tako rekoč tradicio-
nalna. 
Krajši kulturni program ob otvoritvi je pope-
stril nastop pevskega zbora stanovalcev. Do-
brodošlico gostom v mestu Lenart je izrekel
župan Janez Kramberger, zbranim tekmoval-
cem in njihovim spremljevalcem pa je obilico
športnega duha, tekmovalnosti in dobre volje
zaželel tudi direktor Zlatko Gričnik. 
Prijetno športno druženje se je končalo s ko-
silom in z druženjem ob glasbi. 

Polona Šporin

Športne igre stanovalcev domov za starejše



Je to knjiga na kolesu, mogoče knjižnica
ali knjižničar na kolesu? Je vse, kar sem
naštela. Bibliobus je potujoča knjižnica,

kjer smo zaposleni knjižničarji, ki potujemo
v kraje, kjer ni knjižnice ali pa so samo šol-
ske, so pa »knjižni molji«, ki nestrpno čakajo
na nas. V Sloveniji je 12  takšnih bibliobusov,
velikih in manjših (kombijev), ki s seboj pre-
važajo pravi zaklad, knjige. V njih najdemo
neprecenljivo znanje vsega sveta, ki nas bo-
gati skozi življenje.

Sem knjižničarka mariborskega bibliobusa,
ki je že tretji, od leta 1974, ko se vsak dan
zgodaj zjutraj poda na pot, skozi kraje, kjer
nas željno pričakujejo od najmlajših do naj-
starejših bralcev. Na bibliobusu so na voljo
knjige različnih žanrov, dramatika, pesništvo,
romani, strokovna literatura z vseh področij,
časniki in revije, zvočne in video kasete ter
zgoščenke. Gradivo dopolnjujemo dnevno,
glede na potrebe bralcev. 

Delo v potujoči knjižnici je pestro, saj spo-
znavaš različne kraje, različne ljudi, ki s pri-
jaznim vstopom, prisrčnim pozdravom in
toplim stiskom roke dajo vedeti, da si dobro-
došel.  Srečujemo se z ljudmi iz različnih po-
krajin. Haloze, Dravsko polje, Slovenske
gorice, Pohorje in Kozjak si pri nas podajajo
roke. Kar se tiče Slovenskih goric, se nikoli
ne morem odločiti, kdaj so najlepše. Ali po-
zimi, ko bregovi, pokriti s snežno belino, va-
bijo, da bi sedel na sani in se prepustil
zimskemu veselju, ali spomladi, ko na teh
bregovih zacvetijo prvi zvončki, ki se naga-
jivo spogledujejo z gospodičnami trobenti-
cami, le-te pa s sramežljivimi sončnimi žarki.
Kdor hoče vedeti, kakšna je prava jesen, ta
mora obiskati Slovenske gorice s svojimi ču-
dovitimi kraji, med katere spadajo tudi po-
stajališča bibliobusa: Sv. Ana, Cerkvenjak,
Marija Snežna ali Zg. Velka, Lokavec, Bene-
dikt, Svečina, Jurij, Sp. Kungota. Zlepa ne
najdeš takšne palete barv, razlivajočih se ena
v drugo, kot ravno tukaj,  ter ljudi, ki se bi-
bliobusa vedno znova razveselijo. Bralci so

sproščeni, med njimi se razvija pogovor, iz-
menjujejo si bralne izkušnje, knjižničarji smo
tudi njihovi svetovalci in zaupniki. Dosti je
smeha, saj marsikdo pove kakšno šalo.
Bibliobus pripelje vsakih  štirinajst dni v isti
kraj ob isti uri in, če ni bolezni, tudi z istimi
knjižničarji.  Poleg odraslih krajanov ter šol-
skih otrok so naši zvesti obiskovalci tudi
malčki iz vrtcev, ki komaj čakajo, da si lahko
izbirajo črke in ČRKE, male besede in VE-
LIKE PESMI. Naša pravljičarka  jih včasih

razveseli s kakšno pravljico, njihove vzgoji-
teljice pa poskrbijo, da jim v vrtcu ne
zmanjka slikanic. Ko odhajajo, srčno upam,
da bo še mnogo takih snidenj in da jih bom
videla odraščati z našo knjižnico. 
Lepo je videti te male in malo večje učenjake,
ki prihajajo v knjižnico. »Zakopljejo« se v
knjižne kotičke, postali so že pravi pozna-
valci knjižnega sveta. Polni so otroškega za-
nimanja in povpraševanja po knjigah,

različnih temah, ki jih potrebujejo za izde-
lavo plakatov, referatov, govornih vaj, semi-
narskih nalog in še in še bi lahko naštevali.
Hvalevreden je trud učiteljev in vzgojiteljev,
ki prihajajo skupaj z učenci, saj se zavedajo,
da je knjiga tista, ki naredi dobrega bralca in
še boljšega učenca. Z nasveti jim pomagajo
pri izbiri literature, ki je najbolj primerna
zanje. Na ta način učitelji in knjižničarji so-
delujemo tudi pri kakovostni  in aktualni iz-
biri knjižnega gradiva.
Napačno je razmišljanje, da obisk knjižnice
moti delovni in učni program. Tam, kjer tako
razmišljajo, siromašijo otrokovo razgleda-
nost in opismenjevanje. Dober učenec je sa-
mozavesten, ponosen nase, ker je prepričan
v svoje znanje, s katerim dosega napredova-
nje, nagrade in priznanja. Ta pa so hkrati tudi
ponos šole.
»Bibliobusarji« smo ponosni, da tudi mi pri-
pomoremo k temu!

Ksenija Trs
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OVTARJEVE NOVICEZNANJE ZA RAZVOJ

Društvo pedagogov dr. Antona
Trstenjaka, ki združuje pedagoške
delavce iz osrednjih Slovenskih

goric,  je 5. oktobra ob svetovnem dnevu uči-
teljev na svečani akademiji  ocenilo položaj
in delovanje učiteljev osnovnih šol in že če-
trtič podelilo priznanja najboljšim pedago-
gom in jubilantom. 
Le avtonomen učitelj ali vzgojitelj lahko v
tem času promovira svobodno podajanje
učne snovi. Šola in učitelj sta odlična, če ob
pravem času učencu postrežeta z izku-
šnjami, ki se dobro skladajo s predhodnimi
miselnimi shemami (učenčevim predzna-
njem). Zato je treba posodobiti ne le sedanji
izobraževalni sistem, temveč tudi kulturo
poučevanja. 

V zadnjih letih postaja sodelovanje šol z oko-
ljem v slovenskem in širšem evropskem pro-
storu zahteva. Prav tako postaja sodelovanje
nuja. Šole zaradi transparentnosti delovanja
odprejo svoja vrata najširši javnosti. 

Bolj kot so izboljšave v šolstvu ali predšolski
vzgoji uresničene, uspešnejše in plodnejše je
sodelovanje posameznika s skupino trajnejše
in bogatejše. In prav to je odlika tudi letoš-
njih nagrajencev. Posamezniki ali institucije
so lahko prejemniki priznanj I. ali II. stopnje
ali najvišjega priznanja za življenjsko delo 
na področju vzgoje in izobraževanja – Pla-
kete dr. Antona Trstenjaka. Prejemniki so bili
pedagogi, ki so svojim delom, trudom, zav-
zetostjo in inovativnostjo neizmerno bogatili
šolski prostor. 

Priznanja so letos prejeli:

I. STOPNJA: Natalija Novak – OŠ Sv. Tro-
jica, Srečko Kebrič – OŠ Lenart in Petra Caf
– OŠ Voličina.

II. STOPNJA: Stanislav Toplak – OŠ Cer-
kvenjak – Vitomarci, Anica Šuster – OŠ Sv.
Trojica, Marjan Zadravec – OŠ Lenart, An-
gela Kirbiš – OŠ Sv. Ana, Antonija Širec –
OŠ J. H. Jurovski Dol, Irena Zgaga – OŠ Vo-
ličina, Marija Šebjanič – OŠ Negova, Vrtec
Manka Golarja – Gornja Radgona in Mar-
jana Farasin – OŠ Benedikt

PLAKETA: Marjan Žmavc – OŠ Cerkvenjak
– Vitomarci in Jožefa Andrejč – OŠ J. H. Ju-
rovski Dol. 

Svečana akademija je potekala v športni dvo-
rani Osnovne šole Sveta Trojica. Slavnostni
govorniki so bili: trojiški župan Darko Fras,
predstojnica ZŠ OE Maribor mag. Vera Bevc
in predsednik DP Mirko Žmavc. Kulturni
program so pripravili  učenci in učitelji OŠ
Sv. Trojica in kvintet Završki fantje pod ume-
tniškim vodstvom Darka Škergeta. 
Kot je bilo zapisano v eni izmed obrazložitev
prejemnice priznanja, je čas je edina oblika
energije, ki ni obnovljiva. Za vse teče enako
in izgubljenega časa ne moremo zavrteti
nazaj. Lahko pa se le česa spomnimo in re-
čemo, to je bilo pa narejeno dobro, koristno
in povrhu še z ljubeznijo.

Mirko Žmavc, prof., spec.,
predsednik 

Društva pedagogov dr. Antona Trstenjaka

Včasu »krompirjevih počitnic« smo
povabili  osnovnošolce v delavnice,
ki so potekale vsak dan od 25. do 29.

oktobra. Delavnice so potekale že tretjič, na
njih pa smo počeli vse mogoče: se igrali dru-
žabne igre, se učili tujega jezika, risali in
ustvarjali  izdelke, se igrali v parku,  si ogle-
dali kakšno risanko ali film. S pomočjo 
TIC-a je bil organiziran izlet po Lenartu, kjer
smo se seznanili s kulturnimi in turističnimi
znamenitostmi.
V novembru se začne brezplačni izobraže-
valni program za odrasle: Izzivi podeželja iz
LIN 2009. Program je brezplačen, ker ga
delno sofinancira Evropski kmetijski sklad za
razvoj podeželja – Evropa investira v pode-
želje. V program so vabljeni vsi, ki potrebu-

jejo znanja za zagon podjetja, se želijo izpo-
polniti v komuniciranju s strankami, obno-
viti osnove tujega jezika ter na internetu
poiskati uporabne informacije.
23. novembra bo v sodelovanju z Lekarno
Lenart predavanje: Zdravila in starostniki –
o pravilni in varni uporabi zdravil.
Konec meseca novembra bomo v okviru
Univerze za tretje življenjsko obdobje obi-
skali Pokrajinski muzej v Mariboru ter iz-
vedli delavnico, kjer bomo izdelovali izdelke
iz naravnega materiala.
Za vpis in več informacij se glasite v infor-
macijski pisarni med 9.00 in 12.00 uro, v
sredo pa med 9.00 in 15.00 uro ali pokličite
na tel. številko: 02 72 07 888.

Alenka Špes

Priznanja in plaketi najzaslužnejšim 
pedagogom in jubilantom

Aktivnosti Izobraževalnega centra 

Bibliobus v Slovenskih goricah

Letošnji nagrajenci Društva pedagogov dr. Antona Trstenjaka v družbi s pomembnimi gosti in 
vodstvom društva

OŠ Sveta Ana z učiteljico Ivanko

Učenci iz OŠ Sveta Ana pred bibliobusom



Poslanci v državnem zboru so poleti na
predlog vlade sprejeli dva nova ključna
zakona  na socialnem področju: zakon

o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in
zakon o socialno varstvenih prejemkih. Oba
zakona že veljata, uporabljati pa ju bodo za-
čeli 1. junija naslednje leto.
Gre za pomembna zakona, s katerima je
država na novo uredila dostop do socialnih
pomoči ter krog upravičencev do nje. So-
cialni partnerji imajo različne poglede na oba
zakona. Vlada poudarja, da bosta prispevala
k večji transparentnosti socialnih prejemkov,
zato bodo posamezni špekulanti težje ribarili
v kalnem in neupravičeno prihajali do social-
nih pomoči. Sindikati pa opozarjajo, da bo
poslej težje priti do socialnih pomoči ter da
se bo krog upravičencev do nje zožil.
Med tistimi novostmi, ki jih bodo socialno
šibki najbolj občutili, je določilo, da se bo
država prejemnikom trajne socialne pomoči
»vpisala« na nepremičnino. Tako trajne so-
cialne pomoči za številne prejemnike sploh
ne bodo več pomoči, temveč nekakšni kre-
diti, ki jih bodo morali vrniti dediči, če bodo
hoteli podedovati prejemnikove parcele, hišo
ali stanovanje.

