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Covid-19 v občinah osrednjih Slovenskih goric

D

vaindvajsetega novembra, ko je šla
tokratna številka Ovtarjevih novic v
tisk, je bilo po podatkih na spletni
strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIZJ) v Občini Benedikt dotlej z novim
koronavirusom skupaj okuženih 44 občank
in občanov (18 v zadnjih 14 dneh), v Občini Cerkvenjak 50 (31 v zadnjih 14 dneh), v
Občini Lenart 296 (133 v zadnjih 14 dneh), v
Občini Sveta Ana 59 (28 v zadnjih 14 dneh),

v Občini Sveta Trojica 51 (28 v zadnjih 14
dneh) in v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah 73 (40 v zadnjih 14 dneh).
V Sloveniji je bilo do takrat z novim koronavirusom skupno okuženo 64.284 ljudi,
od tega 19.985 v zadnjih štirinajstih dneh.
Po številu umrlih na 100 tisoč prebivalcev za
covidom-19 je bila Slovenija na prvem mestu
v Evropi.
T. Kšela

6. protikoronski sveženj ukrepov za omilitev
posledic 2. vala covida-19

V

lada je sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic 2. vala epidemije (6. sveženj protikoronskih ukrepov). Državni zbor naj bi ga
predvidoma sprejel 25. novembra, ko so bile
Ovtarjeve novice že natisnjene. Besedilo bo
objavljeno v Uradnem listu. Zanj bo država
iz proračuna namenila okoli milijardo evrov.
Ukrepi iz 6. svežnja so osredotočeni predvsem na mala in srednja podjetja, med ključnimi so podaljšanje subvencioniranja čaka-

nja na delo (nadomestilo se podaljšuje do
31. januarja 2021 in zvišuje na največ 1800
evrov bruto); podaljšanje subvencioniranja
skrajšanega delovnega časa (do 30. junija
2021); podaljšanje moratorijev za kredite (do
31. januarja 2021 z možnostjo podaljšanja
za šest mesecev); poenostavitve poroštvene
likvidnostne sheme; spodbude podjetjem
za investicije; odlog plačila najemnin za poslovne prostore (do 1. januarja 2022 brez
zamudnih obresti); povišanje dodatka za

V 2. valu epidemije je bila glavnina pozornosti usmerjena v SVZ Hrastovec, Dom sv. Lenarta in Dom sv. Agate. 
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Običajnih okrog mesec dni trajajočih prireditev ob prazniku
Občine Lenart zaradi covida-19 ni bilo, so pa razglasili
prejemnike priznanj.

zaposlene v domovih za starejše; poenostavitev postopkov za prijavo dela na domu;
poenostavljeno vlaganje vlog na centrih za
socialno delo, sobivanje enega od staršev v
zdravstvenem zavodu (doslej so lahko starši
sobivali v bolnišnici z otroki, starimi do 5 let,
poslej pa bodo lahko sobivali z otroki do 14
let). Vlada je spremenila oziroma zaostrila
pogoje, pod katerimi lahko brezposelni odklonijo zaposlitev v domu za starejše, saj je bil
doslej odziv brezposelnih preslab.
Po predlogu zakona bodo lahko podjetja
prejela sredstva za pokrivanje fiksnih stroškov
za obdobje od 1. oktobra do konca leta. Upravičene bodo pravne in fizične osebe, ki imajo
vsaj enega zaposlenega, ter samozaposleni in
družbeniki-poslovodje. Tista podjetja, ki jim
bodo prihodki od oktobra do decembra letos
padli za 40 do 70 %, naj bi dobili 0,6 % letnih
prihodkov od prodaje. Tista, ki jim bo promet
padel za več kot 70 odstotkov, pa bodo prejela 1,2 % letnih prihodkov od prodaje. Pomoč
po tem ukrepu znaša največ 1.000 evrov na
zaposlenega na mesec za omenjeni kvartal,
z njo bodo lahko podjetja poravnala stroške
najemnin, nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč, zavarovanj ter energije. Vlada bo s 6.
paketom podjetjem omogočila tudi virtualno
izvajanje skupščin delničarjev in sej organov
nadzora. Na področju kmetijstva prinaša fi-

nančno nadomestilo zaradi izpada dohodka
zaradi nezmožnosti prodaje zalog; poenostavljen postopek za uveljavljanje finančnega
nadomestila za izpad dohodka in možnost
vložitve dodatnih dveh zahtevkov za spremembo svojih obveznosti, če so razlogi povezani s posledicami covida-19. Pomembno
je tudi podaljšanje ukrepov za vinski sektor
v leto 2021 (krizna destilacija in krizno skladiščenje vina). Pomemben je tudi brezplačni
zakup zaraščenih zemljišč v lasti Republike
Slovenije za deset let. Zakupnina za kmetijska
zemljišča za prvo polovico leta 2021 pa naj
bi se zmanjšala za 20 odstotkov. Ažuriranje
podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev
bo po novem ministrstvo izvajalo po uradni
dolžnosti, zato se okoli 25 tisoč nosilcem
kmetijskih gospodarstev ne bo treba več s tem
ukvarjati osebno. Na upravni enoti se bodo
oglasili samo, če se s popravki ministrstva ne
bodo strinjali ali ob vpisu novih površin.
Na področju lovstva je vlada predlagala dva
ukrepa - znižanje koncesijske dajatve in nadomestilo za izgubljen prihodek lovišč s posebnim namenom. Sicer pa vlada že pripravlja
sedmi sveženj ukrepov za omilitev posledic
epidemije, s katerimi si bo prizadevala ohraniti čim več delovnih mest in podjetij.
T. Kšela
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Kronologija 2. vala epidemije covida-19

Omejitve zbiranja in gibanja že pred razglasitvijo epidemije
14. oktober: Že pred razglasitvijo drugega
vala epidemije je vlada sprejela odlok, s katerim je prepovedala zbiranje več kot 10 ljudi.
Prav tako je slovenske regije razdelila na rdeče (ko je število okuženih oseb v zadnjih 14
dneh preseglo 140 na sto tisoč prebivalcev) in
druge ter v rdečih prepovedala vse javne prireditve, javne shode, poroke in verske obre-

de. Prepovedala je tudi prehajanje ljudi iz
rdečih v druge regije, razen določenih izjem.
V rdečih regijah je prepovedala dejavnost
fitnes centrov, število strank v frizerskih in
kozmetičnih salonih omejila na eno stranko,
gostincem pa dopustila samo pripravo hrane
za dostavo ali osebni prevzem.

18. oktober: Vlada je na podlagi zakona o
nalezljivih boleznih razglasila 2. val epidemije
bolezni covid-19 na območju cele države za ob-

dobje 30 dni. Na podlagi razglašene epidemije
je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije
aktiviral državni načrt zaščite in reševanja.

19. oktober: Vlada je z odlokom začasno
omejila gibanje ljudi na prostem med 21. uro
zvečer in 6. uro zjutraj, razen izjem (prihod
in odhod na delo, odpravljanje nevarnosti za

življenje ljudi ter druge intervencije). Združevanje ljudi je bilo začasno omejeno na šest
oseb, prepovedano pa je bilo tudi prehajanje
med statističnimi regijami.

19. oktober: V skladu z načrtom komuniciranja je začel delovati vladni klicni center
za informacije o novem koronavirusu. Sveto-

valci v centru so v času epidemije dosegljivi
na brezplačni telefonski številki 080 1404 od
ponedeljka do petka med 8. in 16. uro.

20. oktober: Vlada je z odlokom začasno
omejila izvajanje športne dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj. Odlok
začasno dovoljuje športno vadbo športnikom
z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom. V kolektivnih športih je do-

voljeno izvajanje tekmovanj samo na najvišji
kakovostni ravni nacionalnega, regionalnega
in mednarodnega pomena. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.
Vlada je zaostrila tudi omejitve pri ponujanju in prodaji blaga in storitev potrošnikom.

25.oktobra: Vlada je z odlokom začasno
omejila gibanje ljudi med občinami, pri čemer je določila 13 izjem (prihod in odhod na
delo ter izvajanje delovnih nalog; opravljanje
gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti; odpravljanje neposredne nevarnosti
za zdravje, življenje in premoženje; varstvo in
pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov
ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov
z otrokom; dostop do lekarn, zdravstvenih in
sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja; dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev; dostop do storitev za
nujne primere; dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona; dostop do
storitev za osebe s posebnimi potrebami; izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na

zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega
gospodinjstva; potovanja oseb, ki so vstopile
v Republiko Slovenijo z namenom tranzita;
dostop do trgovin ali storitev v drugi občini,
če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih
v občini prebivališča ni; nujno vzdrževanje
groba, pri čemer mora posameznik izkazati
upravičenost z dokazilom o najemu groba ali
drugim ustreznim dokazilom). Uveljavljanje
izjem velja tudi za ožje družinske člane. Pri
prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo.
Z odlokom so ostale prepovedane vse prireditve, shodi, poroke, verski obredi in vsako
zbiranje ljudi nad šest oseb, razen če gre za
ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

10. november: Vlada je sprejela predlog
zakona o interventnih ukrepih za omilitev
posledic drugega vala epidemije (šesti sveženj

protikoronskih ukrepov), ki ga predstavljamo
v posebnem članku.

12. novembra: Vlada je dodatno zaostrila začasne omejitve zbiranja in gibanja ljudi.
Dodala pa je določilo, po katerem se odlok o
začasni omejitvi gibanja in zbiranja ljudi ne

uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za
organe političnih strank.

13. november: Minister za gospodarski
razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je
najavil, da bo vlada začela pripravljati 7. sve-

ženj ukrepov za omilitev posledic epidemije,
s katerimi bo skušala ohraniti čim večje število delovnih mest in čim več podjetij.

13. november: Minister za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti je dovolil sklepanje zakonskih zvez ob pogoju, da so

pri sklenitvi prisotne največ tri osebe (bodoča
zakonca in matičar).

14. november: Ministrstvo za zdravje je na
novinarski konferenci javnost seznanilo, da
se je Slovenija za zagotovitev cepiva proti covodu-19 pridružila skupnemu naročilu držav
članic Evropske unije. Vse države unije bodo
istočasno prejemale cepivo. Evropska unija

bo pripravila krovno strategijo cepljenja, na
osnovi česar bodo svojo strategijo pripravile
tudi države članice. V Sloveniji bo cepljenje
proti covidu-19 prostovoljno in brezplačno,
začelo pa naj bi se kmalu.

16. novembra: Vlada je sprejela odlok, s
katerim je razglasila podaljšanje epidemije

bolezni covid-19 za 30 dni. Odlok je začel veljati 18. novembra.

16. novembra: Začel je veljati odlok o
začasni prepovedi ponujanja in prodajanja

blaga in storitev, ki ga je vlada sprejela 13.
oktobra. Po tem odloku so zaprle vrata vse

Drugi val epidemije razglašen za 30 dni

Omejitev gibanja med 21. uro zvečer in 6. zjutraj

Vladni klicni center za informiranje - 080 1404

Začasna omejitev izvajanja športnih dejavnosti

Začasna omejitev gibanja med občinami

Milijarda evrov za šesti protikoronski sveženj ukrepov
Nove začasne omejitve gibanja in zbiranja

Sedmi sveženj ukrepov za ohranitev delovnih mest in podjetij

trgovine, razen izjem (prodajalne z živili,
blagom za osebno nego in čiščenje, s kmetijskimi pridelki, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetijah; lekarne, tržnice,
prodajalne z medicinskimi pripomočki, bencinski servisi, banke in zavarovalnice, pošte,
vulkanizerji, avtomehanične delavnice in de-

lavnice za popravila koles, gradbena dela na
nenaseljenih gradbiščih, trafike in kioski za
prodajo časopisov ter dimnikarske storitve).
Število oseb v trgovinah je bilo omejeno na 30
kvadratnih metrov na stranko, na tržnicah pa
na 10 kvadratnih metrov na stranko.