Poglejmo primer. Delavka samohranilka, ki
prejema tako skromno plačo, da z njo ne
more več dostojno preživljati sebe in svoje
družine, živi v hiši skupaj s svojo mamo. Ker
samo s plačo ne more več preživeti, skrbno
obdeluje vrt in njivico pred hišo ter redi ko-
koši in prašička. Tako se njena družinica ne-
kako uspe prebijati iz meseca v mesec.
Vendar pozor: nepremičnine so še vedno v
lasti njene ostarele mame. Ker delavka samo-
hranilka nima dovolj visoke plače, da bi
mami kupovala draga zdravila, medicinske
pripomočke in vse drugo, kar kljub starosti
potrebuje, prejema ostarela mama trajno so-
cialno pomoč. Po uveljavitvi nove socialne
zakonodaje v praksi se bo na nepremično
premoženje ostarele mame »vsedla« država.
Ko bo mama umrla, bo delavka samohra-
nilka morala državi vrniti socialne pomoči,
ki jih je prejela mama, če bo hotela po njej
podedovati hišo z ohišnico.
Mnogim upokojencem bo življenje zagrenila
ukinitev varstvenega dodatka na pokojnine,

ki so ga prejemali doslej, če je bila njihova
pokojnina prenizka. Poslej bodo sicer dose-
danji prejemniki varstvenega dodatka lahko
zaprosili za trajno socialno pomoč, vendar
jim jo bodo dodelili samo, če bo dohodek na
člana skupnega gospodinjstva ustrezno nizek
oziroma če bo socialno ogrožena vsa dru-
žina. Marsikateri upokojenec bo zato v jeseni
življenja postal ekonomsko odvisen od svo-
jega partnerja oziroma od svojih najbližjih.
Če bo zaradi socialne stiske postal prejemnik
trajne socialne pomoči, pa se mu bo država
»vpisala« na nepremično premoženje. Mar-
sikateri upokojenec bo zato raje kar se da
skromno živel in stradal, samo da svojim naj-
bližjim oziroma dedičem ne bi »zapravil« sta-
novanja, hiše ali zemlje.
Po novem bo obstajala tudi enotna vstopna
točka za vse oblike socialnih pomoči. V vladi
so prepričani, da bodo na ta način lahko pre-
prečili nepravilnosti in špekulacije, do kate-
rih prihaja danes, ko ni dovolj pregledno,
kdo in kje prejema različne oblike pomoči.
Sindikati pa opozarjajo, da so zaposleni na
centrih za socialno delo že danes preobreme-
njeni. Po uveljavitvi nove socialne zakono-
daje pa bodo obremenjeni še bolj (za

dodelitev vsake socialne pomoči bodo
menda morali pregledati v 44 baz podatkov
o premoženjskem stanju upravičenca in nje-
govih družinskih članov). Obstaja bojazen,
da vsega dela ne bodo zmogli ažurno opra-
viti, kar bo tistim, ki so resnično potrebni po-
moči, povzročalo težave.
Vlada se rada pohvali, da je v državnem pro-
računu močno povečala sredstva za socialne
transfere. Dejansko je ravno obratno: ker se
je v kriznih časih v zadnjih letih število brez-
poselnih in revnih ljudi povečalo, jim je po
veljavnih zakonih, ki so jih sprejele že prejš-
nje vlade, dolžna zagotoviti socialno pomoč.
Nova socialna zakonodaja, ki jo je predlagala
vlada, pa ji bo omogočila, da bo sredstva za
socialne transferje začela zmanjševati.
Očitno se je vlada odločila, da bo začela var-
čevati tudi pri socialnih transferih ter da bo
del bremena za rešitev finančne in gospodar-
ske krize ter državnega proračuna preložila
na ramena revnih.

T. K.

OVTARJEVE NOVICE DOGODKI IN DOGAJANJA / SPREMEMBE ZAKONODAJE
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Prvega junija 2011 bodo začeli uporabljati dva nova ključna 
zakona na socialnem področju

Prejemnikom trajne socialne 
pomoči se bo država »vpisala« na 
nepremičnine

Pri dodeljevanju socialnih pomoči bodo
po novem upoštevali tako rekoč vse pre-
moženje, ki ga imajo prosilci za socialno
pomoč: premično (avtomobile, traktorje,
obdelovalne stroje, dragocenosti in pod-
obno) ter nepremično (stanovanja, hiše, vi-
kende, zemljišča). Izvzeto bo samo
stanovanje, v katerem prosilec za socialno
pomoč živi, vendar le do velikosti tako
imenovanega primernega stanovanja.
O tem, kakšno je primerno stanovanje, go-
vori zakon o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev v 17. členu. V njem piše: »Pri ugo-
tavljanju velikosti primernega stanovanja
iz 1. točke prejšnjega odstavka se upošteva
število oseb, ki imajo na naslovu tega sta-
novanja stalno prebivališče in na tem na-
slovu tudi dejansko prebivajo. Primerna
velikost stanovanja je 2-kratnik največje
površine, določene s predpisom, ki ureja
dodelitev neprofitnega stanovanja v
najem, pri kateri ni plačila lastne ude-
ležbe in varščine. Če je uporabna površina
stanovanja večja od uporabne površine
primernega stanovanja, se kot premoženje

upošteva razlika med posplošeno tržno
vrednostjo tega stanovanja, izračunana
po metodologiji množičnega vrednotenja
nepremičnin in vrednostjo primernega
stanovanja. Vrednost primernega stano-
vanja se izračuna tako, da se velikost pri-
mernega stanovanja pomnoži z vrednostjo
m2 stanovanja glede na posplošeno tržno
vrednost stanovanja. Vrednost m2 stano-
vanja glede na posplošeno tržno vrednost
tega stanovanja se izračuna tako, da se
posplošena tržna vrednost stanovanja deli
z m2 uporabne površine tega stanovanja.
Podatki o posplošeni tržni vrednosti sta-
novanja in podatki o m2 uporabne povr-
šine stanovanja se pridobijo iz zbirke
podatkov, ki vsebuje podatke o vrednosti
nepremičnin.« Na osnovi tega člena si
bodo verjetno le redki znali sami izraču-
nati, ali živijo v primernem ali v preveli-
kem stanovanju. Očitno pri nas pišejo
zakone po načelu: zakaj bi bili enostavni in
vsem razumljivi, če so lahko zapleteni in
navadnim smrtnikom nerazumljivi.

T. K. 

Zakaj bi bilo enostavno, če je lahko zapleteno

VLenartu so pod okriljem Društva pri-
jateljev mladine Slovenske gorice po-
tekale dejavnosti v tednu otroka.

Geslo letošnjega tedna otroka je bilo Mediji
za bogatejše otroštvo. Tako so otroci lahko
sodelovali v slikarsko-risarskih delavnicah in

na pohodu okrog Lenarta v sodelovanju s
Planinskim društvom Lenart. Staršem smo
ponudili predavanje o zasvojenosti z mediji,
hkrati pa povezali tudi vse mentorje šolskih
parlamentov na skupen posvet. Posebej

uspešna in bogata pa je bila prva skupna
predstavitev osnovnih šol, ki delujejo na ob-
močju Slovenskih goric. Otroci so se pred-
stavili drug drugemu in zunanjim
obiskovalcem, poželi bučen aplavz in pred-
vsem uživali v zanimivem popoldnevu. Pred-

stavitev je potekala v Centru Slovenskih
goric. Ker je bila zelo zanimiva, smo si ob slo-
vesu zaklicali: na snidenje naslednje leto.

Mojca Perić, 
sekretarka DPMSG

Teden otroka v Slovenskih goricah

Kot vsako leto smo  tudi letos v Domu
sv. Lenarta v počastitev mednarod-
nega dneva starejših v sodelovanju z

zunanjimi organizacijami pripravili sklop
prireditev, s katerimi smo želeli razveseliti
stanovalce in hkrati opozoriti na problema-
tiko starosti in staranja v naši družbi. Kul-
turne, športne  in izobraževalne prireditve so
se vrstile skozi ves teden. Praznovanje smo
pričeli z glasbenim nastopom pevskega zbora
Obrtnik, nadaljevali smo z veselo burko v
treh dejanjih z naslovom Gosposka kmetija
v izvedbi dramske skupine iz Cerkvenjaka in
nastopom folklorne skupine in ljudskih pevk
iz Svete Trojice. Domska zdravnica Branka
Skledar je pripravila  predavanje o kroničnih
koronarnih boleznih ter o zdravem načinu
življenja in prehranjevanja. Ker so naše pri-
reditve sovpadale tudi s praznovanjem med-
narodnega tedna otroka, smo obiskali
učiteljice in otroke v novem zelenem vrtcu,
kjer so nas sprejeli s pesmijo in pogostili z
domačim čajem z njihovega zeliščnega vrta.

Z zanimanjem smo skozi čas spremljali grad-
njo novega vrtca in urejanje okolice, ob obi-
sku pa smo si lahko ogledali prostorne
učilnice, telovadnico, knjižnico in družabni
prostor, kar nam je bilo zelo všeč. 
Za stanovalce, ki so v tekočem letu dopolnili
devetdeset let ali več, smo pripravili posebno
srečanje, obogateno z glasbo in pogostitvijo.
O domačih prleških in prekmurskih jedeh
nam je pripovedovala raziskovalka te kulina-
rike Marija Fras, kuharja pa sta prikazala pri-
pravo teh jedi. Praznovanje smo zaključili z
otvoritvijo razstave likovnih del, ki so nastala
v 1. likovni koloniji »Umetniki za Dom sv.
Lenarta«. Razstavo je v avli Jožeta Hudalesa
v občinski zgradbi odprl župan Janez Kram-
berger. 
Bilo nam je lepo in veseli smo bili, da so se
nam na prireditvah pridružili tudi svojci in
gostje. Vedno znova pa se razveselimo vseh,
ki nas obogatijo s svojim nastopom. 

Polona Šporin

Mednarodni dan starejših

Otroci in učitelji OŠ Benedikt



September 2010 si bomo zagotovo za-
pomnili kot mesec,  ko smo bolj kot son-
čne dneve gledali narasle reke in potoke,

ki so bili posledica skoraj vsakodnevnega de-
ževja. Vreme ni prizaneslo tudi organizator-
jem prireditve – Trgatev Zavrh 2010, ki so jo
posamezniki skrbno načrtovali in pripravljali
že vse od srede poletja. Kljub vsemu pa niti ce-
lodnevne padavine niso mogle skaziti priredi-
tve, saj je bil šotor skorajda pretesen za vse
obiskovalce. Prav tako je imel obilico dela vla-
kec Jurček, ki je, zaseden do zadnjega mesta,
neprekinjeno vozil med Zavrhom in Selcami.
Berači, ki so se ta dan odpravili na Zavrh z na-
menom, da bodo v dobri družbi opravili trga-
tev, so bili za slednjo sicer prikrajšani, kljub
vsemu pa so imeli možnost degustacij in ob
uživanju v slovenskogoriški kulinariki za
oglede kmečkega muzeja Romana Kranvogla,
spominske sobe generala Maistra, likovne ga-
lerije Konrada Krajnca na temo trgatve, lovske
razstave v lovskem domu Voličina. Na Zavrhu
pa so uživali tudi najmlajši, ki so se pod vod-
stvom profesorice likovne vzgoje Ane Šuster
in Nine Fekonja poskusili v slikanju jesenskih
motivov ter se po Zavrhu zapeljali z vlakcem
Jurčkom. 

Trgatev v vinogradu je bila zaradi dežja zgolj
simbolična, prav tako simbolična pa je bila 1.
uradna trgatev potomke najstarejše vinske trte
na svetu, ki je bila izvedena v sklopu krajšega
kulturnega programa v popoldanskih urah.
TD Rudolf Maister Vojanov Zavrh je približno
3 litre mošta predalo v kletarjenje Društvu vi-
nogradnikov Lenart, ki bodo prvo vino te trte
ponudili tradicionalnim prvomajskim pohod-
nikom na Zavrh. Za popestritev in otvoritev
kulturnega programa so poskrbeli srednjeve-
ški bobnarji društva Cesarsko Kraljevi Ptuj,
med tem ko so Štajerski fakini zabavali obi-
skovalce pozno v noč. 

Izjave nekaterih ponudnikov na stojnicah, na
Zavrhu:
Mojca Kramberger, predsednica Društva po-
deželske mladine Slovenske gorice
»Društvo podeželske mladine Slovenske go-
rice se je na Trgatvi 2010 predstavilo s stojnico
domačih pridelkov, ki smo jih večinoma pri-
nesli od doma. 
Trgatev je bila odlično zastavljen projekt, ki se
je dobro iztekel. Predvsem je bil atraktiven
vlakec Jurček, ki je zabaval ljudi vseh starosti.
Opazila sem, da je bilo veliko obiskovalcev
izven naše občine, kar me veseli, saj to po-
meni, da glas o tej prireditvi sega daleč na-
okoli. Niti deževno vreme ni pokvarilo zabave
in dobrega vzdušja pozno v noč in to nam
pove, da bi ob lepem vremenu bilo obiskoval-
cev in trgačev veliko več, čeprav nas je bilo
tisto hladno soboto na Zavrhu precej.  Orga-
nizatorjem za naslednje leto želimo le še
sonca.«

Renato Kocbek, predsednik Sadjarskega dru-
štva Slovenske gorice Lenart:
»Glede na veliko število obiskovalcev, ki so
kljub dežju ta dan obiskali Zavrh, lahko

rečem, da je prireditev vseka-
kor uspela. Sem mnenja, da
mora prireditev postati tradi-
cionalna, saj je to zelo dobra
promocija kraja in pa seveda
vseh domačih pridelovalcev, ki
imajo možnost promocije svo-
jih pridelkov, izdelkov ali de-
javnosti. Prava popestritev je
bil tudi vlakec Jurček, ki je
predvsem čez dan skrbel za za-
bavo najmlajših in tudi odra-
slih, ki so Slovenske gorice
doživeli na drugačen, zanimiv
način.  Čestitke organizatorjem
za uspešno izvedbo.« 

Radovan Šuman, predsednik
Društva vinogradnikov Lenart:
»Obiskovalci so se navduševali
nad pisano ponudbo na stojni-
cah, na kateri so poleg vrhun-
ske vinske kapljice svoje
pridelke predstavili še sadjarji,

čebelarji, oljarji, domače kmetije, društva
kmečkih žena, pridelovalci domačih čajev in
razna društva, ki so predstavljala slovensko-
goriško kulinariko, manjših domačih pridelo-
valcev in kmetovalcev. Prav zaradi široke
palete domače kulinarične, kulturne in etno-
loške ponudbe, ki so jo obiskovalci lahko po-
skusili, si jo ogledali in doživeli Slovenske
gorice takšne, kot so nekoč bile, lahko rečemo,
da je bila Trgatev na Zavrhu pravi slovensko-
goriški praznik,« je strnil svoje vtise eden glav-
nih akterjev uspele prireditve. 
In naj na koncu dodam še nekaj besed v svo-
jem imenu sedanjega Ovtarja Slovenskih Vnedeljo, 3. 10. 2010,

se je pri Svetih Treh
Kraljih v Slovenskih

goricah, v neposredni bližini
rojstne hiše Dominika Čol-
nika odvijala 4. trgatev Čol-
nikove trte, potomke Stare
trte – najstarejše vinske trte
na svetu, vpisane v Guinnes-
sovo knjigo rekordov, ki že
več kot štiristo let raste in
rodi na mariborskem Lentu
ob Dravi.
Trgatev v organizaciji Dru-
štva vinogradnikov Bene-
dikt je obiskal tudi sam
Dominik Čolnik (Samo
Tuš), ki je hudomušno na-
govoril zbrane in preveril, kako skrbijo za
njegovo trto. Prve grozde je pod budnim
očesom vinskih vitezov ter ob pomoči občin-
skega viničarja Zlatka Boraka potrgal posla-
nec DZ RS in župan občine Benedikt Milan
Gumzar, ki je gospodar Čolnikove trte. Na
''tavrh'' pa so prišle tudi članice Društva
kmečkih žena in deklet Benedikt, ki so opra-
vile še trgatev Radgonske ranine in doma-

čega klintona. Čolnikova trta je obrodila 44
velikih grozdov oz. 14 kg grozdja – sladkorna
stopnja 64 Oo, Radgonska ranina 9,8 kg –
sladkorna stopnja 90 Oo, domači klinton pa
50,4 kg grozdja – sladkorna stopnja 84 Oo.
Izpod stiskalnice je nateklo 8,5 l mošta Čol-
nikove trte, 35 l mošta Radgonske ranine in
domačega klintona.

Besedilo in foto: Sabina Šijanec

goric: Vabljeni na prireditev – Trgatev Zavrh
2011! Priprave nanjo potekajo že sedaj, pred-
vsem v smislu analize letošnje prireditve in iz-
boljšanju tistih stvari, ki bodo oceno naslednje
prireditve še izboljšale. Popolnoma mirno
lahko rečemo, da je zasnova prireditve uni-
katna, saj podobnih prireditev v našem pro-
storu do sedaj še ni bilo. Prav tako ne pride v
poštev menjava lokacije, saj bi na ta način pri-
reditev izgubila svoj čar, svoj završki čar. Za-
gotovo pa razmišljamo v smeri, da bi v
prihodnjem letu zagotovili še več ponudnikov
in v samo prireditev vključili še več društev, ki
se bodo predstavile na stojnicah pri Maistro-
vem stolpu. S tem bomo že tako bogato po-
nudbo še dodatno popestrili, da bo Trgatev na
Zavrhu resnično edinstvena. Skrivnost uspeha

prireditve zagotovo vidim v sodelovanju več
različnih društev (turističnih, vinogradni-
škega, sadjarjev, čebelarjev, lovskega, gasilcev,
športnih, …) in sodelovanju posameznikov, ki
so bili pripravljeni žrtvovati svoj čas in ener-
gijo, da bi prireditev resnično uspela in zaži-
vela. Prav zaradi tega se na tem mestu javno
zahvaljujem vsem posameznikom in dru-
štvom, ki so dali svoj kamenček v uspešno se-
stavljen mozaik. Še posebna zahvala vsem
tistim, ki so kljub slabemu vremenu vztrajali
na postojankah, mimo katerih je vozil vlakec. 
24. septembra 2011 vabljeni na s soncem ob-
sijan Zavrh!

Dejan Kramberger
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Trgatev Zavrh 2010 – prireditev
kljub dežju uspela

Gneča ob večernem stiskanju  grozdja

Bobnarji društva Cesarsko kraljevi Ptuj so poskrbeli za imenitno vzdušje

Vlakec Jurček je bil prava popestritev na Zavrhu

S trgatvijo potomke najstarejše vinske trte na
svetu je začel župan občine Lenart

3 litre mošta so člani TD Rudolf Maister Vojanov
predali v kletarjenje Društvu vinogradnikov Lenart

4. trgatev Čolnikove trte



Kot smo letos že večkrat  poročali,  bo
letnik vina 2010 nekoliko drugačen,
kot so bili zadnji,  ko smo bili že ne-

koliko razvajeni nad odličnimi letniki. Tip
vina ni odvisen samo od kletarja, temveč je
v veliki meri odvisen od narave. V letošnjem
letu so ekstremne padavine v septembru

(padlo je do 350
l/m2) znižale ka-
kovost grozdja
ter posledično
povzročile pojav
močnega botri-
tisa, še zlasti na
poznih sortah,
tako da je bila
trgatev in pri-
prava mošta iz-
redno zahtevna. 

Katere težave zasledimo?
1. Pri mnogih vinogradnikih vino še ni od-
vrelo. To je lahko posledica nizkih tempera-
tur mošta ali nismo dodali kvalitetnega
vrelnega nastavka ali pa smo prežveplali
mošt.  V tem primeru priporočamo dvig
temperature mošta in dodatek selekcionira-
nih kvasovk, ki  so sposobne fermentirati v
težjih pogojih. Pomemben je tudi dodatek
hrane za kvasovke. 
2. Ker smo letos večkrat škropili, posledično
lahko pričakujemo nekoliko več težav z
boekserji ali vonj in okus po zelenjavi, česnu,
gumi ali gnilih jajcih. V takšnem primeru
velja, da mora kletar čim prej ukrepati s pre-
tokom in morebitnim dodatkom enološkega
sredstva (antiboekser). To napako lahko pri-
čakujemo pri vzorcih vina, kateri vinograd-
niki niso opravili razsluzevanja oz. pretoka
po 24 urah in pri nezdravem grozdju. Pa tudi
pri vinih, kjer smo prežveplali mošt,  in ne-
pravilnem žveplanju mladega vina.
3. Pojavljajo se tudi razne nečiste vonjave in
nevinski priokusi (etilacetat ...), ki imajo  po-
sledico nezdravega grozdja in raznih mikro-
bioloških delovanj. V tem primeru
priporočamo hiter prvi pretok in dodatek
ustreznih enoloških sredstev za čiščenje in
bistrenje mladega vina.

4. Izražena kislina. 
Letošnji letnik bo zaradi nekoliko bogatejših
kislin  vsekakor primeren za pridelavo pol-
suhih vin, kjer  opravimo prvi pretok po kon-
čani fermentaciji čim prej, nato pa mlado
vino pustimo  na finih drožeh in ne s previ-
sokim žveplom (med 20 in 30 mg prostega
žvepla), ker tako dobimo bolj stabilna vina z
izraženo sadno aromo. Opozoriti velja: v ko-
likor smo se odločili za nižanje kislin, tega ne
smemo delati na pamet, potrebna je natan-
čna analiza vina in o samem postopku se je
najbolje pogovoriti s strokovnjakom, ki ima
izkušnje s tega področja. Opažamo, da tukaj
mnogi grešijo.
5. Vrtenja vina na drožeh.
Pri negi vina ločujemo grobe in fine droži.
Grobe droži predstavljajo veliko nevarnost za
kakovost vina, zato jih je smiselno čim prej
odstraniti s pretokom. Za fine droži pa se
ocenjuje, da po fermentacijo ostane od 30 do
100 g kvasovk/L. To predstavlja pomemben
vir polisaharidov, manoproteinov, estrov, kar
se kasneje predvsem potencira v aromi in
vonju in okusu vina, seveda ob predpostavki,
da so droži zdrave. V kolikor se odločimo za
mešanje na drožeh, moramo paziti, da ob
mešanju ne prihaja do vnosa zraka v vino.
Mešanje opravljamo prvih 14 dni na vsake tri
dni, kasneje postopoma  1 x tedensko, 1 x
mesečno. Pri vinih z nizkim pH in pri suhih
vinih je dovolj 20 mg prostega žvepla, pri
aromatičnih in z ostankom nepovretega slad-
korja pa nekoliko več (30 mg), a ne pretira-
vajmo. Pri mešanju vina na drožeh je
pomembno, da imamo zdrave droži in ne
obremenjene z enološkimi sredstvi (bentonit,
želatina, …). Zdrave fine droži pa lahko s pri-
dom uporabimo za čiščenje ostalih vin (stara,
oksidirana, pristnost rahlega etilacetata, …),
te bodo uporabne še zlasti v letošnjem letu,
ko lahko pričakujemo številne težave pri negi
vina. 
Glede na pokušine vina pa lahko z veseljem
opazimo, da kljub slabi kakovosti grozdja po-
kušamo lepa aromatična sveža vina. Torej
bomo letos vsaj na štajerskem imeli značilen
štajerski letnik.

Andrej Rebernišek, univ. dipl. ing. kmet.

Vsoboto, 16. oktobra 2010, je bil
Zlatko Borak kot častni član sprejet
v Zvezo madžarskih vinskih zdru-

ženj na podlagi projekta o medsebojnem so-
delovanju Slovenskega združenja vinskih
vitezov in madžarske zveze. Ob sprejemu je
bila podpisana listina o medsebojnem sode-
lovanju, v kateri se obe strani zavezujeta
medsebojnim druženjem ter promociji vina
v Sloveniji in na Madžarskem, kakor tudi v
bližnji okolici, ter vsem ostalim aktivnostim

v povezavi z vinom.
Zlatko Borak je sicer vinski vitez slovenskega
reda, tajnik omizja za Pomurje, in je bil po-
budnik navezave stikov za čezmejno sodelo-
vanje ter je nosilec podpisane listine. V
domačem okolju deluje kot predsednik Dru-
štva vinogradnikov Benedikt ter občinski vi-
ničar – skrbnik Čolnikove trte, po novem tudi
kot član občinskega sveta občine Benedikt.

S.Š.