16. november: Začel je veljati odlok o začasni prepovedi izvajanja javnega linijskega
prevoza potnikov in javnega železniškega
prevoza potnikov v notranjem prometu, razen posebnega linijskega prevoza potnikov in
avtotaksi prevozov. Prepoved velja tudi za žičnice. Avtotaksi prevozi so dovoljeni, vendar

morajo imeti vsi v taksiju maske, pred vstopom novega potnika pa je treba avtotaksi razkužiti. Izjema so tudi posebni linijski prevozi,
ki jih je potrebno izvajati v skladu s priporočili
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Prepoved ne velja tudi v primerih nujne oskrbe,
medicinske pomoči in zaščite ter reševanja.

16. november: Začel je veljati odlok o
začasni prepovedi ponujanja kulturnih in
kinematografskih storitev končnim uporabnikom. Izjema so knjižnice, v katerih je šte-

vilo uporabnikov omejeno na 30 kvadratnih
metrov na osebo. Če je knjižnica manjša, je
lahko v njej le en uporabnik.

19. november: Vlada je podaljšala ukrepe oziroma začasne prepovedi in omejitve
za preprečitev širjenja novega koronavirusa.

Pozdravila je tudi sporočilo Evropske komisije v zvezi s strategijo cepljenja proti covidu-19.
T. Kšela

Začasna zaustavitev javnega prometa

Začasna prepoved kulturnih in kinematografskih storitev,
knjižnice ostajajo odprte

Podaljšanje ukrepov

Izobraževanje na daljavo

Z

aradi epidemioloških razmer so se
učenci od 6. do 9. razreda ter dijaki
srednjih šol od 19. do 23. oktobra izobraževali na daljavo, medtem ko so v šolo
hodili samo učenci od 1. do 5. razreda. Po
jesenskih počitnicah je pouk za srednješolce
potekal na daljavo, osnovnošolcem pa so za
teden dni podaljšali počitnice. 5. novembra

pa je ministrica za izobraževanje, znanost in
šport podpisala sklep, da se izobraževanje v
vseh osnovnih in srednjih šolah izvaja na
daljavo. V času, ko so bile Ovtarjeve novice
v tisku, so bila šolska vrata srednjih in osnovnih šol še vedno zaprta, izobraževanje pa je
potekalo na daljavo.
T. Kšela

Zakon o finančni razbremenitvi občin in
višja povprečnina

V

Državnem zboru Republike Slovenije je v obravnavi Zakon o finančni
razbremenitvi občin, ki je pred tretjo
obravnavo in sprejemom. Če oziroma ko bodo
poslanci zakon sprejeli, bodo slovenske občine
skupaj razbremenili skupaj za okoli 71 milijonov evrov, hkrati pa bo zakon z različnimi
ukrepi nekoliko povečal prihodke občin.

Tako bodo pogoji gospodarjenja za vse slovenske občine v prihodnje s tega vidika nekoliko lažji, saj se bo tudi povprečnina naslednje
leto in leta 2022 dvignila na 628,20 evra (za
4,24 evra več kot letos) po prebivalcu. Res pa
je, da imajo zaradi epidemije in njenih posledic tudi občine višje stroške.
T. Kšela

Sprejeta proračuna za leti 2021 in 2022

P

oslanke in poslanci v državnem zboru
so pred dnevi sprejeli državna proračuna za leti 2021 in 2022. Na prihodkovni strani bo naslednje leto državni proračun
»težek« 10,72 milijarde evrov, predvideni odhodki pa naj bi znašali 13,47 milijarde evrov.
Leta 2022 so prihodki države načrtovani v višini 11,02 milijarde evrov, odhodki pa v višini
12,60 milijarde. Proračunski primanjkljaj bo
v letu 2021 znašal 2,75 milijarde evrov, v letu
2022 pa 1,58 milijarde evrov. Letošnji primanjkljaj bo predvidoma 4,2 milijarde evrov.
Ker so odhodki načrtovani višje od prihodkov, se bo morala država dodatno zadolžiti.

Naslednje leto se bo lahko zadolžila za 6,7
milijarde, leta 2022 pa za 4,2 milijarde evrov.
Vlada namerava krizo preseči z velikimi
investicijami. Zato bo naslednje leto v proračunu za investicije na voljo okoli dve milijardi
evrov, enaka vsota pa bo zanje na voljo tudi
v letu 2022. Tako leta 2021 kot leta 2022 bo
povprečnina znašala 628,20 evra, pokojnine
pa se bodo januarja naslednje leto uskladile
za 2,5 odstotka. Letni dodatek za upokojence
bo znašal od 135 do 445 evrov glede na višino
pokojnine.
T. Kšela

Pri sklepanju zakonske zveze so lahko prisotne tri osebe
Cepljenje bo brezplačno in prostovoljno

Epidemija podaljšana še za en mesec

www.radiomaribor.si
NAJVEC LOKALNIH RADIJSKIH NOVIC

Začasna prepoved prodajanja blaga in storitev
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Vedenje o ljudeh in dogodkih

Zavezniki tudi v Slovenskih goricah

U

gledni partizanski fotograf in novinar Edi Šelhaus je eden tistih avtorjev, ki so pisali tudi o zavezniških letalcih in ujetih zaveznikih med 2. svetovno
vojno na Slovenskem ozemlju in se z njimi
pogosto srečal in jih fotografiral. Njegove
fotografije so obšle tudi svet.
Po njegovih podatkih so domačini in
partizani samo na ozemlju današnje Slovenije od januarja 1944 do maja 1945 rešili
303 ameriške letalce in 30 britanskih, ki so
bili sestreljeni nad našim ozemljem.
Rešenim zavezniškim letalcem so prebivalci najprej nudili varno zavetje, zdravniško
pomoč in jih nahranili, pri čemer so skoraj
vedno tvegali življenje, kajti nemške in domobranske enote so se z največjo naglico
bližale krajem sestrelitve, da bi zajele letalce
in jih poslale v nemška ujetniška taborišča.
Največ sestrelitev je bilo na Primorskem
in Notranjskem. Seveda vsi sestreljeni zavezniški letalci niso preživeli.
Tistim, ki jim je bila usodna naklonjena, pa so se s pomočjo naših ljudi prebili
v hudih razmerah domov, nekateri šele
potem, ko se so v partizanskih bolnišnicah
pozdravili. Rešeni letalci so bili večinoma
izjemno hvaležni svojim rešiteljem, na na
katere niso pozabili po končani 2. svetovni
vojni. Priznana partizanska zdravnica onkologije in upravnica bolnišnice Snežnik na
Notranjskem dr. Božena Ravnihar je povedala, da sta jo iz ZDA obiskala sedemdesetletni Wernon Jensen, sodelavec Univerze
v Michiganu, in petinštiridesetletni Bruce
Magnuson, eden vrhunskih športnikov in
gorskih vodnikov na Aljaski. Prvi je bil med
vojno radiotelegrafist na ameriški leteči
trdnjavi, ki se je 18. marca 1944 zrušila ob
Cerkniškem jezeru, ko so jo zadela nemška
lovska letala, drugi pa je vodil letalo.
Bruce je pred smrtjo svojemu sinu naročil,
naj se zahvali dobrim ljudem v Sloveniji, da so
ga rešili. Dr. Božena Ravnihar je bila vesela,

da je njenemu mladem pacientu v nemogočih razmerah amputirala roko in je ostal živ.
Takih in podobnih primerov je bilo še veliko.
Tudi Slovenske gorice se niso izognile
pomoči zaveznikom. Pred leti sem se pogovarjal z zdaj že pokojnim zavednim Slovencem, ki ni bil komunist, Ivanom Fantičem
iz Zavrha nad Voličino, kjer je bi dolgo šef
krajevnega urada in matičar. Z verno materjo sta kot terenca sodelovala v NOB. Mati
je celo v cerkvi razpečevala propagandni
material za narodno osvobodilno gibanje,
ki ga je izdeloval sin.
Bil je najbolj ponosen na reševanje zavezniških vojakov. Bil je zelo vesel tudi zaradi
pomoči pri reševanju dvajsetih angleških
vojnih ujetnikov, ki jih je Fantiču iz Maribora sredi noči pripeljal Mirko Pravdič. Menda so pobegnili iz nemškega taborišča v Mariboru zaradi zavezniškega bombardiranja.
Fantič je zaveznike nastanil pri najbolj zanesljivih hišah, kar ni bilo enostavno, saj je
bila blizu nemška žandarmerijska postaja.
Nekoč so se pojavili Nemci, ko je Fantič
Angleže še pravočasno skril v gozdu, pri čemer mu je pomagal Čeh. Kljub visokemu snegu je bilo v gozdu zaradi visokega smrečja kopno in skoraj suho. V gozdu so se zadrževali
tri dni. Nosili so jim hrano in kuhano vino,
da so se ogreli, kurili pa so tudi majhen ogenj.
Nekega dne pa je prišlo povelje, naj angleške vojne jetnike pripeljejo na določeno
zvezo zaradi odhoda drugam. Zato jih je
Fantič sredi noči vodil, vendar z zvezo ni
bilo nič. Moral jih je voditi spet nazaj. Tako
so se Angleži pri domačinih zadrževali kakšne tri tedne. Potem pa je ponje prišel trgovec Bajgot. Domačinke so se tudi tokrat
izkazale, saj so jim za popotnico pripravile
velike pakete z mesom iz tunke, s kuhanimi
jajci in z domačin kruhom.
Žal o usodi teh ljudi kasneje Fantič ni nikoli nič več slišal.
Tone Štefanec

Zaposleni v gospodarstvu so v teh časih junaki

M

inister za gospodarski razvoj in
tehnologijo Zdravko Počivalšek je
poslal javno pismo zaposlenim v
gospodarstvu, v katerem se jim zahvaljuje za
odgovorno ravnanje v času epidemije bolezni
covid-19.
»Vsi si močno želimo, da bi se Slovenija izognila tragičnemu scenariju in za to moramo
zdaj storiti vse, kar od nas zahteva zdravstvena stroka,« je zapisal Počivalšek in izrazil priznanje zdravstvenim delavcem, ki na svojih
hrbtih že od marca nosijo posledice neodgovornosti ljudi, ki nevarnosti novega koronavirusa nočejo priznati.
Slovensko gospodarstvo je po Počivalškovih navedbah vse od izbruha epidemije zgled
odgovornega ravnanja. »V podjetjih, od najmanjših do največjih, ste se na nove razmere
odzvali hitro, zanesljivo in učinkovito. Pokazali ste, da je virus v svojem uničujočem
pohodu učinkovit samo tam, kjer mu s svo-

jim ravnanjem sami odpiramo pot naprej.«
Zaposlene v gospodarstvu pa je Počivalšek
označil za junake, česar se bomo bolje zavedali, ko bo ta težka izkušnja enkrat za nami.
»Ni besed, s katerimi bi se vam lahko zahvalil za to, da v težkih razmerah ostajate
dobri in odgovorni zaposleni ... Z ravnanjem
v zadnjih mesecih, ko ste se mnogi morali
odreči prenekaterim navadam, da bi lahko
svoje delo opravili na dovolj varen način,
vsem nam dajete zgled. Zato vas prosim: širite ta zgled tudi v vašem domačem in širšem
okolju. Povejte ljudem, ki ne verjamejo v razsežnosti novega koronavirusa, kako s takim
ravnanjem spodjedajo zdravje, varnost in
slednjič tudi delovna mesta. Pomagajte jim
doumeti razsežnost razmer, v katerih smo,
in osupljivosti posledic,« je na koncu javnega
pisma zaposlenim v gospodarstvu zapisal minister za gospodarstvo.
T. Kšela