September kot znanilec  jeseni in mesec,
v katerem se prične spravilo kmetijskih
pridelkov, je že od nekdaj v Slovenskih

goricah izjemno pomemben mesec. Kmetje,
pa naj gre za vinogradnike, sadjarje ali polje-
delce, si v tem mesecu obetajo spravila čim
bolj obilnega in kvalitetnega pridelka, ki je
rezultat celoletnega trdega dela. Žal so kme-
tje čedalje bolj pogosto odvisni od prizane-
sljivosti narave do njihovega dela in njihovih
pridelkov. Klimatske spremembe se v zadnjih
letih kažejo tudi v naših krajih v obliki vse
bolj pogostih in močnih neviht, ki lahko že

v enem dnevu skazijo celoleten trud in delo
kmetovalcev. Leto 2010 je sicer slovenskogo-
riškim kmetovalcem prizaneslo s hujšimi po-
letnimi nevihtami in točo, ki je v prejšnjih

letih nekajkrat oklestila njihov pridelek in s
tem tudi zaslužek. Tako so se letos povsem
upravičeno nadejali obilne in kvalitetne le-
tine. Žal pa je letošnji september bolj kot s
soncem postregel z rekordno količino pada-
vin in se s 189 litri na m2 vpisal kot najbolj
»moker« september v  zadnjih desetih letih v
Slovenskih goricah. Desetletno septembrsko
povprečje je bilo krepko preseženo, saj znaša
117 litrov na m2. Večja količina dežja v zad-
njem desetletju je padla le še v treh mesecih
in sicer julija in avgusta 2005 – 235 in 217 li-
trov na m2 - ter v lanskem avgustu, 192 mm

na m2. Glede na desetletno povprečje bo, 
kot kaže, v letu 2010 količina padavin nad-
povprečna.

Dejan Kramberger

Tako kot vsako leto so tudi letos v ob-
čini Cerkvenjak opravili trgatev po-
tomke Stare trte, imenovane

Johanezova trta. Kljub dežju se je na sloves-
nosti zbralo veliko domačinov in gostov, med
katerimi je bil tudi državnozborski poslanec
in župan Benedikta Milan Gumzar. 
Gospodar stare trte in v času trgatve še župan
Cerkvenjaka Jože Kraner je ob tej priložnosti
najbolj zaslužnim za rast potomke Stare trte

in nasploh turizma v Cerkvenjaku podelil
zahvale ter stekleničko vina Johanezove trte.
Zahvale so prejeli Ivan Janez Pučko, Polona
Divjak, Anica Fekonja, Mili Kobal, Peter
Hojnik, Primož Čuček, Ivan Fekonja, Go-
stišče pri Antonu, Izletniška kmetija Breznik,
Trgovina gostinstvo Ploj, Bubi bar, Radio Slo-
venske Gorice, Ludvik Kramberger, Joško
Zorko, Jože Pučko in Milan Gumzar.

Tekst in foto: T. Kšela
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Zlatko Borak postal častni član
Zveze madžarskih vinskih združenj

Letošnji september – najbolj moker
v prvem desetletju 3. tisočletja

Trgatev Johanezove trte v Cerkvenjaku

Posebnosti pri negi mladega vina

Reka Pesnica ob močnejšem deževju kljub regulaciji pogosto prestopi bregove



Folklorna skupina Jurovčan iz KD Ivan
Cankar iz  Jurovskega Dola se je sredi
septembra udeležila  40. tradicionalnih

dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine
v Kamniku. Povorka je štela preko 2000 ude-
ležencev, oblečenih v narodne noše. Nasto-
pile so tudi folklorne skupine iz Portugalske,
Latvije, Italije, Srbije in Makedonije. Povorko
si je ogledal tudi predsednik države, dr. Da-
nilo Tűrk.
Jurovčani so se predstavili v pražnjih oblači-
lih, ki ponazarjajo oblačenje  v vzhodni Šta-
jerski v drugi polovici 19. in v začetku 20.
stoletja. Oblačila so izdelana na podlagi te-

renske raziskave dr. Marije Makarovič, ki jo
je opravila na območju  občine Sv. Jurij v Slo-
venskih goricah. Oblačila so izdelana iz vol-
nenih in bombažnih tkanin, ki so jih takrat
uporabljali le tisti, ki so pripadali višjemu
družbenemu položaju na vasi. Oblačila so
označevala premožnejšega ali revnejšega no-
silca in zlasti nosilko. Viničarke so nosile
»druk« k maši in vsak dan, kmetice pa volno
ob nedeljah, za delo pa tudi »druk« in »cajg«.
Ženske krasijo zelo lepo ohranjene svilene
rute (židane rute ali tudi židanice) in ročno
izvezene rute (pejče). 

Miroslav Breznik, predsednik društva

12. likovni ex-tempore Sveta 
Trojica  2010 
Razstava likovnih del udeležencev
Ex-tempore Sveta Trojica 2010 je pripravil
JSKD Območna izpostava Lenart v sodelo-
vanju z osnovno šolo Sveta Trojica in občino
Sveta Trojica. Odprtje razstave likovnih del
je bilo v petek, 22. oktobra 2010, ob 18. uri
v jedilnici OŠ Sveta Trojica.
V programu je o zvedbi ex-tempora Sveta
Trojica 2010  spregovorila Breda Rakuša Sla-
vinec, vodja JSKD Lenart. O nagrajenih
delih je govorill Konrad Krajnc,  predsednik
komisije, v kulturnem  programu pa je na-
stopila domačinka, flavtistka  Janja Fekonja.
Razstavo je odprl župan Darko Fras.
Razstavljajo: domačinka  Nika Arnuš, s
Svete Ane Danijel Ferlinc –Danny, iz Cer-
kvenjaka Ivo Lorenčič –Loren, iz Lenarta  pa
Ivanka Irgl, Marjan Kokol, Janja Perko, Jo-
žica Ploj, Andreja Štancer in Slavko Toplak.
Komisija je  med oddanimi deli dodelila
enakovredno nagrado za najboljša dela šti-
rim avtorjem: Niki Arnuš, Danijelu Fer-
lincu, Jožici Ploj in Andreji Štancer. Izbrani
avtorji so nagrajeni z razstavo v Lenartu  v
letu 2011 v organizaciji JSKD Lenart.  Raz-
stavo si je možno ogledati na osnovni šoli
vse do 10. novembra  2010. 

O gledališki dejavnosti pri Benediktu
Regijski seminar je potekal v soboto, 16. okt-
obra 2010, v Domu kulture pri Benediktu,
namenjen pa je bil mentoricam otroških gle-
daliških skupin, ki delujejo na osnovnih
šolah in v kulturnih društvih.
Predavateljica Dunja Zupanec, gledališka
igralka,  je udeleženkam  govorila o temah:
kako izbrati tekst za uprizoritev, kako se pra-
vilno razporedijo vloge,  gledališki govor in
osnovne vaje, kako motivirati otroke, da sou-
stvarjajo gledališko predstavo in scenografijo.
Udeleženke  so bile iz Slovenske Bistrice,
Pragerskega,  Pristave, Benedikta, Cerkve-
njaka, Vidma pri Ptuju,  Ormoža, Ptuja,  Vo-
ličine, Šentilja,  Svete Trojice in Spodnjih
Ivanjcev. 

Seminar je izvedel JSKD OI Lenart.

Kako izdelati lutko
Lutkovna  delavnica z naslovom: Izdelava
ročne lutke, ki jo je vodila profesorica liko-
vne umetnosti Mateja Arhar, je potekala v
soboto, 30. oktobra 2010.
Udeležile so se je lutkarice iz  Hajdine, Svete
Trojice,  Voličine, Maribora,  Slovenske Bi-
strice,  Zgornje Ložnice, Makol, Laporja,
Poljčan, Lenarta, Majšperka,  Markovcev in
Svetega Jurija ob Ščavnici. Izdelane lutke
bodo  porabili pri lutkovnih predstavah, ki
jih bodo v prihodnosti pripravili v lutkovnih
skupinah. Delavnico je izvedel JSKD Lenart.

Učenje ljudskega  petja 
Zveza kulturnih društev Slovenskih goric, ki
ima sedež v Lenartu, je pripravila regijski se-
minar in pevsko delavnico na temo Petje
spodnjega glasu (basa) ob živem podajanju
pevskega izročila. Seminar je vodila Vesna
Sever iz Ljubljane, etnologinja in strokovna
spremljevalka srečanj pevskih in godčevskih
skupin ter avtorica radijskih oddaj s po-
dročja ljudskega glasbenega izročila. Udele-
ženci si želijo še več takšnih praktičnih
seminarjev.

Na sveti Ani o folklorni dejavnosti
V organizaciji JSKD Lenart je zadnjo soboto
v oktobru  na Sveti Ani v Kulturno-turisti-
čnem centru potekal regijski seminar za
vodje otroških folklornih skupin, ki ga je vo-
dila Saša Meglič, strokovna spremljevalka
folklornih srečanj koordinacije JSKD Le-
nart, Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica.
Mentorice, ki delujejo na osnovnih šolah ali
pa v kulturnih društvih, so bile iz Benedikta,
Radelj ob Dravi, Svetega Tomaža, Lovrenca
na Pohorju, Makol, Laporja, Markovcev,
Frama, Maribora, Gornje Radgone, Spod-
njih Ivajncev, Slovenskih Konjic, Zgornje
Ložnice,  Zreč, Gorišnice, Poljčan in Haj-
dine. S pridobljenim znanjem so bile več kot
zadovoljne.

Breda Rakuša Slavinec

Članice in člani Dramske skupine Kul-
turnega društva Cerkvenjak, ki so se
z uprizoritvijo veseloigre  Štefana

Jerka  Gosposka kmetija v priredbi in režiji
Milana Černela sredi poletja predstavili pu-
bliki v domači občini, so se na začetku jeseni
s svojo predstavo podali na gostovanje po
drugih krajih v Slovenskih goricah in sosed-
njem Pomurju. Septembra in oktobra so Go-
sposko kmetijo uprizorili v Tišini, v domu
starejših občanov v Lenartu in v Kulturnem
domu v Sveti Trojici, novembra pa jo bodo
še pri Sveti Ani. Verjetno pa jih bodo pova-
bili še kam, saj so doslej na vseh uprizoritvah
navdušili obiskovalce, ki so se od srca nasme-
jali prigodam mestne gospode na kmetiji.

»To je naša prva igra po tem, ko smo pono-
vno obudili dejavnost dramske skupine pri
našem Kulturnem društvu Cerkvenjak. V
njegovem okviru uspešno delujeta tudi fol-
klorna skupina in pevski zbor,« sta nam po-
vedali članici dramske skupine Marjana
Zorko in Martina Gredar, ki sta pred pred-
stavo v Sveti Trojici prodajali vstopnice. »Ker
na začetku igre še ne nastopava, so naju do-
ločili za prodajo. Veseli naju, da je prišlo na
predstavo veliko ljudi in da so, vsaj po smehu
iz dvorane sodeč, z njo zadovoljni.«
Kot sta nam povedali Zorkova in Gredarjeva,

je za oživitev dramske skupine v Cerkvenjaku
zelo zaslužen njen bivši predsednik Danijel
Zorko, sedaj pa jo vodi Boštjan Živko. Sku-
pino trenutno sestavlja trinajst igralk in igral-
cev, ki so vsi amaterji. Umetniški vodja
skupine pa je Milan Černel iz Vitomarcev. 
»Za uprizoritev igre Gosposka kmetija se je
naš umetniški vodja odločil, ker smo lahko v
njej zaigrali vsi člani skupine. Poleg tega pa
pritegne publiko, kar je za našo prvo igro še
zlasti pomembno.« V njej nastopajo Joško
Zorko, Natalija Ž. Živko, Tadeja Simonič,
David Poljanec, Vera Arih, Vera Furšt, Po-
lona Divjak, Jernej Rajh, Martina Gredar,
Vlado Poljanec, Marjeta Simonič in Marjana

Zorko. Za odrom pa pri
predstavi pomagajo Primož
Čuček, Srečko Furšt in
Irena Kozar. Predstava traja
uro in pol z dvema petmi-
nutnima pavzama.
»Pred premiero smo imeli
veliko vaj, saj je šlo za našo
prvo igro,« sta povedali so-
govornici. »Samo bralnih

vaj smo imeli pet ali šest. Ker se igre še
učimo, nam ni lahko. Tudi toliko teksta si ni
lahko zapomniti, zato nam šepetalci še kako
pomagajo.«
Sicer pa so igralci stari od 17 do 60 let. Poleg
ljubezni do kulture in dramske umetnosti jih
druži tudi želja po prijetnem druženju. V
svoje vrste vabijo vse, ki bi se radi preizkusili
na odru.
Člani dramske skupine obujajo tudi bogato
tradicijo gledališke dejavnosti v Cerkvenjaku.
Zato bodo pozimi začeli pripravljati svojo

drugo igro. »Časi žive gle-
dališke igre, ki jo je za nekaj
časa izpodrinila televizija,
se ponovno vračajo tudi na
podeželje,« sta prepričani
Zorkova in Gredarjeva.
»Zato praviva: Adijo televi-
zija, vidimo se na odru!«

Tomaž Kšela
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Novice iz JSKD Območna izpostava Lenart

Jurovski folkloristi predstavljali  pražnja oblačila

Dramska skupina Cerkvenjak gostuje po Slovenskih goricah

Živa igra navdušuje publiko

Marjana Zorko (levo) in
Martina Gredar sta pred 
nastopom na odru prodajali
vstopnice, saj drugih za to
opravilo ni

Z uprizoritve Gosposke 
kmetije v kulturnem domu 
v Sveti Trojici



VMethansovi hiši na Zg. Dražen vrhu
36  je od četrtka, 14. oktobra, do ne-
delje, 17. oktobra, potekalo že drugo

delovno srečanje likovnih ustvarjalcev. Pova-
bljeni so bili slikarji: 
Igor Dolenc, Danny Ferlinc, Jože Foltin,
Branko Gajšt,  Jože Horvat, Ivo Lorenčič –
Loren, Zdravko Patty,  Peter Plavčak, Niko
Ribič, Franc Simonič, Boris Štrukelj, Slavica
Štrukelj-Kokoravac,  Mojca Vilar in Tatjana
Mijatović, ki so ustvarili 30 prekrasnih slik.  

Hkrati je potekala tudi kiparska delavnica, na
kateri so sodelovali: Leopold Methans, Boris
Odreitz –Bortchy, Jasna Šoštarič in Ivo Lo-
renčič-Loren. 
V petek, 15 .oktobra, so bili z likovniki varo-
vanci »VDC Mravljice« iz Lenarta.
V soboto, 16. oktobra, smo  pripravili kosta-
njev piknik in veselo druženje z domačini iz

okoliških krajev ob dobri hrani in prijetni
glasbi našega že uveljavljenega slikarskega
ansambla »ŠTRIH BANDA« . Kolonija se je
končala v nedeljo, 17. oktobra, z željo, da se
čez leto dni zopet vidimo v isti sestavi. 
Zahvalili bi se še lovski družini iz Zg .Velke,
ki je umetnikom ponudila prenočišča v lov-
skem domu na Dražen vrhu.
Otvoritev razstave del, nastalih na Martinovi
koloniji,  bo v soboto, 13. novembra 2010, ob
15. uri v občinski avli na Sveti Ani  v sklopu

martinovanja, ki ga organizira turistično
društvo Sveta Ana.
Vljudno vabljeni na ogled, da tudi vi občutite
dogajanje na tej koloniji v slikah in kipih, ki
so nastali, ker bo razstava odprta samo do 27.
novembra.

Danny

V Hladilnici Pekarne Magdalenske mreže
Maribor so 11. oktobra odprli razstavo del le-
narških likovnikov Sočasje. Razstavljajo člani
Kluba likovnikov Lenart: Zdenka Šulin, 

Danica Lužnik, Branko Gabrič, Mira Rot-
man,  Eva Matjašič, Marjan Kokol, Urban Li-
povž,  Tin Grabnar in Helena Bezget.

O.N.

V Lenartu, v Centru Slovenskih goric, je po-
novno zaživel kino. Izpeljanih je bilo že pet
filmskih petkov. Ogledati si je bilo moč razli-
čne filme: Nore na denar, Mesto greha, Lju-
bezen nima cene, Samo prijatelja in Asterix
na olimpijskih igrah. Ljubitelji filmov se zbe-
rejo vsak petek ob 19. uri in si skupaj na ve-
likem platnu ogledajo izbrani film. 
Ne gre za navadne filmske večere, saj so po-
pestreni z animacijo na določeno filmsko te-
matiko. Pred vhodom gorijo bakle, prijetna
glasba je uvod v začetek filma. Prostor je

osvetljen s čajnimi lučkami in olepšan s
srčki, plakati, …Na mizi pa gledalce že ča-
kajo pokovka, pijača in majhna sladka prese-
nečenja, ki so na voljo brezplačno.
Ne zamudite! Zadnja predstava v tem sklopu
bo danes, 29. novembra, ob 19. uri, ko si
bomo ogledali Film, da te kap 2 (komedija,
grozljivka). Vstopnice so na voljo v pisarni
RASG po simbolični ceni. Vabljeni vsi ljubi-
telji strašnih buč in okusnih kokic.

RASG

VTwirling klub mažoretk Benedikt
smo prejeli ponudbo iz RTV Slove-
nija za snemanje oz. nastop v oddaji

Na zdravje, ki smo ga z vsem veseljem spre-
jeli in se brez kakršnih koli pomislekov
odločili, da se bomo snemanja tudi udeležili.
In res, v zelo kratkem času nam je upelo na-
baviti nova oblačila, organizirati prevoz ter
po zahtevani glasbi RTV-ja s  pomočjo tre-
nerke Jasmine Zidovnik sestaviti plesno 
koreografijo.

V sredo, 6. 10. 2010, smo se iz Benedikta
proti Ljubljani odpravili z vsem navdušenjem
in veseljem, tik pred prvim nastopom  pa je
bila prisotna tudi trema, vendar ni trajala
dolgo, saj so mažoretke še naslednje tri na-
stope opravile sproščeno in brez kakršnih

koli zapletov. Po opravljenih nastopih so bile
deležne veliko pohval, tako s strani voditeljev
oddaje Boštjana in Jasne, kakor tudi od osta-
lih nastopajočih ter od prisotne publike.
S tem nastopom smo navezali precej stikov,
saj je bilo povpraševanje, od kod prihajamo,
veliko, s tem pa smo si pridobili tudi možno-
sti nastopov v prihodnje, in to  v različne
kraje po Sloveniji.
Z novimi izkušnjami in dobrimi občutki smo

v poznih večernih urah zapustili Ljubljano in
se vrnili nazaj v naš prelepi Benedikt. 
Oddaja je bila na sporedu 22. 10. 2010.

Za Twirling klub mažoretk
Veronika Gorišek
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2. Martinova kolonija - Sveta Ana Benediške mažoretke v oddaji 
Na zdravje!

Lenarški kino
v polnem teku

CENIK oglasnega prostora
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

Oglasi drugih dimenzij se ovrednotijo v
skladu s porabljenim prostorom (v cm2)

OVTAR - 
varuh vinogradov, 

varuh Slovenskih goric

Beseda “ovtar” (tudi outar ali otar) v vzhodno-
slovenskih narečjih pomeni "čuvar vinogradov
z zrelim grozdjem".

Likovna razstava Sočasje



Projekt Zelena centrala se pod vod-
stvom ustanoviteljice Marije Šauperl
izvaja v občini Sv. Jurij v Slovenskih

goricah. Po njenih besedah gre za projekt, ka-
terega glavna naloga je varovanje identitete
kraja in hkrati s tem obogatitev turistične po-
nudbe. In če malo pobrskamo po njihovi
spletni strani, lahko hitro preberemo, da je
»zelena centrala« resnično zelena, saj izvira
iz tesnega sožitja med naravo in človekom.   

Zakaj in komu projekt »Zelena
centrala«?
Že na njihovi spletni strani je moč prebrati:
»Glede na tradicijo, ki jo je vas preživljala v
preteklosti, ko je znala živeti skladno z na-
ravo in iz nje na pristen način pridobiti tisto,
kar je bilo pomembno za preživetje, bi bilo
potrebno iz preteklosti potegniti pozitivne
stvari za prihodnost,« razlaga namen ustano-
vitve tega projekta Marija Šauperl, idejna
vodja tega projekta, ki v nadaljevanju še ra-
zloži, komu je projekt namenjen in kdo so
tisti, ki v ta projekt vlagajo. »V ta projekt vla-
gajo predvsem tisti, ki verjamejo, da se lahko
iz preteklosti naučimo živeti za boljše življe-
nje v prihodnosti. S projektom »Zelena cen-
trala« želimo ozavestiti ljudi, da bi ekološko
obvarovali naravo. Zavedamo pa se, da so to
dolgoročni in ne kratkoročni cilji, ki so sicer
potencialnim vlagateljem bližji.« 

Kako deluje »Zelena centrala«?
»Projekt »Zelena centrala« deluje v okviru

projekta LAS Ovtar in v tesni povezanosti s
turističnim društvom Dediščina. K sodelo-
vanju smo tako pritegnili predvsem tiste, ki
jih zanima ohranjanje etnoloških, naravnih
in kulturnih dobrin v domačem kraju. Sode-
lujemo tudi z absolventi novinarstva, etno-
grafije in komunikologije, ki na ta način
pridobivajo praktične izkušnje s terena. Naše
delovanje je tako usmerjeno predvsem v oza-
veščanje ljudi preko različnih delavnic in
strokovnih izobraževanj. V prihodnjih letih
si želimo v naš projekt privabiti čim več ljudi,
ki bi se vključili v dopolnilno dejavnost na
domu. Na ta način bi namreč po naravni poti
obogatili domačo turistično ponudbo ter po-
stali zanimivejši za potencialne turiste, ki jih
zanima vračanje v preteklost in v naravno
okolje. Zanimanje za turizem na podeželju je
namreč čedalje večje, tako da je to lahko lep
obet za dvig kvalitete življenja tako v domači
občini kot po preostalem delu Slovenskih
goric. Pri tem pa je seveda potrebno paziti,
da podeželja ne izumetničimo, temveč mu
pustimo domačo etnografsko, kulturno in
naravno podobo in seveda njegovo dušo!« še
dodaja direktorica Matične knjižnice Lenart,
Marija Šauperl, ki pa veliko časa posveča
tako kulturnemu utripu domačega Jurov-
skega Dola kot tudi skrbi za ohranjanje obi-
čajev in okolja.
Več informacij s slikovnim gradivom o
samem projektu lahko dobite na spletnem
naslovu: www.zelenacentrala.eu.

Dejan Kramberger
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»Zelena centrala – oživimo vas« 
Projekt za turistični razvoj in ohranjanje identitete domačega kraja

Pohodništvo postaja v času, ko ljudje čedalje
večji del življenja preživijo pri delu in prese-
dijo pri računalnikih, knjigah, časopisih in
televiziji, vse bolj priljubljeno. Zato lahko
lepo urejene in označene pohodniške poti

privabijo v Slovenske gorice številne pohod-
nike iz bližnjih urbanih središč, ki si želijo s
pešačenjem okrepiti zdravje.

Tekst in foto: T. Kšela

Trojiška pohodniška pot

Urejene poti vabijo

V petek, 8. oktobra, so v
Avli Jožeta Hudalesa, v
prostorih občine Le-
nart, odprli razstavo
del, nastalih na 1. liko-
vni koloniji  »Umetniki
za Dom sv. Lenarta«
Prireditev sta popestrili
Zala Čuček  in Milena
Pfeiler, ob zvokih kla-
virja in flavte.
Pobuda za likovno ko-
lonijo, ki je potekala v
maju, se je porodila
Vladimirju Petru Plav-
čaku. V različnih tehnikah je  ustvarjalo 14
likovnikov. Nekateri so ustvarjali v domskih
prostorih, nekateri so odšli v bližnjo okolico.
Skupaj z umetniki, ki so svoja dela podarili,
kolonije pa se zaradi oddaljenosti niso ude-
ležili, se je likovne kolonije udeležilo 26

umetnikov, ki so skupno ustvarili ali podarili
32 likovnih del. V počastitev mednarodnega
dneva starejših, v oktobru 2010, so ustvar-
jena dela na ogled v Avli Jožeta Hudalesa v
prostorih občine Lenart.

O.N.