Oživili bodo socialni dialog

P

redstavniki vlade, delodajalskih organizacij in sindikatov so se sredi novembra
dogovorili, da bodo oživili socialni dialog, zlasti v zvezi s sprejemanjem ukrepov za
omilitev posledic epidemije covida-19.
Tako kot v drugih državah z razvito demokracijo tudi pri nas zakone, ki zadevajo položaj in pravice delavcev ter pogoje za delovanje
gospodarstva, pred obravnavo v državnem
zboru med seboj uskladijo socialni partnerji
(to so delodajalske organizacije, sindikati in
vlada) na seji Ekonomsko socialnega sveta.
V zadnjem obdobju, ko je državni zbor sprejemal pakete ukrepov za omilitev posledic
epidemije covida-19 kot po tekočem traku,
pa je v odnosih med socialnimi partnerji zaškripalo. Oktobra so predstavniki sindikatov
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celo protestno zapustili sejo Ekonomsko socialnega sveta.
Zato so se socialni partnerji sredi novembra sestali na posebni seji Ekonomsko socialnega sveta, na kateri so se dogovorili, kako
bo socialni dialog potekal v bodoče. Ugotovili
so, da doslej pravila o delovanju Ekonomsko
socialnega sveta niso bila vedno upoštevana,
hkrati pa so se zavezali, da bodo pravila in
sklepe tega sveta v bodoče upoštevali. Dogovorili so se za sprejem posebnega protokola
o poteku pogajanj o interventnih zakonih
povezanih z epidemijo covida-19. Ta protokol bodo sprejeli na decembrski seji. Predstavniki vlade v Ekonomsko socialnem svetu
pa so zagotovili, da bodo storili vse, kar je v
njihovi moči, za spoštovanje med socialnimi

partnerji dogovorjenih rešitev, ki jih bo vlada
zagovarjala v vseh fazah zakonodajnega postopka v skladu s svojimi pristojnostmi.
Če se bodo vlada, delodajalske organizacije
in sindikati dogovorjenega držali, bodo ukre-

pi za omilitev posledic epidemije covida-19
bolj usklajeni med vsemi socialnimi partnerji
ter bodo zato povzročali tudi manj krivic in
hude krvi.
T. Kšela

Predlog sprememb stanovanjskega zakona

Lažje do neprofitnega najemnega stanovanja

M

inistrstvo za okolje in prostor je poleti posredovalo v javno obravnavo
predlog sprememb in dopolnitev
stanovanjskega zakona. Novela zakona naj bi
občinam in stanovanjskim skladom omogočila večje zadolževanje, povišale pa naj bi se tudi
neprofitne najemnine, s čimer naj bi povečali
število najemnih stanovanj in pri investitorjih povečali interes za gradnjo neprofitnih
stanovanj. Ob tem pa naj bi izboljšali sistem
subvencioniranja najemnin za socialno šibke.
Tako naj bi mlade družine, starejši in pripadniki drugih ranljivih skupin lažje in hitreje
prišli do neprofitnega najemnega stanovanja.
V Sloveniji primanjkuje javnih najemnih
stanovanj, kar še posebej občutijo mladi, socialno ogroženi in druge ranljive skupine. Po
podatkih Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije bi v Sloveniji že leta 2017 potrebovali blizu 9.200 javnih najemnih stanovanj in
okoli 550 varovanih stanovanj. Stanovanj še
posebej primanjkuje na lokacijah, kjer je povpraševanje največje, zlasti v Ljubljani in večjih mestih. Sicer pa je v Sloveniji med vsemi
stanovanji zelo veliko zasebnih, vsa od teh pa
niso najbolje vzdrževana. Stanovanjski fond
v Sloveniji se stara ter ne ustreza več sodobnim energetskim in funkcionalnim standardom, zato uporabnikom povišuje življenjske
stroške. Investitorji doslej niso imeli interesa
graditi javnih najemnih stanovanj. Poglavitni
razlog za to naj bi bile prenizke neprofitne
najemnine, ki se niso povišale že trinajst let.
S spremembami zakona želi predlagatelj
povečati investicije v javna najemna stanovanja in povečati njihov fond, kar bo mlajšim, starejšim in drugim ranljivim skupinam
omogočilo lažji dostop do neprofitnega stanovanja. Republiški stanovanjski sklad naj bi
tako do leta 2023 zagotovil 2.360 novih javnih najemnih stanovanj in najemnih oskrbovanih stanovanj.
Če bo predlog zakona sprejet, bomo v Sloveniji dobili tudi javno najemniško službo,
ki bo delovala pri republiškem stanovanjskem skladu, po potrebi pa bo vključevala
tudi občine in občinske stanovanjske sklade.
Omenjena služba naj bi na trgu najemala stanovanja in jih oddajala v najem upravičencem. Imela bi vlogo posrednika, upravitelja
in vzdrževalca najemnih stanovanj. Lastnike
stanovanj, ki bi ji svoja stanovanja prepustili
za oddajanje, bi razbremenila vseh poslov in
tveganj, povezanih z oddajo stanovanj, dolgoročno pa bi jim zagotavljala prejemanje
rednih dohodkov. Preko javnega najemniškega sklada bi lahko marsikateri upokojenec, ki
živi v preveliki hiši ali stanovanju, rešil problem tako, da bi tej službi prepustil v oddajanje svoje stanovanje in od nje najel manjše in
bolj primerno. Na ta način bi še naprej ostal
lastnik nepremičnine, ki jo »hrani« za dediče.
Javna najemniška službam bi upravičencem
do neprofitnega stanovanja pridobljena stanovanja oddajala po neprofitni najemnini in
za določen čas (minimalno za 3 leta). Namen
javne najemniške službe je aktivacija oziroma zapolnitev praznih zasebnih stanovanj na
območjih, kjer je povpraševanje po najemnih
stanovanjih večje od ponudbe. S prevzemom
vseh obveznosti v zvezi z oddajanjem stanovanj in s prevzemom tveganj bi javna najemniška služba spodbudila k oddaji stanovanj
tiste lastnike, ki imajo zadržke (strah pred
neplačniki, negospodarno ravnanje s stanovanjem, birokracija). Javna najemniška služba bo naslavljala tudi tiste lastnike, ki živijo
v prevelikih stanovanjih (predvsem starejši,
ovdoveli itd.) in jim bi omogočila dolgoročno
varno in enostavno oddajo stanovanj ter redni dohodek, s katerim bodo lahko primerneje rešili stanovanjsko vprašanje (najem ustreznega stanovanja, oskrbovanega stanovanja,
preselitev v dom starejših občanov itd.). La-

stniki, ki bi oddajali stanovanje ali hišo preko javne najemniške službe, bi bili po noveli
zakona deležni davčne olajšave, saj naj bi jim
davčno osnovo za davek od oddajanja premoženja v najem, zmanjšali poleg normiranih
stroškov še za 50 odstotkov dohodka od oddajanja v najem. Tako bi od praznih stanovanj
tudi država dobila več, saj trenutno ne dobi
nič. Predlagatelji zakona pričakujejo, da bi se
zahvaljujoč javni najemniški službi povečalo
število dostopnih neprofitnih najemnih stanovanj, kar je v javnem interesu.
Po predlagani noveli zakona bi država nosila stroške javnega najemniškega sklada, ki
se nanašajo na plače zaposlenih, materialne stroške, stroške nezasedenosti stanovanj,
stroške neizterjanih terjatev in razlike med
neprofitno najemnino in najemnino, ki jo bo
javna najemniška služba plačevala lastniku
stanovanja (lastniki stanovanja naj bi dobili
k neprofitni najemnini še dodatek v višini 20
odstotkov neprofitne najemnine).
Predlog novele zakona uvaja tudi skrajšan
postopek odpovedi najemne pogodbe in izročitev stanovanja lastniku v primeru kršitve
pogodbe iz krivdnih razlogov.
Dvig neprofitnih najemnin bi najbolj ogrozil socialno šibke, med katerimi je največ
enočlanskih gospodinjstev (starejši, ovdoveli,
mladi itd.). Zato bo po noveli zakona, če bo
sprejeta, treba prilagoditi tudi sistem subvencioniranja najemnine. Ob dvigu neprofitne
najemnine se zato cenzusu za upravičenost
do subvencije najemnine doda ponder v višini 1,1 pri izračunu minimalnega dohodka za
enočlansko družino. Subvencija najemnine se
po predlogu zakona zviša na največ 85 odstotkov priznane neprofitne najemnine, kar zagotavlja, da dvig neprofitne najemnine ne bi prizadel socialno najbolj ranljivih, ki so že sedaj
upravičeni do polne subvencije najemnine.
Predlog zakona predvideva uskladitev vrednosti točke za izračun neprofitne najemnine
iz obstoječe vrednosti 2,63 evra na novo vrednost 3,50 evra v naslednjih treh ali petih letih.
Predlog stanovanjskega zakona prinaša tudi
spremembe v upravljanju. Tako denimo med
posle rednega upravljanja, v zvezi s katerimi
je potrebno soglasje več kot polovice lastnikov
(oziroma solastniških deležev), uvršča tudi
vzdrževanje večstanovanjskih stavb, v sklop
katerega bodo po novem gradbenem zakonu sodile tudi manjše rekonstrukcije. Če bo
to zakonsko določilo sprejeto, bo po novem
za vgradnjo dvigal potrebno zgolj 50-odstotno soglasje lastnikov. Do lanske jeseni je bilo
potrebno 100-odstotno soglasje lastnikov, od
lanske jeseni pa 75-odstotno, vendar ga je bilo
v marsikaterem primeru težko doseči iz čisto
objektivnih razlogov (atomizirano lastništvo
v velikih blokih, nedosegljivi lastniki, nedokončani dedni postopki, nesoglasja med solastniki posameznih stanovanj itd.).
Potrebno soglasje glede gradbenih del na
skupnih delih stanovanjske stavbe, za katera
je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, pa
se po predlogu novele zakona znižuje s 100
odstotkov na več kot 75 odstotkov. Preglasovani etažni lastnik pa bo lahko sklep izpodbijal v nepravdnem postopku na sodišču.
Za učinkovito izvajanje stanovanjske politike se za občine uvaja omejitev razpolaganja z
zazidljivimi zemljišči namenjenimi za gradnjo
večstanovanjskih stavb. Občine bodo morale
takšna zemljišča v primeru prodaje najprej ponuditi v odkup občinskemu stanovanjskemu
skladu oziroma stanovanjskemu skladu RS. Če
ponudba ne bo sprejeta, bo morala občina zemljišče ponuditi v odkup neprofitni stanovanjski organizaciji, šele nato pa drugim kupcem. S
to določbo naj bi zagotovili trajnostno gospodarjenje z zazidljivimi zemljišči, ki naj v prvi
vrsti služijo zagotavljanju dostopnih stanovanj.
T. Kšela
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Država bo sofinancirala sanacijo dveh plazov
v osrednjih Slovenskih goricah

M

inistrstvo za okolje in prostor bo
s sredstvi iz državnega proračuna
sofinanciralo sanacijo dveh plazov
v osrednjih Slovenskih goricah – v Spodnji
Ročici v Občini Benedikt in v Selcah v Občini Lenart.
Vlada se je pred nedavnim seznanila s Programom nujnih ukrepov za odpravo posledic
nestabilnosti tal majhnega in srednjega obsega za leti 2020 in 2021, hkrati pa je ministrstvu za okolje in prostor naložila, naj v sodelovanju s prizadetimi lokalnimi skupnostmi
izvede vse potrebne aktivnosti za realizacijo
ukrepov, navedenih v omenjenem programu.
Ministrstvo za okolje in prostor bo o realizaciji programa moralo z vmesnim poročilom
poročati do 1. aprila 2021 in s končnim poročilom do 28. februarja 2022.
Lokalne skupnosti plazove, do katerih pride ob poplavah, ujmah in drugih naravnih
nesrečah, sanirajo skladno z določili zakona
o odpravi posledic naravnih nesreč. Veliko
zemeljskih plazov pa se sproži izven dogodkov, ki sodijo med naravne nesreče večjega
obsega. Sanacija takšnih plazov srednjega in
malega obsega zahteva finančna sredstva, ki
presegajo finančne zmožnosti prizadetih lokalnih skupnosti. Zato je ministrstvo za okolje in prostor februarja pozvalo vse občine v
Sloveniji k podaji predlogov za pripravo pro-

grama nujnih ukrepov za sanacijo pojavov
nestabilnih tal. Odzvalo se je 54 občin, ki so
poslale predloge za sanacijo 156 pojavov nestabilnih tal. Na osnovi tega so na ministrstvu
pripravili program sofinanciranja sanacije 32
pojavov nestabilnih tal.
Ministrstvo bo za izvedbo programa namenilo iz državnega proračuna preko 7,5
milijona evrov, s katerimi bo financiralo neto
izvedbo gradbenih del pri sanaciji nemirnih
tal. Stroške za plačilo projektne in druge dokumentacije, davka na dodano vrednost, strokovnega nadzora in varnostnega načrta pa
bodo morale poravnati občine same.
V omenjeni sanacijski program sta se
uvrstila tudi dva plaza z območja osrednjih
Slovenskih goric, ki ju bo pomagalo sanirati ministrstvo za okolje in prostor. Gre za
plaz na območju Občine Benedikt na cesti
Benedikt–Spodnja Ročica–Spodnja Bačkova,
ki je poškodoval cestišče ob hiši Spodnja Ročica 2a. Ocena potrebnih sredstev za plačilo
neto izvedbe gradbenih del znaša blizu 250
tisoč evrov. Drugi plaz pa je na območju Občine Lenart in sicer v Selcah pod Kulturnim
domom in štirimi stanovanjskimi objekti.
Stroški za plačilo neto izvedbe sanacijskih
gradbenih del so ocenjeni na 215 tisoč evrov.
T. Kšela

Kako je z zbori članov in mandati v društvih?

P

redlog šestega protikoronskega svežnja
ukrepov prinaša tudi začasni ukrep na
področju sklicevanja skupščin društev,
zveze društev ali političnih strank. Do preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja in
omejitve zbiranja ljudi lahko društva ne glede
na določbe svojega statuta o najpomembnejših odločitvah skličejo in izvedejo zbor
članstva oziroma organ predstavnikov članic
in članov, če lahko zagotovijo enakopravnost
sodelovanja vseh članov. Za sklic, izvedbo in

odločanje na korespondenčnem zboru članov oziroma organu društva se uporabljajo
določbe statuta društva.
Če je zastopniku ali članu organa društva
v tem času prenehal mandat za opravljanje
funkcije, se mu mandat podaljša do prvega
zbora članov, ki mora biti sklican v treh mesecih po ukinitvi začasnih ukrepov o omejitvi
gibanja in zbiranja ljudi.
T. Kšela

Občina Benedikt

Kljub epidemiji uresničujejo plan investicij

K

ljub epidemiji covida-19 v Občini Benedikt uspešno izvajajo načrtovane
naloge ter uresničujejo načrt razvojnih programov. O aktivnostih občine v času
drugega vala epidemije smo se pogovarjali z
njenim županom mag. Milanom Repičem.

mag. Milan Repič: Ponosen sem, da je med uspešnimi
zgodbami oziroma projekti, ki povezujejo Slovenijo,
tudi projekt iz Občine Benedikt.

Drugi val epidemije bolezni covid-19 je
v Sloveniji hujši, kot je bil spomladi prvi
val. Kako ga občutite na območju Občine
Benedikt?
V naši občini smo dolgo časa imeli dobro
epidemiološko sliko. V zadnjih tednih pa so
žal okužbe zajele tudi naše občanke in občane.
Upam in vsem želim, da bolezen čimprej premagajo ter zaživijo normalno naprej. V občini
pa izvajamo vse ukrepe, ki so potrebni in ki
jih je zapovedala vlada. Šola je zaprta. Vrtec
dela v okrnjenem obsegu, samo za tiste, ki si
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res nimajo možnosti zagotoviti drugega varstva. Aktivnosti v športni dvorani ni. Večgeneracijski center sameva. Občane obveščamo,
naj se vsepovsod držijo ukrepov, vključno z
zadrževanjem na igrišču in v naravi.
Kako v času epidemije deluje občinska
uprava in druge javne službe? Kako
deluje občinski svet? Veliko težav imajo z
uresničevanjem svojih programov, ki jih
preko razpisov sofinancira občina, verjetno
tudi društva in klubi. Kako bodo in boste
rešili ta problem?
Tudi v občinski upravi smo se prilagodili
trenutni situaciji in ravnamo v skladu s sklepi
vlade. Tako kot drugod pa se je žal ustavilo
družabno življenje. Društva v tem letu ne
bodo mogla izvesti vseh programov, ki so
jih imela v planu. Kljub tej situaciji, ki je bila
prisotna čez celo leto, pa so društva vseeno
izpeljala nekaj dogodkov. Občina je zato tudi
letos izvedla razpis za sofinanciranje delovanja društev. Razpis je zasnovan tako, da se
dejavnosti ovrednotijo s točkami in nato se
glede na število vseh zbranih točk določi vrednost točke. Ker bo letos manj zbranih točk,
bo vrednost točke nekoliko višja, kot je bila
prejšnja leta. To pomeni, da bodo društva
za enako opravljeno delo, kot so jo izvedla v
prejšnjih letih, dobila nekoliko višjo podporo. Upam, da bo to vsaj mala vzpodbuda za
njihovo nadaljnje delo. Ob tem bi rad izpostavil: res je, da občina v zadnjih letih ohranja
enaka sredstva za sofinanciranje programov
delovanja društev, vendar pa veliko sredstev
namenja neposredno v prostore, v katerih
društva delujejo. Tako občina nosi stroške
vzdrževanja in čiščenja Doma kulture. V letošnjem letu smo izvedli investicijo v obnovo
in vzpostavitev Večgeneracijskega centra, ki

je odlično zaživel. Tudi tukaj bo občina plačevala stroške vzdrževanja in čiščenja. Dokončan je prostor za vrvično kegljanje. V kolikor
upoštevamo vse to, vidimo, da občina vsako
leto dviguje sredstva za delovanje društev in
s tem skrbi, da društva lahko delujejo. Vse to
se mi zdi zelo potrebno. Zavedam se namreč,
da je društveno delovanje v občini neke vrste
duša skupnosti, zato je še kako pomembno,
da se tistim, ki so pripravljeni delati v društvih, prisluhne in omogoči, da so aktivni.
Kljub epidemiji občina izvaja načrtovane
občinske investicije. Katere investicije ste v
času epidemije že končali, katere izvajate in
kaj še načrtujete?
Na investicijskem področju delamo v okviru plana in sprejetih odločitev ter sklepov
občinskega sveta. V zadnjem času smo poleg
rednega vzdrževanja cest in bankin rekonstruirali tudi dva odseka cest v Štajngrovi. Plan obnove teh odsekov je bil sprejet že v letu 2018.
To pomeni, da smo realizirali sklepe, ki so jih
sprejeli svetniki v prejšnji sestavi. Zaključena
je investicija v izgradnjo kanalizacije Sv. Trije
Kralji – II. faza. Zelo pomembna je investicija
v energetsko sanacijo ostrešja osnovne šole,
ki je bila končana v tem mesecu. V tej fazi
smo energetsko sanirali 270 kvadratnih metrov strešne površine, ki smo jo tudi prekrili z
novo kritino. Prejšnjih 19 strešnih oken smo
zamenjali s 5 novimi energetsko varčnejšimi
okni in z vgradnjo 10-ih sodobnih cevnih
svetlobnikov Solatube. Gre za vgradnjo inovativnih in energijsko učinkovitih elementov
za osvetlitev z naravno svetlobo. Svetlobniki
zajamejo dnevno svetlobo na strehi, nato jo z
naprednim zbiralnikom z optično lečo in posebno odsevno cevjo usmerijo v notranje prostore. Ti sistemi zagotavljajo naravno svetlobo
najvišje kakovosti z najboljšim barvnim spektrom v vsakem prostoru. Investicija je bila
nujna, saj smo morali zagotovili boljše pogoje
za delo zaposlenih in za učenje naših otrok.
V izvajanju je sanacija vodohrana Štajngrova
1. Sanacija zajema obnovo fasade in izgradnjo
strehe z izolacijo. Izvedla se bo tudi sanacija
strojnih delov ter celotna notranjost vodohrana. Pripravlja se javni razpis za izvedbo del na
rekonstrukciji plazu v Spodnji Ročici, za katerega smo po več kot letu dni dobili obvestilo
MOP-a, da je plaz uvrščen v plan sofinanciranja za leto 2020/2021. V teh dneh so se pričela
še gradbena dela na izgradnji optike v Trsteniku. Na to traso pa se bodo lahko priključili
še stanovalci dela Drvanje in Ihove. V zadnjih
dneh smo pristopili k sanaciji mostu v Ihovi
na JP 704951 Ihova smer Robič, ki je že nekaj
časa klical po obnovi. Pomembno je omeniti
še, da je občina s podjetjem PIP-Z d.o.o. podpisala pogodbo za nakup poslovnih prostorov
na Čolnikovem trgu 7 (trgovina Koloniale) in
nakup tudi že skoraj v celoti odplačala.
V Benediktu imate tudi načrte z
geotermalno energijo? Zakon o začasnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic
covida 19 je v 112. členu prinesel nekatere
ukrepe, ki bodo lastnikom rastlinjakov
olajšali izkoriščanje geotermalne energije
za proizvodnjo hrane. Se v Benediktu med
proizvajalci kmetijskih proizvodov že kaže
kakšen interes za to?
V Benediktu imamo z geotermalno vodo
že nekaj let velike obete. Verjamem, da se bo
na tem področju vendarle nekaj premaknilo
in upam, da bo to kmalu. Konkretno v tem
trenutku ne potekajo nobene aktivnosti za
izkoriščanje geotermalne energije za potrebe

kmetijstva, v katere bi bila vključena občina.
So pa take rešitve oziroma možnosti zajete v
projektih, ki so bili narejeni za koriščenje geotermalne energije v Benediktu. In kot sem
že dejal, upam, da se v kratkem stvari premaknejo z mrtve točke.
Kako pa nasploh v Sloveniji napredujejo
prizadevanja za to, da bi začeli
geotermalno energijo izkoriščati v večjem
obsegu. Odbor za kmetijstvo državnega
zbora je v tem mandatu na to temo že
imel sejo, na kateri ste sodelovali tudi vi.
Se stvari premikajo naprej ali so zaradi
epidemije covida zastale?
V teh dneh smo tudi občine dobile predlog
Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (OVE), ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo. Zakon ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe
obnovljivih virov energije. Določa zavezujoče
cilje za doseganje deleža energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi v Republiki
Sloveniji ter ukrepe za doseganje teh ciljev
kakor tudi načine njihovega financiranja, samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih
virov, uporabo energije iz obnovljivih virov v
sektorju ogrevanja in hlajenja ter drugo. Predlog zakona med drugim določa, da morajo
občine pri pripravi, oblikovanju in sprejemanju prostorskih načrtov spodbujati vključevanje in uvajanje energije iz obnovljivih virov.
V ta koncept obnovljivih virov sodi tudi
geotermalna energija. Kot kaže, politika počasi uresničuje svoje obljube na tem področju. Sedaj bo potrebno imeti še srečo in najti
primernega oziroma primerne investitorje, ki
bodo pripravljeni investirati v ta področja.
Občina Benedikt je bila izbrana tudi v
projekt Službe Vlade Republike Slovenije
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
kjer je skupaj s še nekaterimi občinami
pripravila fotografsko razstavo z naslovom
Evropska sredstva povezujejo. S katerim
projektom je Občina Benedikt uspela na
razpisu in kaj želi z njim povedati?
Naša občina je na razpisu uspela s projektom Večgeneracijski center Benedikt. Gre
za predstavitev projektov, ki sta jih sofinancirali Evropska unija in Slovenija. Razstava
bo gostovala v vseh dvanajstih razvojnih regijah do konca junija 2021, nato pa se bo v
času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske
unije preselila na Brdo pri Kranju. Z razstavo
želi Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prikazati pomen evropskih
sredstev za razvoj in povezovanje na različnih
področjih. Evropska sredstva nas povezujejo s preko tisoč projekti, ki smo jih ustvarili
skupaj - v vsaki občini, v vsaki regiji, širom
po Sloveniji. Na fotografski razstavi je predstavljenih le nekaj lepih in uspešnih zgodb iz
vseh 12 razvojnih regij. Razstava je nastala v
sodelovanju z občinami Benedikt, Celje, Cirkulane, Grosuplje, Krško, Ljubljana, Lukovica, Mirna Peč, Murska Sobota, Novo mesto,
Ribnica, Semič, Šentjur in Velika Polana ter z
upravičenci sofinanciranih projektov.
Zelo sem ponosen, da je med temi projekti
tudi projekt iz naše občine. Razstava je pri nas
od 19. novembra in se bo zaključila 3. decembra 2020, ko potuje naprej. Občanke in občani
si jo lahko ogledajo v večgeneracijskem centru,
vendar z upoštevanjem preventivnih ukrepov,
ki jih zahteva covid-19. Smo pa o razstavi posneli kratek film, ki si ga lahko vsakdo ogleda
na spletni in facebook strani občine.
Tomaž Kšela