Umetniki za Dom sv. Lenarta
Ovtarjeva pohvala

Ovtarjeva graja

V sklopu krajevnega praznika v Voličini je
Ovtar Slovenskih goric podelil dve javni po-
hvali. Za dolgoleten prispevek pri promociji
kraja in Slovenskih goric je uradno Ovtar-
jevo pohvalo in listino prejelo ŠD Voličina,
ki v letu 2010 slavi 80-letnico obstoja. ŠD
Voličina namreč iz leta v leto v tesnem so-
delovanju z KMN Slovenske gorice in Balin
klubom Voličina skrbi za organizacijo šte-
vilnih športnih in drugih prireditev, ki v
Osrednje Slovenske gorice privabijo veliko
število ljudi.
Drugo Ovtarjevo pohvalo je v letu 2010 do-

bilo Vinogradništvo Šuman za doprinos k
turistični promociji in prepoznavnosti Za-
vrha in Slovenskih goric ne le v Sloveniji,
temveč tudi izven njenih meja. Ekološko vi-
nogradništvo Šuman že namreč vrsto let
šteje za eno večjih kleti na našem območju.
S široko paleto vrhunskih vin in številni do-
mačimi in mednarodnimi priznanji za ka-
kovostna vina so pritegnili v Slovenske
gorice že marsikaterega obiskovalca. Poleg
tega pri pridelavi vina veliko pozornosti
posvečajo ekologiji s tem, da skušajo z na-
ravo sodelovati in na njo ne vplivati. 

Poleg podeljenih pohval
je potrebno kdaj pa kdaj
tudi kaj pokritizirati, da

se zavemo, da vse le ni tako rožnato, kot se
zdi na prvi pogled. V zadnjem času je na-
mreč v centru Voličine opaziti vse več ne-
skrbnega ravnanja s poškodovano cestno oz.
obcestno infrastrukturo. Najbolj moteče pri
tem je, da je vse skupaj na mestih, kjer je mi-
gracija ljudi, še posebej otrok, zelo velika, saj
se vse skupaj nahaja v okolici šole ali na poti
v njo. Sicer je potrebno na tem mestu ome-

niti, da so dve veliki luknji na poti v šolo iz
t.i. »Novega naselja« pred približno mese-
cem dni zakrpali, vendar sta le-ti nastali že
pred poletjem. Videz neurejenosti in v na-

slednjih dveh primerih tudi nevarnosti pa
daje poškodovana ograja na mostu čez Ru-
perški potok ter kot britev odrezan steber na
pločniku do šole. Zgodbo zase predstavlja
podrtija ob vstopu v Voličino iz lenarške
smeri in ob prihodu v kraj daje slab vtis. O
več kot potrebni obnovi ceste čez Zavrh in
Selce pa bi se lahko razpisali kar na nekaj
straneh. Na koncu je stvar dokaj preprosta,
tisti, ki tukaj živimo, si pač vsakodnevno mi-
slimo svoje. Turisti, ki obiščejo naše kraje in
so na eni strani navdušeni nad lepotami in

prijaznostjo Slovenskih goric, pa si na drugi
strani o določenih stvareh tudi mislijo
svoje…

Poškodovana ograja na mostu tako kot pogrezajoči se most čaka
na obnovo

Kot britev ostro odrezan 
steber na pločniku

Po ustanovitvi novih škofij in razglasitvi
metropolije v letu 2006 so v novi ma-
riborski nadškofiji ostali 4 naddeka-

nati. Na predlog Pastoralne službe je bil s
sklepom Duhovniškega sveta ustanovljen še
peti, Slovenjegoriški naddekanat, kamor spa-
data dekaniji Jarenina in Sv. Lenart v Sloven-
skih goricah. S tem se je dekanija Jarenina
izločila iz Mariborskega naddekanata, deka-
nija Sv. Lenart pa iz dotedanjega Ptujsko -
Slovenjegoriškega naddekanata. Ptujsko -
Slovenjegoriški dekanat se je preimenoval v
Ptujsko - Ormoški naddekanat.
Naloge naddekanata so: načrtovanje pasto-
ralnega dela in skrb za uresničevanje škofij-
skega pastoralnega načrta, usklajevanje
pastoralnega delovanja; spodbujanje duhov-
nikov, redovnikov, diakonov, katehetov in
drugih pastoralnih sodelavcev k medžupnij-
skemu in dekanijskemu sodelovanju ter vse-
stranski medsebojni pomoči; spodbujanje in
vključevanje novih sodelavcev za pastoralno

dejavnost ter poživljanje sodelovanja in po-
vezovanja s škofijskimi ustanovami.
V Dekanijo Lenart je vključenih 10 župnij:
Sveta Marija (Negova), Sv. Anton, Sv. Bene-
dikt , Sveta Trojica, Sv. Bolfenk (Trnovska
vas), Sv. Ana , Sv. Lenart, Sv. Rupert, Marija
Snežna (Zg. Velka) in Sv. Jurij.

O.N.

Mladi dekanije Lenart
Dekanijsko srečanje mladih bo v soboto,
30. oktobra 2010, v Benediktu pri cerkvi ob
15. uri. Načrtovan je kostanjev piknik s špor-
tom, pričevanjem, kostanji, čajem ter slavlje-
njem in koncertom skupine Leriduss. Prijave
na to in druga srečanja mladih na svoji fari,
na dekanija.lenart@gmail.com ali na telefon
031/517185 (kaplan Damjan - Lenart). Geslo
je: vsi so jedli in se nasitili (Mr 6,42). Orga-
nizator je dekanijski odbor za mladino deka-
nije Lenart.

Slovenjegoriški naddekanat in Dekanija Lenart



2. slovenska futsal liga
Začetek združene lige je postregel z zanimivi
srečanji in polno dvorano v Voličini
Uresničile so se napovedi, da bo letošnja se-
zona zaradi združitve lige precej kvalitetnejša
in zanimivejša kot prejšnje. Že na začetku je
bila pravemu malonogometnemu spektaklu
priča polna dvorana v Voličini, kjer so se po-

merile domače Slovenske gorice in Weber iz
Škofje Loke. Čeprav je večji del tekme kazalo
drugače, je 200 gledalcev šlo domov zado-
voljnih, saj je domačemu klubu uspel pre-
obrat in tekmo tik pred koncem obrniti v
svoj prid (5:3). Prav nasprotno se je zgodilo
na njihovem gostovanju v Velikih Laščah,
kjer so zaradi pomanjkanja zbranosti ob za-
ključku tekme zmago zapravili v zadnjih mi-
nutah tekme in z rezultatom 7:10 zabeležili
svoj prvi poraz.
Z zmago na svoji prvi domači tekmi se lahko
pohvalijo tudi nogometaši Benedikta, ki so v
drugem krogu premagali zelo močno ekipo
iz Ajdovščine (4:2). Podobno kot ekipa iz Vo-
ličine so igralci Benedikta v prvem krogu
praznih rok zapustili Velike Lašče (poraz

1:3), medtem ko so v
gosteh proti neugodni
ekipi Nazarje zmago
izpustili prav v zadnji
minuti (3:3) ter kljub
vodstvu 3:0 osvojili le
točko. Po nič kaj ugod-
nem startu v sezono in
porazu proti FSK Ke-

belj (3:8) so nogometaši KMN Zavrh Selce
Masind, ki domače tekme gostijo v Bene-
diktu, pokazali popolnoma drug obraz in
prepričljivo premagali KMN Tomaž z rezul-
tatom 6:2. 
Lestvica 2. SFL po 3. krogu: 1. FSK Kebelj 9,
2. KMN Velike Lašče 7, 3. Viktorbit eBla-
gajna 6, 4. KMN Nazarje Glin 4, 5. KMN Be-
nedikt 4, 6. KMN Slovenske gorice 3, 7.
KMN Zavrh Selce Masind 3, 8. Weber 3, 9.
Kix Ajdovšina 3, 10. FC Maribor Branik 1,
11. KMN Tomaž 0.
V 4. krogu 2. SFL (5. 11. 2010) se bodo po-
merili: Viktorbit eBlagajna (Ljubljana) -
Zavrh Selce Masind; KMN Benedikt - FSK
Kebelj (ob 20.00); KMN Slovenske gorice –
Kix Ajdovščina (ob 20:00)

Odbojkarice Benedikta v
Ljubljani do prve zmage
V tretjem krogu 2. DOL v sezoni 2010/2011
so odbojkarice Benedikta v naši prestolnici
prišle do svoje prve zmage proti OK Olimp-
Ljubljana. Po vodstvih 1:0 in 2:1 v nizih so si
zmago priborile v odločilnem petem nizu, ki
so ga dobile z rezultatom 15:11. Manj sreče
in zbranosti so imele Slovenskogoriške od-
bojkarice v prvi domači tekmi proti ŽOK
Kema Puconci, ki so jo izgubile prav v zad-
njem petem nizu z rezultatom 8:15. Mo-
čnejše od Benedikta pa so bile v uvodnem
krogu letošnje sezone tudi odbojkarice Swaty
Comet Zreče, ki so v domači dvorani Bene-
diktu odstopile le en niz. 
V klubu si v letošnji sezoni želijo obstanka v
2. ligi, ki si ga bodo skušali zagotoviti pred-
vsem z mladimi domačimi igralkami, ki
bodo na ta način pridobivale izkušnje za na-
slednje sezone. Jedro ekipe je v glavnem
ostalo precej podobno kot v lanski sezoni,
klub sta sicer zapustili Milena Vušković in
Sonja Baltić, medtem ko se je iz Šempetra
vrnila domačinka Martina Rajšp. 
Težko dela pa čaka Benedičanke v nasled-
njem 4. krogu, ko v Benedikt prihajajo še ne-
poražene odbojkarice MZG Grosuplje.
Tekma v športni dvorani Benedikt bo na spo-
redu 30. oktobra ob 18.00.  

KK NONA Lenart z
zmago v novo sezono
Krstni nastopi v novi sezoni 2010/2011 so
tudi že za edinim košarkarskim klubom iz
osrednjih Slovenskih goric, KK Nona Lenart.
Medtem ko so v tretjem krogu pokalnega
tekmovanja za »Pokal Spar« izpadli proti KK
Janče iz Ljubljane, se ligaški del sezone šele
pričenja. Že na uvodni tekmi 3. SKL-vzhod
so Lenarčani pokazali, da po lanski sezoni
tudi letos ciljajo visoko, saj so na gostovanju

pri moštvu Posavje Podbočje z rezultatom
78:58 prepričljivo zmagali. V klubu se zave-
dajo, da jih čaka izjemno težavna sezona,
kljub vsemu je glavni cilj članske ekipe skok
na sam vrh 3. slovenske lige, torej izboljšati
lanskoletno 2. mesto v 3. SKL. Da bo slednje
vse prej kot lahko, pove podatek, da je leto-
šnja liga še močnejša kot v prejšnji sezoni, saj
je v 3. SKL prišlo do združitve lige, ki je sedaj
razdeljena le še na vzhod in zahod. Prav za-
radi tega so se v klubu pred pričetkom sezone
dodatno okrepili, tako je njihove vrste okre-
pil Marko Meško, nazadnje igralec KK Ra-
denska Creativ. Nad samo združitvijo lige po
besedah predsednika kluba Smiljana Fekonja
niso najbolj navdušeni, saj jih čaka kar nekaj
dolgih gostovanj, ki dodatno bremenijo klub-
ski proračun.
Poleg začetka članskega dela lige so s tekmo-
vanji že pričeli tudi v mladinskih selekcijah.
Po zaključenem prvem delu 1. SKL U-12 so
se lenarški košarkarji s petimi zmagami in
enim porazom uvrstili na končno 2. mesto v
skupini. Prvo letošnjo domačo tekmo bodo
lenarški košarkarji odigrali proti KK Prima-
foto iz Slovenj Gradca. Tekma, ki jo bodo
med odmori popestrile domače navijaške
plesalke, bo v soboto 6. novembra ob 18.30 v
športni dvorani Lenart. 