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapovedane
in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih ne uporabi.
Zaradi velikega števila prejetih sporočil o dogodkih je potrebno njihov obseg omejiti. Ta je
do15 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih
so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Prispevki lokalne skupnosti lahko obsegajo do
40, društev (občni zbori, večji dogodki) pa do 20 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times
New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1 MB, poslane v posebni
datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo.
Naslednja številka izide v petek, 18. decembra 2020. Zadnji rok za oddajo prispevkov ali
nujne rezervacije prostora je 4. december 2020.
Uredništvo
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LENART

Sveže, kakovostno, ugodno!

NOVA TRGOVINA,
NOVA LOKACIJA
SPAR SLOVENIJA d.o.o. Ljubljana, Letališka cesta 26

Poleg naše stalne ponudbe, ki ste jo že vajeni,
zdaj v naši večji in modernejši trgovini najdete tudi novosti:
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SPAR TO GO ODDELEK,
kjer so vam na voljo okusne in sveže pripravljene jedi.
SAMOPOSTREŽNI REGAL ZA KRUH,
kjer lahko pekovske izdelke samostojno naberete in jih stehtate.
4 HITRE BLAGAJNE,
kjer lahko nakup opravite še hitreje in enostavnejše.

DOBRODOŠLI: PON – SOB 8.00 – 20.00
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OVTARJEVE NOVICE
Občina Cerkvenjak

Zgradili bodo pločnik do križišča za
Stanetince in Andrence

AKTUALNO IZ OBČIN

Povezani premagujemo ovire, čestitke ob
občinskem prazniku

V

Občini Cerkvenjak so v novembru,
glede na vremenske razmere, začela
dela pri moderniziaciji 200 metrov
dolgega odseka na regionalni cesti Cerkvenjak–Vitomarci od Tušakove vile do križišča
za Stanetince in Andrence. Poleg ceste, ki jo
bo modernizirala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, bo Občina Cerkcvenjak
zgradila pločnik in javno razsvetljavo. Tako
bo ta cestni odsek, ki ga uporablja veliko šolarjev za pot v šolo in nazaj domov, poslej bolj
varen kot doslej.
Za izvedbo investicije je morala občina že
pred začetkom del odkupiti potrebna zemljišča, saj bo poslej cesta s pločnikom širša, kot
je bila doslej. Zato so investicijo dejansko
omogočili tudi lastniki sosednjih zemljišč, ki
so prodali potrebna zemljišča za razširitev cestišča s pločnikom.
Po besedah župana Občine Cerkvenjak
Marjana Žmavca znaša vrednost celotne investicije skupaj z izdelavo projektne dokumentacije in odkupom zemljišč okoli 170 tisoč
evrov. Od tega bo občina za izgradnjo pločnika in javne razsvetljave prispevala okoli 50
tisoč evrov, glavnino investicijskih sredstev pa
bo zagotovila Direkcija Republike Slovenije za
infrastrukturo iz državnega proračuna.
Modernizacijo odseka občinske ceste Cogetinci–Hauzer pa je Občina Cerkvenkak že
končala. Šlo je za rekonstrukcijo in asfaltiranje 165 metrov dolgega odseka občinske ceste
skozi Osojnico proti kmetiji Hauzer, na kateri
imajo urejen čebelarski muzej, ki ga obišče
mnogo obiskovalcev od blizu in daleč. Veliko
jih v muzej z avtobusi pripeljejo tudi turistične agencije. Občina je za to investicijo namenila okoli 25 tisoč evrov.
Občina je končala tudi z izgradnjo prve faze
Vitalin parka ob Športno-rekreacijskem centru Cerkvenjak. Partnerja pri tem projektu sta
bila Društvo upokojencev Cerkvenjak in Gostinstvo in turizem Breznik. Projekt, s katerim
je občina uspela na javnem pozivu LAS Ovtar
Slovenskih goric, je bil sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Skupna vrednost investicije je znašala blizu
147 tisoč evrov, občina pa je zanjo iz evropske
blagajne prejela okoli 40 tisoč evrov.
V okviru prve faze ureditve Vitalin parka so
zgradili dve stezi za balinanje ter blizu 50 kva-

dratnih metrov velik objekt in 20 kvadratnih
metrov veliko teraso. V objektu je poleg sanitarij in skladišča še soba za druženje s kuhinjo.
Z izgradnjo prve faze Vitalin parka je Občina Cerkvenjak pridobila prostor za medgeneracijsko sodelovanje ter za promocijo zdravega načina življenja med ljudmi vseh generacij,
še zlasti pa med starejšimi. Epidemija bolezni
covida-19 je še posebej pokazala, kako pomembna sta za starejše rekreacija in zdrav način življenja, ki jima krepita imunski sistem.
Sicer pa se v Občini Cerkvenjak v teh pozno jesenskih dneh podobno kot v vseh občinah v Sloveniji spopadajo z epidemijo bolezni covid-19. Po besedah župana Žmavca se
je v drugem valu epidemije z novim korona
virusom okužilo več Cerkvenjačanov in Cerkvenjačank kot v prvem. Ker je okužba prodrla tudi v vrtec, so ga morali zapreti še pred
uradno razglasitvijo drugega vala epidemije.
Po razglasitvi epidemije pa so ga ponovno odprli, ker v njem organizirajo varstvo otrok za
starše, ki delajo in si varstva otrok ne morejo
zagotoviti sami. Sredi novembra je bilo v dveh
oddelkih v vrtcu okoli deset otrok.
Prav tako je sredi novembra obratovala
kuhinja v osnovni šoli v Cerkvenjaku, saj so
v njej pripravljali tople obroke za učence in dijake, ki jim ti obroki pripadajo po predpisih s
področja socialnega varstva. Sredi novembra
je šolska kuhinja kuhala malice za okoli deset
učencev in dijakov.
Medtem ko je pouk zaradi epidemije potekal na daljavo, pa je Občina Cerkvenjak na javni razpis ministrstva za infrastrukturo prijavila projekt energetske sanacije stavbe Osnovne
šole Cerkvenjak–Vitomarci. V okviru sanacije
nameravajo na zgradbi osnovne šole v središču kraja lesena okna zamenjati z novimi PVC
okni s trislojno zasteklitvijo. Poleg tega nameravajo podstrešje izolirati z mineralno volno
debeline 20 centimetrov. V zgradbi nameravajo urediti tudi energetski monitoring, ki bo
omogočal bolj smotrno porabo energije.
Energetsko sanacija poslopja osnovne šole
bo po projektantskih cenah stala okoli 600 tisoč evrov. Na občini pričakujejo, da bodo na
javnem razpisu pridobili okoli 250 tisoč evrov
evropskih sredstev, 200 tisoč evrov bi pridobili iz SID banke v obliki dolgoročnega kredita,
preostanek sredstev pa namerava občina zagotoviti iz svojega proračuna.
Z energetsko sanacijo poslopja
osnovne šole namerava občina
povečati energetsko učinkovitost
stavbe in racionalizirati porabo energije v njej ter vzpostaviti
nadzor nad porabo energije v
objektu in zmanjšati škodljive
vplive na okolje. Poleg tega pa
bo občina z investicijo izboljšala bivalne in delovne pogoje za
učence in učitelje ter druge zaposlene v šoli. Nenazadnje pa bo
sanirano poslopje osnovne šole v
središču Cerkvenjaka tudi v ponos kraju in občini.
Pločnik z javno razsvetljavo bodo zgradili od križišča pri Tušakovi vili
do križišča za Stanetince in Andrence.
Tomaž Kšela

Občina Lenart

Ob prazniku Občine Lenart
Letošnje praznovanje lenarškega občinskega in krajevnega praznika, ki poteka na dan farnega zavetnika, na Lenartovo, 6. novembra, je preprečilo nezadržno širjenje novega koronavirusa. Običajne množice prireditev, ki so jih vsa leta doslej z veliko vnemo pripravljali številna društva, organizacije in posamezniki in so se vedno raztegnile v praznični prireditveni
mesec, ni moglo biti. Kljub vsemu so izpeljali enega najsvečanejših vrhuncev vsakoletnih
praznovanj - razglasitev dobitnikov vrste občinskih priznanj. Vsa gospodinjstva v občini so
prejela poseben praznični letak, s katerim so jih nagovorili predsednika obeh krajevnih skupnosti, Voličine in Lenarta, farni župnik in župan Občine Lenart, na njem pa so zapisani vsi
letošnji prejemniki priznanj in nagrad z obrazložitvami. Objavljen je tudi na spletni strani
Občine Lenart. Vsebino letaka povzemamo tudi v tokratnih Ovtarjevih novicah.
Uredništvo
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mag. Janez Kramberger, župan Občine Lenart

Petra Krepek Cafnik, predsednica KS Lenart

S

poštovane občanke, spoštovani občani!
Letos nam je organizacijo slovesnosti
ob občinskem prazniku, na kateri podelimo priznanja Občine Lenart, preprečil
koronavirus. Kljub temu letošnji občinski
prejemniki priznanj v tem trenutku ne smejo ostati prezrti, saj so s svojim življenjem in
delom pustili poseben pečat pri razvoju in
prepoznavnosti naše občine. Vsem prejemnikom priznanj ob tej priliki iskreno čestitamo
in se obenem zahvaljujemo za ves vloženi
trud in delo v to, da se lahko pogovarjamo o
lepi in ponosni Občini Lenart.
Koronavirus je obrnil naša življenja na
glavo. Nekatere stvari, ki so nam bile včasih
samoumnevne, so postale tako rekoč luksuz.
A vendar nepozabimo - človeštvo je preživelo
veliko hujše okoliščine in nikoli ni izgubilo
veselja do življenja. Odlika naših prednikov
so bili pogum in solidarnost, vztrajnost in
medsebojno povezovanje, zato le-to pokažimo tudi sedaj, ob epidemiji koronavirusa.
Pozitivna naravnanost je po našem iskrenem prepričanju pravi ključ do uspeha. Vsak
na svojem področju smo odgovorni za svoja
dejanja. Pri svojih dejanjih moramo biti odgovorni in videti pravice drugih. Povezanost
bo tista vrednota, ki bo vse bolj ločevala uspešne od neuspešnih. Kdor bo zmogel podati
roko in v poštenem odnosu izvajati zastavljeno, bo uspel.
Iz srca hvala vsem in vsakomur, ki z lepo besedo in roko v pomoč pomaga, da so naši kraji,
predvsem v teh kriznih časih, za življenje vseh
nas še lepši. Vse najboljše, iskrene čestitke ob
občinskem, krajevnem in farnem prazniku!
Vaši župan in predsednika KS
Spoštovane občanke in občani, župljanke
in župljani. Dovolite najprej, da se zahvalim
občini, da je duhovni sad lenarške župnije,
življenje in delo s. Nikoline Marije Rop ovrednotila z nazivom častna občanka. Pandemija covida-19 je preprečila javno praznovanje
Lenartovega. Naš občinski in župnijski zavetnik je med drugim tudi zavetnik zapornikov,

Peter Golob, predsednik KSVoličina

zato ima ob sebi upodobljene odprte zaporniške okove. Koronavirus nas je trenutno zaprl
v okove bolezni in vsega, kar je s tem povezano. Sv. Lenart je jetnike reševal iz okov, zato
se v teh dneh tudi mi obrnimo na našega občinskega in župnijskega zavetnika sv. Lenarta,
naj nas reši okov koronavirusa. Iskrena voščila vsem ob občinskem in tudi župnijskem
prazniku. Sv. Lenart, prosi za nas.
Vaš župnik

Marjan Pučko, župnik

Priznanja Občine Lenart za leto 2020
Bronasti lenarški grb
Irena Hadžiselimović iz Zg. Voličine

I

rena Hadžiselimović prostovoljno, s pozitivno energijo in dobro voljo dela za
dobro kraja in ljudi. Dejavna je v Društvu
upokojencev Voličina in je pobudnica mnogih aktivnosti.
Ob uvedbi programa »Starejši za starejše«
v letu 2008 je bila imenovana za koordinatorko programa, ki ga skupaj s prostovoljci
in prostovoljkami izredno dobro opravlja in
vodi. Gospa Irena se zelo trudi, da skupaj s
sodelavci pomaga starejšim na območju KS
Voličina, ki so pomoči potrebni, so osamljeni, bolni ali onemogli. Po njeni zaslugi program »Starejši za starejše« poteka strokovno
in dobro organizirano. V digitalni obliki vodi
tudi vso evidenco aktivnosti.
Irena Hadžiselimović je srčna oseba, veli-
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ko svojega časa posveča pomoči potrebnim
starejšim osebam, ureja obiske pri zdravniku
in posreduje na Centru za socialno delo pri
reševanju socialnih stisk. Društvo upokojencev Voličina je zaradi uspešnega izvajanja
programa »Starejši za starejše« dobilo status

humanitarne organizacije, kar je za društvo
velika pridobitev.
Za uspešno dolgoletno humanitarno delo
in širjenje prostovoljstva prejme bronasti lenarški grb.

Franc Belšak iz Lenarta

Franc Belšak je upokojeni obrtnik, nekdanji dolgoletni član organov Območne obrtno-podjetniške zbornice Lenart. Od leta
2017 opravlja funkcijo predsednika Društva
upokojencev Lenart. Njegov osebni angažma je v sodelovanju z Občino Lenart obrodil
sadove, tako da imajo člani Društva upokojencev Lenart na Poleni na voljo dve igrišči
za rusko kegljanje, v kletnih prostorih OŠ
Lenart pa strelišče za dejavnost strelske sekcije. Gospod Belšak si prizadeva, da bi se člani
društva upokojencev vključili in sodelovali
pri aktivnostih številnih društvenih sekcij ter
na tak način uresničevali svoje talente in si
osmislili jesen življenja.
Franc Belšak si je prizadeval za obnovo
društvenih prostorov v lenarškem rotovžu.
Za osebni prispevek in dosežke na področju obogatitve dejavnosti Društva upokojencev Lenart prejme bronasti lenarški grb

Tanja Vintar iz Zg. Polskave

Tanja Vintar je po poklicu diplomirana
ekonomistka. Poklicno pot je začela v gospodarstvu, pred dobrimi 25-imi leti. Leta 1999
se je zaposlila na Občini Slovenska Bistrica,
kjer je vodila oddelek za družbene dejavnosti.
V obdobju 2005 do 2008 je bila zaposlena v
kabinetu ministra v Službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer je sodelovala pri pripravi zakonodaje za ustanovitev
pokrajin, sodelovala je v postopkih priprave
operativnih programov za finančno perspektivo 2007–2013 in je uspešno izvajala naloge,
povezane s črpanjem evropskih sredstev.
Aprila 2010 je prevzela vodenje Razvojne
agencije Slovenske gorice, d. o. o., vendar v
njej nikoli ni bila zaposlena. Z znanjem in izkušnjami je pripomogla k njeni uspešni rasti.
V času, odkar Razvojno agencijo vodi Tanja Vintar, le-ta uspešno posluje, zaposlenih
je 8 delavcev, ki opravljajo naloge območne
razvojne agencije, pripravljajo in vodijo projekte ter javne razpise za 9 občin Območnega
razvojnega partnerstva Slovenske gorice, za
10 občin LAS Ovtar Slovenskih goric, projektno pa tudi za širše območje.
Pod vodstvom Tanje Vintar je Razvojna
agencija Slovenske gorice prijavila in izvajala
več skupnih občinskih in regijskih projektov.
Tudi zaradi prizadevanj Tanje Vintar so
se na območju LAS Ovtar v zadnjih desetih
letih uspešno izvedeli številni projekti, ki so
sofinancirani iz Evropskega kmetijskega skla-
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Za strokovno in uspešno delo v korist skupnosti prejme srebrni lenarški grb.

Darja Ornik iz Sp. Voličine

Darja Ornik je zaposlena na Občini Lenart,
20 let pa skrbi predvsem za področje kulture,
javnih prireditev in dogodkov. V teh letih so
se pod njeno taktirko zvrstile številne občinske, krajevne in druge proslave, katerim je vedno znala dala dati primerno kulturno vsebino, ustrezno umetniško raven ter priložnost
tako domačim, še ne uveljavljenim talentom,
kot tudi uglednim umetnikom.
Velik pečat daje Darja Ornik vsakoletnemu
lenarškemu poletnemu festivalu LEN-ART,
ki je zadnjih 15 let nepogrešljiv kulturni dogodek skozi celo poletje. Po njeni zasnovi je
to uspešna kulturno umetniška kombinacija
različnih žanrov kulture, različnih prireditev za otroke in odrasle, mlade in starejše.
Na njeno povabilo so se v Lenartu predstavili mnogi domači in tuji umetniki različnih
glasbenih zvrsti, amaterske in profesionalne
dramske skupine. Nepogrešljiv je njen izbor
in povabilo vsakoletnega dela FOLKART-a,
saj lahko v Lenartu občudujemo vrhunske
folklorne skupine z različnih celin sveta.
Z veliko mero ustvarjalnosti pripravlja tudi
dogodke ob občinskih in krajevnih praznikih
ter božično-novoletnih prireditvah v Lenartu, prav tako organizira množično lenarško
pustovanje. Nepogrešljiv je njen prispevek
pri soorganizaciji in izvedbi že 35 let starih
Maistrovih prireditev v Zavrhu. Pomembno
delo opravlja tudi pri pripravi in ustvarjanju

vsebin za najrazličnejše občinske projekte, pri
pripravi razpisnih dokumentov za prijavo na
najrazličnejše javne razpise za sofinanciranje
raznih projektov. Z njeno pomočjo, veliko
mero ustvarjalnosti, inovativnosti in občutka
za skupno dobro je Občina Lenart na javnih
razpisih pridobila sredstva za njihovo izvedbo.
Za dolgoletno izredno uspešno, ustvarjalno in nesebično delo na področju kulture,
javnih prireditev ter njen prispevek k obogatitvi javnega življenja ter podobe Občine Lenart prejme Darja Ornik srebrni lenarški grb.

Zlati lenarški grb
Karl Vogrinčič iz Močne

da za razvoj podeželja in iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj. V preteklem obdobju jih
je bilo izvedenih 68, v aktualnem pa jih je tri
leta pred zaključkom implementacije potrjenih 69, od katerih jih je 23 tudi že zaključenih.
Z znanjem, uspešnim vodenjem, inovativnim delom, ustvarjalnostjo, dobrim sodelovanjem in odnosom do lokalnega okolja,
kot so občine, društva in lokalni ponudniki,
je Tanja Vintar osebno prispevala k številnim
uspešnim razvojnim projektom v Občini Lenart, zato prejme bronasti lenarški grb.

Srebrni lenarški grb
Stanislav Vedernjak iz Radehove

Stanislav Vedernjak je svojo poklicno pot
začel kot gradbeni tehnik v podjetju Centrovod. Šolal se je ob delu in je zaključil študij
s strokovnim nazivom diplomirani gradbeni
inženir.
Leta 1989 se je zaposlil na Občini Lenart
kot referent za gradbene zadeve. Po ustanovitvi upravnih enot je bil leta 1995 razporejen na Upravno enoto Lenart. Do leta 2010 je
uspešno vodil Oddelek za okolje, prostor in
kmetijstvo. Od takrat opravlja strokovno delo
višjega svetovalca za gradbene zadeve in vodi
najzahtevnejše postopke.
Pri delu so mu vodilo strokovnost, ustvarjalnost in neodvisnost. V okviru sistema in
zakonodaje najde strokovne rešitve tudi za
najzahtevnejše in zapletene zadeve, ki so v
korist skupnosti in ljudi.
Stanislav Vedernjak je zgled strokovnega
javnega uslužbenca, ki dobro sodeluje, pomaga in svetuje strankam in organizacijam.
Izjemno dobro ves čas sodeluje tudi z Občino
Lenart, s strokovnimi rešitvami in vodenjem
postopkov dela za javno korist.
Slavko Vedernjak je dejaven tudi v društvih. Je pobudnik ustanovitve Turističnega

Upravne enote Lenart s strokovnim delom in
pozitivnim odnosom pustil pečat in opravil izjemno delo za javno korist in za dobro skupnosti.

Življenjsko pot Karla Vogrinčiča so
zaznamovale številne aktivnosti. Po poklicu
je varnostni inženir, zaposlen je bil v lastnem
podjetju, opravljal pa je tudi številne javne
funkcije. Od julija 1999 do 2002 je opravljal
funkcijo predsednika Sveta KS Lenart. V obdobju od leta 2002 do 2006 je bil podžupan
Občine Lenart.
Kot predsednik KS Lenart in podžupan je
sodeloval pri številnih projektih, si prizadeval
za razvoj občine in za dobrobit skupnosti.
V zadnjih letih se je Karl Vogrinčič v celoti
posvetil čebelarstvu. Čebelari v AŽ panjih v
namenskem čebelnjaku za apiterapijo, kjer
gradi zgodbo: “Apiterapija v slovenskem čebelnjaku”. Čebelarjenje pa je nadgradil z apiterapijo in apiturizmom. Za apiterapevta se
je izšolal v šolah za apiterapijo v Beogradu in
Bonnu. Kasneje je bil pobudnik in soorganizator Šole za apiterapijo v Mariboru, ki je edina šola za apiterapijo v Sloveniji. Ves čas tudi
dela na raziskovalnem področju v apiterapiji.
Na njegovo pobudo je bilo prevedenih več
tujih strokovnih del s področja apiterapije in
antropozofije v slovenski jezik. Na povabilo
OŠ Lenart in Vrtca Lenart predstavlja čebelarjenje in čebelje pridelke.
Vedno predstavi tudi apiterapijo. S svojim
delom je Karl Vogrinčič v svet ponesel ime
Občine Lenart, saj ga zaradi njegovih dosežkov
v čebelarstvu obiskujejo ljudje iz vsega sveta.
Od leta 2012 je predsednik sekcije za apiterapijo dr. Filipa Terča, ki je začetnik moderne
apiterapije. Rojstni dan dr. Filipa Terča je od
leta 2006 svetovni dan apiterapije. Pod predsedovanjem Karla Vogrinčiča sekciji je bil obnovljen grob dr. Filipa Terča, napisana je bila
njegova monografija, v Narodnem domu v

Mariboru je bil postavljen Terčev doprsni kip.
Letos je bil Karl Vogrinčič imenovan za člana
kolegija predsednika pri Čebelarski zvezi Slovenije, zadolžen za apiterapijo in apiturizem.
V zadnjem času se Karl Vogrinčič ukvarja
z zgodovino apiterapije pri Lenartu in v Slovenskih goricah, saj so trije takrat eminentni
zdravniki, dr. Filip Terč v Mariboru ter dr.
Henrik Beneš (Čeh po rodu) in dr. France Tiplič, zdravnika pri Sv. Lenartu, v letih na prelomu stoletja pa vse do konca prve svetovne
vojne zdravili revmatološke bolnike s čebeljimi piki. Nastala je lepa mednarodna zgodba,
ki prispeva k promociji Občine Lenart.
Delo Karla Vogrinčiča v čebelarstvu je neprecenljivo. Zaradi izjemnih dosežkov, uvajanja novosti na področju čebelarstva in apiterapije prejme zlati lenarški grb.