Jurovski Dol tik pod
vrhom, Lenart tik pred
repom razpredelnice 1.
MNZ Maribor 
Po odigranih 10-tih krogih 1. lige MNZ Ma-
ribor izmed slovesnkogoriških klubov veliko
bolje kaže NK Jurovski Dol, saj s 5 zmagami,
enemu neodločenemu izidu, s 16 točkami za-
sedajo 4. mesto. Na drugi strani so se v rezul-
tatski krizi znašli nogometaši Lenarta, ki
kljub vzpodbudnemu začetku letošnjega
prvenstva ne najdejo prave forme in so v 10
tekmah zbrali zgolj 8 točk ter ob dveh zma-

Lenarčan Andrej Rajšp 
do odmevne zmage na 44.
Trofeo Caduti Di Pradi-
pozzo v Italiji
Letošnja kolesarska sezona se bo v zgodovino
kolesarskega kluba TBP Lenart zagotovo vpi-
sala kot ena najuspešnejših doslej. K obilici
izvrstnih rezultatov lenarških kolesarjev in
kolesark, o katerih smo poročali že v prejš-
njih številkah, je septembra dodal še en
vrhunski in odmeven rezultat Lenarčan An-
drej Rajšp, ki je zmagal na 44. dirki Trofeo
Caduti Di Pradipozzo v Italji. Omenjena

dirka sodi med najprestižnejše mladinske ko-
lesarske dirke na svetu, tako da na njej nasto-
pajo kolesarski klubi s posebnimi povabili
organizatorja. Ker lenarški kolesarski klub ni
imel pravice do nastopa na tej dirki, je An-
drej Rajšp branil barve KK Hit Gorica. Po-
sebnost 125 km dolge dirke so bili
makadamski odseki v skupni dolžini 20 km.
Potek dirke je v nekaj stavkih predstavil strnil
Andrejev klubski trener Jože Senekovič:
»Dirka se je začela odvijati že pred petdese-
tim kilometrom, ko se je od glavnine ločila
skupina devetih kolesarjev, med katerimi je
bilo kar nekaj favoritov, vključno z Andre-
jem. Ta skupina si je hitro nabrala 2 minuti
prednost, vendar pa je glavnina že 40 kilo-

metrov do konca začela to prednost zmanj-
ševati. 10 km pred ciljem je na  makadam-
skem odseku z odločilnim napadom pričel
aktualni slovenski državni prvak  Andrej
Rajšp, ki si je hitro nabral odločilno prednost
in tako v solo vožnji vztrajal vse do cilja. Na
koncu je slavil suvereno zmago pred drugou-
vrščenim Simionom Paolotom, aktualnim
italijanskim državnim prvakom ter evrop-
skim prvakom na dirkališču, kar le še potr-
juje prestižno vrednost te zmage. Da pa je
dodal še piko na i, je Andrej slavil tudi v se-
števku letečih ciljev. Predvsem pa me veseli,
da ima Slovenija ponovno generacijo mla-
dincev, ki lahko kroji kolesarski svetovni vrh,
del katerega smo na ta način postali tudi v
Lenartu.«
Zadovoljstvo in veselje po tako imenitni
zmagi je seveda izražal tudi zmagovalec dirke
Andrej Rajšp, ki je po dirki dejal:
»Na to dirko sem šel predvsem s ciljem, da še
enkrat več pokažem formo, ki jo držim zadnji
mesec. Predvsem pa mi je dodatno samozavest
dalo dejstvo, da sem tip kolesarja, ki ljubi teh-
nično zahtevne dirke, kot so bili na primer ti
makadamski odseki. Za dirko pa lahko rečem,
da sem jo imel od samega začetka v celoti pod
kontrolo, tako da sem lahko usodo zaključka
krojil v lastni prid in dirko suvereno pripeljal
do cilja! Veseli me dejstvo, da je ekipa verjela
vame, za kar se ji od srca zahvaljujem!«

Dejan Kramberger

gah in dveh neodločenih izidih nanizali kar
5 porazov. Stanje v ekipi je pokomentiral
podpredsednik kluba Zdravko Marko, ki
pravi, da je ekipa trenutno res v rezultatski
krizi, vendar pa kljub slabšim rezultatom ni
vse tako črno, kot je videti ob pogledu na le-
stvico, saj je igra zelo solidna. »Z novim na-
činom igranja, ki ga je v ekipo vnesel nov
trener izpred začetka sezone, Igor Vorih, je
naša igra postala precej boljša. Ob tem si pri-
igramo precej več priložnosti kot v prejšnjih
sezonah, vendar pa enostavno nimamo pra-
vega napadalca, ki bi znal te priložnosti izko-
ristiti. Vzrok za slabše rezultate vidim tudi v
tem, da si zaradi še vedno nedelujočih reflek-
torjev ob igrišču le-tega v času treninga de-
limo še z dvema mladinskima selekcijama.
Kljub kvalitetnemu trenerju, ki smo ga dobili
v tej sezoni, je slednje precejšen hendikep za
normalen trening. Težave z razsvetljavo in s
tem posledično s preobremenjenostjo igrišča
se vlečejo že dlje časa. Vse naše prošnje na
občino Lenart so brez učinka, kot da jih ta
problem ne zanima,« razlaga težave kluba
Zdravko Marko, ki poleg podpredsedniške
funkcije nastopa tudi v funkciji igralca. Pre-
cej bolje kot v članski konkurenci kaže lenar-
škim mladinskim selekcijam, ki v vseh ligah,
v katerih nastopajo, zasedajo mesta pri vrhu
lestvice.
V Jurovskem Dolu imajo rezultatskih težav
precej manj kot v Lenartu, kljub temu pa s
trenutnim 4. mestom niso najbolj zadovoljni,
saj je njihov cilj naskok na sam vrh lestvice.
Za vodilno ekipo Tezno-Maribor imajo no-
gometaši Jurovskega Dola dosegljivih 6 točk
zaostanka. Vsekakor pa se NK Jurovski Dol
obeta svetla prihodnost, saj je v prihodnjih
letih med načrti občine Sv. Jurij v Slovenskih
v goricah temeljita prenova njihovega šport-
nega parka. Posodobljeni športni park s po-
možnim igriščem na umetni travi in

razsvetljavo bo precej izboljšal možnosti za
nadaljnje kvalitetno delo v klubu. 
V 11. krogu (30.10.) jesenskega dela prven-
stva gosti Jurovski Dol na domačem terenu
NK Starše, Lenart pa NK Fram, obe tekmi se
bosta pričeli ob 15. uri. Naj vas povabimo še
na slovenskogoriški derbi med NK Lenart in
NK Jurovski Dol, ki bo odigran v soboto 13.
Novembra, ob 14.30 na ŠRC Polena v Le-
nartu.

Styria cup 2010 – 
slovenski futsal klubi
pred avstrijskimi
MNZ Maribor je minulo nedeljo (24. okt-
obra), organizirala mednarodni turnir v fut-
salu z močno zasedbo. Pomerilo se je 6 ekip,
ki so bile razdeljene v 2 skupini. V skupini A
so nastopile ekipe Gradca, slovenskega prvo-
ligaša Dobovca in drugoligaša KMN Sloven-
ske gorice iz Voličine. V skupini B pa je poleg
gostiteljev turnirja KMN Benedikt tekmoval
še aktualni avstrijski državni prvak Stella
Rossa Wien ter iz drugega dela Avstrije FC
Insbruck. V polfinale sta se uvrstila po dva
kluba iz vsake skupine: iz skupine A Dobovec
in KMN Slovenske gorice ter skupine B KMN
Benedikt in Stella Rossa Wien, ki so se po si-
stemu 1:2 in 2:1 pomerili za vstop v veliki fi-
nale. V slovenskogoriškem derbiju med
Benediktom in Voličino so se zmage z rezul-
tatom 2:1 na koncu veselili domačini, med
tem ko so si drugo finalno mesto priigrali no-
gometaši Dobovca. V tekmi za tretje mesto je
KMN Slovenske gorice premagal aktualnega
avstrijskega prvaka iz Dunaja z rezultatom 5:2.
Veliki zmagovalec turnirja je zasluženo po-
stala ekipa Dobovca, ki je v finalnem obra-
čunu premagala KMN Benedikt (5:1). 
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Otroci malonogometne šole KMN Slovenske gorice so na igrišče pripeljali
domačo ekipo Voličine in gostujočo iz Škofje Loke

Andrej Rajšp kronan za najboljšega na dirki v
Italiji

Zmagoslavni dvig rok ob prihodu v cilj

Polna dvorana v Voli-
čini pomagala domačim

do preobrata proti
Webru iz Škofje Loke
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V sodelovanju s fotografom Bojanom Mihali-
čem objavljamo rubriko »Fotografija meseca«.
Navajamo nekaj osnovnih pravil, ki jih je ob so-
delovanju 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
sodelovanje 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: Tina Jančič
Naslov fotografije: Na pašniku
Lokacija: Benedikt - pašnik ob kmetiji 

Merčnik

Natečaj: Fotografija meseca

Navodilo
»Draga moja, ne pozabi, da moraš biti naj-
kasneje do polnoči v postelji,« je rekla mama
hčerki, ko se je odpravljala na zmenek s fan-
tom.
»Če do takrat še ne bom v postelji, bom pri-
šla domov.« je odvrnila hčerka.

Izbira
»Natakar, s čim mi lahko postrežete za ko-
silo?«
»Lahko vam prinesem vampe.«
»Ali nimate nobene izbire?«
»Imamo. Vampe lahko pojeste ali pa tudi
ne.«

Odlični skakalec
»Punce, pojma nimate, kako daleč skoči moj
mož. Ko sva šla včeraj na sprehod, je čez
potok kar skočil.«
»Moj mož pa je zadnjič skočil čez cesto.«
»Moj mož skače še bolje. Vsi pravijo, da tako
skače čez plot kot ni še noben v naši vasi.«

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

Dokaz
»To, da ste sposobni za službo, za katero pro-
site, mi boste morali še dokazati,« je rekel šef
kadrovskega sektorja mladi kandidatki za za-
poslitev.
»To vam bom prav rada dokazala: samo ne
tu, ker lahko kdo pride.«

Ranljivi ljudje
»Draga, niti sanja se ti ne, kako ranljivi smo
ljudje. Danes si, jutri pa te že ni več! Nekje
sem prebral, da na svetu vsako sekundo
nekdo umre. Praktično to pomeni, da nekdo
umre vedno, ko izdihnem!"
"Oh, dragi! Kolikokrat sem ti že rekla, da
moraš k zobozdravniku.«

Pravilen občutek
»Draga, preden sem začel plesati s teboj, sem
živel kot v puščavi.«
»Saj čutim!«
»Kako?«
»Držiš me, kot da bi bila kaktus!"

Sreča v nesreči
»Ne sekiraj se, če si izgubil pri kartah. Kdor
nima sreče pri kartah, jo ima v ljubezni!«
»Kaj pa govoriš? Saj sem star že 40 let, pa še
nisem poročen.«
»No vidiš, saj ti pravim, da imaš srečo!«

Dilema
»Ali je tvoj mož živahen v postelji?«
»Ne vem, kaj naj rečem. Nekatere prijateljice
mi pravijo, da je, druge pa zopet, da ni.«

Prva faza
»Daj mi cigareto!«
»Kaj nisi nehal kaditi?«
»Sem! Vendar sem sedaj šele v prvi fazi od-
vajanja.«
»Kakšna pa je ta faza?«
»Cigarete sem nehal kupovati!«

Zagovor z molkom
»Obtoženi, zakaj ste se odločili, da se boste
pred sodiščem branili z molkom?«
»Gospod sodnik, saj nima smisla. Tisto, kar
sem hotel povedati, je že povedal moj odvet-
nik, tisto, kar sem želel zamolčati, pa je po-
vedal tožilec.«

Praktična rešitev
»Jutri moram k zdravniku, da mi bodo vzeli
blato in urin,« je mož dejal ženi.
»Kar svoje spodnje hlače jim nesi,« je dodala
žena.

Ta glavni
»Ata, kdo je na svetu ta glavni?«
»Dragi sinko, zapomni si, da svetu gospoda-
rijo moški, moškim pa ženske.«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

Program SIP TV se v sistemu KKS LENART nahaja na kanalu S 30 - frekvenca 375,25 MHz,
v programski shemi SIOL TV na kanalu 143, T2 TV na programu 24,
NOVO - od 1. septembra tudi v programski shemi AMIS TV

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

.