Častna občanka Občine Lenart
S. Nikolina Rop iz Brezij

društva Radehova, kjer je več let aktivno deloval. Gospod Vedernjak je naravovarstvenik,
s številnimi aktivnostmi si prizadeva za ohranitev in varstvo naravnega okolja. Je dolgoletni član Ribiške družine Pesnica - Lenart, kjer
vodi čistilne akcije, skrbi za urejenost sprehajalnih poti in je zaslužen za zasaditve dreves
ob jezeru Radehova.
Stanislav Vedernjak je kot javni uslužbenec

Sestra Nikolina Rop, njeno rojstno ime je
Marija, doma je iz Lormanja, se je v slovenski
prostor vpisala ne le kot predana oseba redovniškega življenja, pač pa tudi kot izjemna
oseba slovenske kulinarike.
Kuha jo je prevzela, zato je odšla že pri 16
letih v svet po kuharsko znanje, v Šentrupert
pri Velikovcu na Koroško, kjer je nekaj let tudi
delala. Potem je stopila v red šolskih sester in
leta 1975 začela organizirati kuharske tečaje,
najprej v Repnjah pri Vodicah in nato na
Brezjah. Prve redovne zaobljube je izrekla 8.
9. 1970 v Repnjah. Po noviciatu je naredila še
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OVTARJEVE NOVICE
srednjo medicinsko šolo v Zemunu v Srbiji.
V začetku devetdesetih let preteklega stoletja je začela pisati tudi recepte za tednik
Družina. Ker so bili preprosti in uporabni, je
bilo zanimanje zanje vedno večje. Družina jih
je najprej izdala v šestih knjigah, leta 2008 pa
je 550 receptov združila v zajetnejšo kuharsko knjigo. Ker vsak čas prinaša nekaj novega
in to velja tudi za kuhinjo, sta se Družina in s.
Nikolina odločili za dopolnjeno izdajo kuharice, v kateri je 600 receptov. Že 15 let je za
poslušalce radia Ognjišče nepogrešljiva oddaja Kuhajmo s sestro Nikolino, kjer poslušalcem deli nasvete iz svoje bogate zakladnice
kuharskega znanja.
»Sestra Nikolina tako nadaljuje tradicijo
izdajanja slovenskih kuharic, ki se je začela
z Valentinom Vodnikom. To je tudi začetek
slovenskega neverjetno bogatega kuharskega
izrazoslovja. Recepti so preverjeni in
praktični, zato so tudi slika prehranskih navad
Slovencev«, je zapisal dr. Janez Bogataj. Skozi
svoje delovanje je bila s. Nikolina zapisana v

AKTUALNO IZ OBČIN
več krajih, kot so: Velikovec, Celovec, Repnje,
Zemun v Srbiji, Rim, Ljubljana in sedaj na Brezjah. Na vseh postojankah je poskrbela za odlično hrano. Bodisi v generalni hiši šolskih sester v Rimu kot tudi zadnje obdobje, ko je bila
kuharica v Ljubljani pri apostolskem nunciju v
Republiki Sloveniji msgr. Juliuszu Januszu.
Do nedavnega je vodila gospodinjske tečaje,
za katere je vladalo takšno zanimanje, da so vsa
mesta bila zasedena za nekaj let naprej. Njenih
tečajev so se udeležili tudi številni Lenarčani.
Letos s. Nikolina obhaja 70-letnico življenja in 50-letnico redovnih zaobljub.
S svojim predanim delom, s pogumom, s
ponosom, s kulinariko in zglednim redovniškim življenjem je ponesla župnijo in Občino Lenart v Slovenskih goricah v številne
domove širom Slovenije in sosednjih držav.
Ob tem poslanstvu pa je tudi predano služila
vrednotam krščanskega življenja. Tako je med
vsem ostalim prispevala tudi za promocijo
Slovenskih goric, župnije in občine Lenart, za
kar prejme naziv častni občan občine lenart.

Učenci, ki so v času osnovnošolskega izobraževanja dosegli odličen uspeh
Nekdanji učenci OŠ Lenart:

David Gergič Štravs, Nika Strelec, Luka Kranjc, Hana Šalamun, Petra Zadravec.

Nekdanji učenci OŠ Voličina

Neja Hadžiselimović, Manja Kurnik, Primož Petko, Blaž Sekol.

Zlati maturanti

Manuela Brunčič iz Nadbišca
Maja Dajčman iz Močne
Doroteja Kolarič iz Sp. Porčiča
Jan Sernec iz Lenarta
Timotej Šuman iz Radehove
Žiga Sirk iz Radehove
Vid Peršak iz Lenarta

Nagrade za izjemne študijske dosežke

Diplomanti dodiplomskega in podiplomskega študija, s stalnim prebivališčem v Občini Lenart, ki so v študijskem letu 2019/2020 dosegli povprečno oceno vseh opravljenih obveznosti
9,1 ali več:
Vesna Vrčko - za zaključen študij na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru in strokovni
naslov doktorica medicine.
Florijan Ropert - za zaključen študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in strokovni naslov diplomirani ekonomist.
Maja Kurbus - za zaključen študij na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, študijski program socialno delo, smer socialno delo z mladimi.
Jasmina Lah Vreča - za zaključen študij na fakulteti Alma Mater Europaea in strokovni
naslov diplomirana medicinska sestra (VS).
Luka Martin Tomažič - za zaključen študij na Univerzi v Londonu in strokovni naslov
magister prava.
Anja Raner - za zaključen študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v
Mariboru in strokovni naslov magistrica inženirka kemijske tehnike.
Dr. Aleš Marđetko - za zaključen študij na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in
znanstveni naslov doktor znanosti.

Obrazi Zavrha

V

Zavrhu v Slovenskih goricah so leta
2018 ob stoletnici bojev za severno
mejo v povsem prenovljeni Štupičevi
vili uredili novo muzejsko zbirko z naslovom
»Maister po Maistru«. Gre za sodobno postavitev s korektno večplastno predstavitvijo tako Maistra kot njegovih sodelavcev in
seveda tudi domačinov Zavrha ter njihovih
prizadevanj za ohranitev zgodovinskega
spomina na generala Maistra in njegov čas.
Tradicija spominjanja na generala Maistra se
je v Zavrhu in v Slovenskih goricah nasploh
kljub občasnim organizacijskim vzponom in
padcem ohranila in letos bi se morale zgoditi
že 35. Maistrove prireditve. Zaradi epidemije
covida-19 jubilejnih priredtev na Zavrhu ne
bo, je pa pred dnevi izšla spominska fotomonografija z naslovom Obrazi Zavrha. 35 let
Maistrovih prireditev na Zavrhu.
Knjiga Obrazi Zavrha, ki sta jo izdala in založila Občina Lenart in Domovinsko društvo
generala Maistra iz Maribora, je svojevrstno
posvetilo 35-letnici Maistrovega spominjanja
v Zavrhu. Je neke vrste »krona« dosedanjih
prizadevanj in hkrati sklepno dejanje muzejske
postavitve iz leta 2018 v obnovljeni Štupičevi
vili. Pot po razstavi »Maister po Maistru« se
namreč zaključi z listanjem po fotoknjigi z
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Avtorske prispevke za fotomonografijo
Obrazi Zavrha so napisali Aleš Arih,
Božo Čobec, mag. Janez Kramberger,
mag. Franci Pivec in dr. Marjan Toš.
naslovom »Obrazi Zavrha«. Ko se je leta 2018
razstava odprla, smo njeni avtorji obljubili, da
bomo knjigo dopolnili in izdali še nekoliko
zajetnejšo publikacijo, kar smo ob 35-letnici
organiziranih Maistrovih prireditev tudi
storili. Knjiga potrjuje izvirnost in plemenitost
završkih prireditev in dogodkov, ki so se
zgodili med preprostimi ljudmi z najboljšim
namenom, da tisti, ki so sooblikovali narodno
zgodovino, ne bi šli v pozabo.

Knjiga je namenjena vsem obiskovalcem
Zavrha, ki jih zanimajo izvirne podobe nastajanja tega »Maistrovega svetišča« v Slovenskih
goricah, in vsem, ki so to svetišče gradili in
bi radi spomine nanj trajno ohranili tudi za
svoje naslednike. Knjiga je hkrati namenjena
bodočim raziskovalcem Zavrha, dijakom in
študentom in seveda tudi zgodovinarjem, ki
bodo upoštevajoč časovno distanco temu dogajanju dali celovito in objektivno historično
vrednost.
Knjigo Obrazi Zavrha je uredila dr. Maja
Toš, lektorica je bila prof. Andreja Lep, naslovnica in notranja podoba knjige pa je delo
mlade oblikovalke Rebeke Škrlec. Za tisk jo
je pripravila Kreativna Pika iz Lenarta, izšla
pa je v nakladi 500 izvodov.
dr. Marjan Toš

Igralec Bojan Maroševič v vlogi Maistra na Zavrhu

Modernejša trgovina SPAR na novi lokaciji

S

PAR Slovenija je v četrtek, 26.
novembra, v Lenartu odprl
novo, modernejšo trgovino, ki
se nahajala na drugi lokaciji. Novi
hipermarket SPAR se nahaja v Industrijski ulici in je bil zgrajen v petih
mesecih. Trgovina ima vse elemente
moderne gradnje, ki so zadnja leta že
stalnica novih trgovin SPAR. Obsega
skupaj več kot 1.800 kvadratnih metrov sodobno urejene površine, njeno
stekleno fasado dopolnjuje moderen,
z lesom obložen nadstrešek. Pred trgovino je prostor za brezplačno parkiranje 146 vozil. Za kakovostno ponudbo in prijetno nakupovalno vzdušje bo v
novem hipermarketu skrbelo 26 zaposlenih.
V ospredju trgovine so sveži oddelki z bogato založenim oddelkom sadja in zelenjave
na čelu. SPAR ceni domače pridelovalce, zato
posebno mesto zavzema leseni kozolec, kjer
so na voljo izdelki slovenskih pridelovalcev.
Poleg oddelka sadja in zelenjave obiskovalce
na začetku trgovine pozdravi oddelek kruha
in peciva s samopostrežnim oddelkom, ki mu
sledijo delikatesa z izvrstnimi specialitetami
za vse okuse ter mesnica in ribarnica. Na voljo
je tudi ponudba z alternativno prehrano ter
dobro založen oddelek, imenovan SPAR TO
GO, ki je v današnjem hitrem življenjskem
slogu zelo aktualen. V njem so na voljo števil-

ne že pripravljene jedi, sendviči in solate, ki
se jih lahko preprosto odnese s seboj. Vsem,
ki bodo želeli opraviti hiter nakup, bodo na
voljo tudi štiri samopostrežne blagajne.
Nova trgovina je energetsko varčna, saj ima
vgrajeno varčno razsvetljavo LED ter učinkovit sistem »CO2«. Gre za hladilno tehniko,
ki uporablja plin CO2. Z odpadno toploto
hladilne tehnike bo trgovina pozimi ogrevana in poleti hlajena. Z uporabo tega sistema
je trgovina okolju prijazna, saj za svoje delovanje ne uporablja klasičnih energentov.
Vljudno vabljeni!
DELOVNI ČAS HIPERMARKETA
SPAR LENART: PON–SOB: 8.00–20.00;
NED: ZAPRTO