»Marica, dovoli, da te danes povabim na
kosilo. Privošči si, kar ti srce poželi, in se
ne oziraj na cene,« je pred dnevi pri ma-
lici večno brezposelni Franček dejal šivilji
Marici.
»Franček, ali si končno našel delo?« je
presenečeno povprašala Marica.
»Ne! Zakaj sprašuješ?« je odvrnil Fran-
ček.
»No, mislila sem, da si morda dobil prvo
plačo, ker si me povabil na kosilo,« je de-
jala Marica. »Ko sva se zadnjič videla, si
tarnal, da nimaš denarja.«
»Marica, denar zame ni noben problem,«
je vzkliknil Franček. »Naroči, kar hočeš.«
»Marica, le naroči si, kar ti paše. Franček
se ne šali. Danes je tudi meni plačal dobro
kosilo in še pivo povrhu,« se je v pogovor
vključil rezkar Peter.
»To pa mi postaja sumljivo. Franček, po-
šteno povej, kako si prišel do denarja. Za-
radi tega, ker mi boš plačal kosilo, ne bi
rada imela posla s policijo,« je povzdi-
gnila glas Marica.
»Nič ne skrbite, denar sem pridobil na
popolnoma zakonit način, saj nisem tat
ali tajkun,« je pojasnil Franček. »Saj veste,
da sem bil vedno poštenjak, čeprav sem
že petnajst let, odkar je šla naša tovarna v
stečaj, brezposeln. Če sem brezposeln, pa
to še ne pomeni, da sem tudi nor!«
»Očitno zares nisi nor, če imaš sedaj ve-
liko denarja, do katerega si prišel na po-

šten način,« mu je pritrdil Peter.
»Jaz pa ne bom nič komentirala, dokler
nam ne poveš, na kakšen način si prišel
do denarja,« je ostala neomajna Marica.
»Potem bomo pa videli, ali si prišel do
njega na pošten ali na nepošten način.«
»Marica, kaj naj ti rečem?« je dejal Fran-
ček. »Do denarja sem prišel na zelo pre-
prost način – prodal sem svojo njivico,
gozd in hišico.«
»Kaj, si zares prodal vse, kar si podedoval
po starših?« je presenečeno povprašala
Marica.
»Prav zares,« je veselo odvrnil Franček.
»Tako imam po dolgem času zopet
denar.«
»In sedaj boš vse, kar si imel, zapravil?«
je še bolj presenečeno povprašala Marica.
»Seveda. Saj nisem nor, da bi čakal na 1.
junij 2011, ko bi se mi po novi socialni
zakonodaji na nepremičnine vpisala
država, ker prejemam trajno socialno
pomoč,« je dejal Franček. »Boljše, da svoj
grunt zapravim sam skupaj s prijatelji, kot
da ga po moji smrti zapravijo naši poli-
tiki. Po novem zakonu, ki že velja, se bo
namreč država prejemnikom trajne so-
cialne pomoči vsedla na nepremičnine.«
»Hm, hm,« je zamomljala Marica. »Zdaj
pa res ne vem, kdo je v tem primeru nor:
ali Franček ali tisti, ki takšne zakone pri
nas sprejemajo?«

Kdo je nor?
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela



Slavnostno otvoritev Franckove in Aga-
tine poti je izvedla občina Lenart 8. okt-
obra 2010.

Prireditve se je udeležilo okrog 120 udeležen-
cev, med njimi tudi učenci OŠ Lenart in Voli-
čina z učiteljicami biologije, zgodovine in
geografije. Pohod sta strokovno vodila profe-
sor biologije Martin Vernik iz Zavoda za var-
stvo narave in arheolog in konservator Andrej
Magdič iz Zavoda za varstvo kulturne dedi-
ščine, ki sta kvalitetno pripravila tudi načrt

postavitve označevalnih tabel na območju
najpomembnejših naravnih in kulturnih
vrednot od Komarnika do gradu Hrastovec z
okolico.
Udeleženci smo se podali na pot, ena skupina
od hotela Črni les po Franckovi poti, druga od
gradu Hrastovec po Agatini poti. 

Na južnem delu jezera Komarnik smo se
združili in skupaj nadaljevali pot do spome-
nika Črni križ, kjer je župan vse zbrane nago-
voril o pomenu učno-sprehajalnih poti ter se
zahvalil vsem sodelujočim partnerjem v pro-
jektu. 
Sledil je kratek kulturni program z nastopom
učencev OŠ Lenart, Anite Kralj in odigranim
prizorom iz zgodovinske povesti Črni križ pri
Hrastovcu v izvedbi Anice Mlinarič in Mira
Mauka iz kulturnega društva Delavec.
Veliko zanimivega smo slišali o jezeru Komar-
nik, katero vam lahko polepša dan v vsakem
letnem času, saj s svojo pestrostjo venomer
očara. Tukaj so našle zatočišče in bivališče
mnoge ogrožene rastline in živali. 
Bodimo nevsiljivi gostje in ga ohranimo za
naš naslednji obisk in naše zanamce!
Od Hrastovca do Komarnika poteka Agatina
pot. Predstavlja na kratko opisano bogato na-
ravno in kulturno dediščino tega območja:
grad Hrastovec z ribniki, osameli kras, rimska
gomilna grobišča in spomenik Črni križ.
Ob revitalizaciji turistične infrastrukture Ko-
marnika z okolico je nastala tudi zloženka
Učno-sprehajalne poti, ki je na voljo tudi v
TIC-u, na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu.
Vabljeni na pot, na sprehod, za dušo in telo v
naravo, k prispevanju k ohranitvi krajine in
zavedanja pomena naravne in kulturne dedi-
ščine našega območja. Za na pot je priporo-
čeno imeti ustrezno opremo, kot je terenska
obutev, dolge hlače, daljnogled in beležnica.

Lidija Šipek

Na začetku Agatine in Franckove
poti so povedali:
Bernarda Breznik, prof., učiteljica geografije in
zgodovine na OŠ Lenart: »Ti dve poti bosta po-
menili zelo veliko pri organizaciji naravoslov-
nih in kulturnih dni. Zlasti
prihodnje šolsko leto, ker
jih v začetku tega še nismo
mogli vnesti v program.«
Andrej Magdič, univ. dipl.
arheolog in konservator, iz
Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE
Maribor: »Prva točka na
naši poti je grad Hrastovec,
nato gremo mimo Komar-
nika do rimskega gomil-
nega grobišča, nato proti

severu do točke Črni križ.«
Martin Vernik, višji naravovarstveni svetova-
lec, prof. biol. in kem. iz Zavoda za varstvo na-
rave: »Upam, da se bo zdaj, ko se zavedamo
okoljskega problema, človek začel vračati v na-

ravo. Gre za zelo veliko dodano
vrednost v ponudbi občine.«
Lidija Šipek, višja svetovalka za
kmetijstvo, evropske zadeve in
javna naročila, univ. dipl. inž.
kmet.: »Namen in pomen teh
poti je, da se lahko domači in tuji
gostje ter domačini sprostijo in

LAS Ovtar Slovenskih goric in Razvojna
agencija Slovenske gorice tudi letos vabita na
Božično-novoletni sejem 2010 v Lenartu.
Sejem, na katerem se lahko predstavite in na-
kupujete, bo letos potekal decembra v večer-
nih urah na stojnicah širom trga Lenart.
Termin sejma bo objavljen v naslednji šte-

vilki Ovtarjevih novic.
Prodajalce in izvajalce spremljajočega kultur-
nega programa vabimo k rezervaciji prostora
in stojnic in termina za izvajanje programa.
Tel. št.: 059 128 773 ali GSM: 051 660 865,
Milena Grabušnik.

Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slo-
venskih goric« je pričelo z izvedbo projekta
Ovtarjeva ponudba 2010. Projekt je name-
njen uresničevanju večje samooskrbe z lo-
kalno pridelanimi kmetijskimi in živilskimi
produkti ter storitvami. S tem zagotavljamo
kvalitetno oskrbo in možnost prodaje doma-
čih proizvodov oz. pridelkov v domačem
okolju.
Na modelu vrtca Lenart bomo v šolskem letu
2010/11 ustvarili vzorec samooskrbe kuhinje
s produkti iz domačega okolja. V prihodnjih
letih želimo model razširiti na celotno ob-
močje LAS.
Projektno skupino sestavljajo: predsednica
LAS Ovtar Slovenskih goric Vida Šavli in Re-
nata Vajngerl iz Razvojne agencije Slovenske
gorice, Terezija Bogdan iz KGZ Ptuj-KSS Le-
nart, Kristina P. Vračič iz KZ Lenart, Kristina
Travnekar in Marjan Zadravec iz vrtca Le-
nart in OŠ Lenart in Branko Tuš iz PAF d.o.o.
S projektom so odgovorni vrtca že seznanili
starše (svet vrtca), ki so izvedbo projekta z
veseljem podprli. Pri izvedbi projekta se po-
udarja kvaliteta »domačega« in skrb za
zdravo prehrano, na drugi strani pa odpi-

ramo možnosti prodaje produktov v doma-
čem okolju. 
Po opravljeni analizi potreb ugotavljamo, da
količine pridelkov niso zanemarljive. 
Nihče ne dvomi v okvir ponudbe, pač pa v
sprejemljivost cene za ponudnike. Ugoto-
vljeno je, da bi lahko skupaj pokrili okrog 
80 % potreb vrtca. Odkup bo možen nepo-
sredno od kmeta ali posredno preko KZ 
Lenart in PAF d.o.o. 
Na razpisu izbrani ponudniki bodo prodajali
svoje produkte pod blagovno znamko Ovtar.
Pridelovalci, ki ocenjujete, da bi svoje pro-
dukte lahko prodali za potrebe samooskrbe
vrtca, pokličite na tel. št.: 059 128 773 ali
GSM: 051 660 865.
Več informacij o poteku projekta bo predsta-
vljenih tekom izvedbe projekta v Ovtarjevih
novicah, sredstvih javnega obveščanja in na
delavnici z osebnim povabilom ponudni-
kom.
Da bi bil Ovtar ne le varuh Slovenskih goric,
ampak tudi varuh zdravja in zdravega, za
nas, predvsem pa za naše najmlajše!

OVTARJEVE NOVICE NE NAZADNJE
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.
Projekt: Komarnik 2010, revitalizacija turistične infrastrukture Komarnika. Za vsebino dokumenta
je odgovorna LAS Ovtar Slovenskih goric. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Re-
publike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Agatina in Franckova učno-sprehajalna pot

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Zbrane na srečanju obeh skupin pohodnikov, ki so se udeležili odprtja Agatine in Franckove
poti pri Črnem križu, je nagovoril župan občine Lenart, mag. Janez Kramberger, ki je v na-
govoru poudaril pomen takšnih učnih in sprehajalnih poti ter se zahvalil vsem, ki so v pro-
jektu sodelovali, predvsem naravovarstvenikoma Martinu Verniku in mag. Matjažu Ježu,
ekipi mariborske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije - predvsem
Andreju Magdiču, ravnatelju OŠ Lenart Marjanu Zadravcu ter profesoricama Janji Kojc in
Bernardi Breznik, skrbniku Franckove poti in ljubitelju narave Zmagu Kokolu, Vidi Šavli,
predsednici LAS Ovtar Slovenskih goric ter Razvojni agenciji Slovenske gorice, d.o.o. -  di-
rektorici Tanji Hrastnik, Renati Vajngerl in Mileni Grabušnik.

V občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah
se je zaključil projekt Turistično-informacij-
ska celostna podoba občine, nosilca občine
Sveta Trojica v Slovenskih goricah.
Projekt je prispeval k 4. prioritetni nalogi Lo-
kalne razvojne strategije LAS Ovtar Sloven-
skih goric: Ohranjanje naravnega okolja in
razvoj naselij, cilj: Izgradnja skupne identi-
tete območja.
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je
kot novonastala občina, samostojna občina
je šele od 1. 1. 2006, z izvedbo projekta ures-
ničila cilj: oblikovanje prepoznavnosti in po-
enotenje celostne podobe občine v okviru
tabel s turističnim znakom.
V sklopu projekta so bile izvedene aktivnosti
postavitve:
- 11 obcestnih tabel (tabla z napisom imena

občine in dobrodošlico), ki stojijo ob vstop-
nih cestah na območje občine,

- 3 turistično informacijskih tabel,
- 5 dvostranskih predstavitvenih oz. oglasnih

tabel – info pano za predstavitev aktualnih
prireditev in dogodkov ter oglasov na ob-
močju občine in LAS ter

- izdelavo promocijskega gradiva občine.
Table vseh izvedb so postavljene kot javna
dobrina in bodo vzdrževane s strani občine.
Podoben projekt se izvaja v občini Lenart in
občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

poučijo o bogati naravni in kulturnozgo-
dovinski dediščini, ki jo imamo tako
rekoč pred nosom. 
Hotel Črni les v neposredni bližini je, žal,

popolnoma neizkoriščen, v občini pa ni preno-
čišč za turiste. Tu sta izziv in možnost, da do-
bimo tudi te.«

E.P.

Povabilo na Božično-novoletni sejem 2010

Zagon projekta Ovtarjeva ponudba 2010

Občina Sv. Trojica v Sl. goricah prepoznavna v prostoru

Martin Vernik je predstavil Franckovo pot

Andrej Magdič govori o točkah
Agatine poti
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