Občina Sveta Ana

Kolesarske povezave že danes vabijo turiste

V

Občini Sveta Ana so z lastniki zemljišč že uspeli skleniti služnostne
pogodbe za izgradnjo in ureditev kolesarskih poti v okviru projekta kolesarskih
povezav na območju razvojnega partnerstva
(ORP) Slovenske gorice. Občine iz območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice
(gre za občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart,
Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih
goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in
Šentilj) ter pridružene občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici in
Trnovska vas bodo namreč s pomočjo evropskih sredstev skupno zgradile in uredile kolesarske poti na območju Slovenskih goric, tako
da bodo lahko prebivalci iz Slovenskih goric
s kolesom prišli varno od doma do delovnih
mest, šol, trgovin in drugih institucij v Lenartu, Ptuju in Mariboru ter nazaj. Kolesarske
povezave med občinami v Slovenskih goricah
pa bodo pomembne tudi za razvoj turizma na
tem območju, ki slovi po čudovitem naravnem okolju, ki kolesarje dobesedno vabi med
svoje griče, polja, vinograde, zidanice ter prijazna gostišča in turistične kmetije.
Po besedah direktorice občinske uprave
v Občini Sveta Ana Renate Trajbar Kurbus
bodo v Občini Sveta Ana investicijski program za kolesarske povezave sprejeli še na
občinskem svetu, nato pa bo z njihove strani
vse nared za prijavo projekta na ustrezen razpis. Rok za prijavo je bil prestavljen na januar
naslednjega leta.
Na območju Občine Sveta Ana so bile načrtovane tri kolesarske trase: deveta od Lenarta do Svete Ane; deseta od Svete Ana do

Nasove (via Črnci) in enajsta od Svete Ana
do Trat. Zaradi omejenih finančnih sredstev
pa bodo izgradnjo desete trase prestavili v naslednjo finančno perspektivo Evropske unije.
Trasa kolesarske poti od Lenarta do Svete
Ane, ki bo dolga 7,5 kilometrov, se bo pričela pri priključku Gubčeve ulice v Lenartu.
Izven naselja bo potekala po 2,5 metra široki
kolesarski stezi, znotraj mesta pa bodo kolesarji uporabljali obstoječo infrastrukturo za
kolesarje. Trasa bo potekala skozi Zgornje
Žerjavce, kjer bo ob regionalni cesti zgrajena
kolesarska steza. Nato se bo kolesarska pot ob
regionalki nadaljevala skozi Žice do Krivega
vrha in naprej do Svete Ane, kjer bo skozi njeno središče kolesarska pot speljana po posebnem sistemu po obstoječi cestni infrastrukturi. Ministrstvo za infrastrukturo Republike
Slovenije je namreč že leta 2017 izdalo Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih. Na prometnicah, ki
so preozke za posebne kolesarske pasove, je
namreč mogoče promet med različnimi uporabniki (pešci, kolesarji, avtomobili, avtobusi
itd.) urediti tudi z ustreznim prometnim režimom in omejitvami hitrosti, tako kot so to že
storili v središču Lenarta.
Trasa kolesarske poti od Svete Ane do Trat,
ki je dolga 13,2 kilometra, pa se začne pri
križišču za Sveto Ano in poteka pretežno po
ravninskem terenu, izrazito se vzpne šele v
bližini Trat. Na tej trasi so štiri kilometri kolesarske poti že zgrajeni, sicer pa bo 2,5 metra
široka kolesarska pot potekala ob trasi regionalne ceste.
Skupna dolžina načrtovanih kolesarskih
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poti na Območju Sveta Ane znaša blizu 16 kilometrov, medtem ko
bo celotna mreža kolesarskih poti v
Slovenskih goricah skupaj dolga preko 128 kilometrov. Kolesarji bodo
lahko po tej mreži kolesarskih poti
prišli s kolesom tudi iz ene občine v
vse druge slovenskogoriške občine in
obratno.
Vrednost celotne investicije znaša nekaj več kot 15 milijonov evrov,
stroške pa si bodo partnerske občine
razdelile. Vsekakor gre za velik projekt, od katerega si veliko obetajo
Na območju Občine Sveta Ana, kjer bodo kolesarske poti v
tudi v Občini Sveta Ana, saj imajo v okviru projekta kolesarskih povezav na območju ORP Sloventej občini že večletne izkušnje s ko- ske gorice zgradili v glavnem ob regionalkah, imajo že danes
lesarskim turizmom. Na območju kar precej kolesarskih stez.
Občine Sveta Ana imajo že danes kar
precej kolesarskih poti in lepo urejeodsek na občinski cesti Žice–Spodnja Ročinih cest, po katerih predvsem v spomladanca v dolžini 741 metrov, za kar je namenila
skem, poletnem in jesenskem času prihajajo
okoli 81.000 evrov. Občina je za investicijo
v občino turisti na kolesih, zlasti iz sosednje
prispevala dobrih 14.600 evrov lastnih sredAvstrije. Po besedah župana Občine Sveta
stev, okoli 66.800 evrov nepovratnih sredstev
Ana Silva Slačka jih največ pride iz smeri Trat
pa je zagotovila iz ministrstva za gospodarski
in iz apaške oziroma radgonske smeri. Avrazvoj in tehnologijo po 23. členu zakona o
strijske turiste gostinski in turistični delavci
financiranju občin.
v Slovenskih goricah cenijo kot dobre goste.
Na cesti Dražen vrh–Holer–Rožengrunt je
Zagotovo jih bo po izgradnji kolesarske mreobčina modernizirala 322 metrov dolg odsek.
že še precej več, kot jih je bilo doslej.
Vrednost investicije je znašala 37.600 evrov.
V Občini Sveta Ana ta čas intenzivno
Občina je iz lastnih sredstev prispevala blizu
gradijo prizidek k vrtcu, ki so ga nameravasedem tisoč evrov, z ministrstva za gospodarli zgraditi s pomočjo sredstev iz državnega
ski razvoj in tehnologijo pa je zagotovila okoli
proračuna. Ker je država zaradi epidemije
30.500 evrov povratnih sredstev.
covida-19 spomladi razpis za dograditev šol
Poleg tega je Občina Sveta Ana moderniziin vrtcev odpovedala, pa so se v Občini Sveta
rala 208 metrov dolg odsek na cesti Ledinek–
Ana odločili, da bodo prizidek zgradili sami,
Kraner. Za to je namenila blizu 30 tisoč evrov,
saj ga nujno potrebujejo. Po besedah župana
od tega 5.300 evrov iz lastnih sredstev in preSlačka bodo prizidek do zime zgradili tako,
ko 24 tisoč evrov nepovratnih sredstev iz mida bo pod streho in da bo vgrajeno tudi stavbnistrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
no pohištvo z okni in vrati, nato pa bodo čez
po 23. členu zakona o financiranju občin.
zimo v objektu montirali inštalacije. Doslej
Za 768 metrov dolg odsek na cesti Lokavec–
dela potekajo po planu, za malčke pa bo vrtec
Rožengrunt pa je občina namenila blizu 90
nared na začetku naslednjega šolskega leta.
tisoč evrov. Iz proračuna je občina zagotovila
V Občini Sveta Ana so že zaključili ali
okoli 16 tisoč evrov, preostanek pa iz ministrzaključujejo modernizacijo več cestnih odstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pa
sekov. Tako so oziroma bodo Anovčanke in
bo po 23. členu zakona o financiranju občin.
Anovčani letos pridobili nov 904 metre dolg
Drugi val epidemije covida-19 pa je Občicestni odsek od Dražen vrha do Holerja. Vreno Sveta Ana do sredine novembra prizadel
dnost celotne investicije je znašala okoli 104
nekoliko manj kot prvi. Kot pravi župan Slatisoč evrov. Občina Sveta Ana je prispevala
ček, občanke in občani dosledno spoštujejo
okoli polovico sredstev, drugo polovico pa
sprejete ukrepe za preprečevanje širjenja nobodo v obliki povratnih sredstev pridobili iz
vega korona virusa, saj sedaj o širjenju epideministrstva za gospodarski razvoj in tehnolomije in nevarnosti virusa že veliko vedo.
gijo po 23. členu zakona o financiranju občin.
Tomaž Kšela
Občina Sveta Ana je modernizirala tudi

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Sveta Trojica: “Aktivirajmo se!”
Spoštovane občanke, spoštovani občani.
Že drugič v letošnjem letu se je ustavilo praktično vse. Vsi, če se le da, ostajamo doma
in s tem poskušamo pripomoči k preprečevanju širjenja okužb z novim koronavirusom.
To je v tem trenutku najbolj pomembno.
Kljub vsem omejitvam pa smo mi še kako aktivni. Kot ste lahko spoznali v slabih dveh
letih županovanja Davida Klobase, se je v naši občini marsikaj spremenilo. Obnovljenih je
kar nekaj cestnih odsekov, uredilo se je parkirišče ob jezeru, pridobili smo dve postajališči
za avtodome, šolsko igrišče je dobilo novo preplastitev, po 15 letih imamo v naši občini
ponovno družinskega zdravnika in postajamo kraj, zanimiv za mlade podjetnike.
Zaživela pa je tudi Zimska pravljica, Trojica Fest, v času pandemije pa nam je uspelo
uresničiti še en za občino in vse nas občane pomemben projekt - Trilogijo ob jezeru. Na
tem dogodku, ki je bil umeščen ob naše idilično Trojiško jezero, je zaživel Zavod za turizem Sveta Trojica. Namen ustanovitve zavoda je turistični razvoj in promocija našega
kraja in širšega območja Slovenskih goric. Razvoj in razcvet turizma se ne zgodi čez noč.
Zavedamo se, da smo turizem ljudje, zato se obračamo na vas. Vabimo vse, ki se že
ukvarjate s turizmom, in vse, ki bi se želeli vključiti v soustvarjanje turistične ponudbe
našega kraja in širšega območja Slovenskih goric, da nas kontaktirate. Predstavite nam
svojo ponudbo, načrte, zamisli, pobude …
Že v mesecu decembru načrtujemo različne aktivnosti, okrogle mize in dogodke, ki
bodo osnova za razvoj našega kraja in širšega območja Slovenskih goric.
Drage občanke in občani, vzpodbujam vas, da opogumite svoje bližnje, sosede, prijatelje, znance … vse, za katere menite, da bi lahko bili del naše zgodbe.
Ob tej priložnosti vabimo tudi vsa društva, da izkažejo pripravljenost na sodelovanje.
»Korona čas« nam je marsikaj vzel in nas za marsikaj prikrajšal. Dal pa nam je čas, da se
ustavimo, čas za razmislek, in ponudil priložnost, da naredimo korak naprej.
Vemo, da se vrniti nazaj ne moremo, zato pa imamo priložnost, da skupaj ustvarimo
lepšo in boljšo prihodnost za nas vse. Dajmo, aktivirajmo se!
Aktivirajte se preko e-pošte, pošljite nam sporočilo na turizem@svetatrojica.si, preko
socialnih omrežij FB, Instagram, twitter ali pa nas preprosto pokličete na 031 702 904
Veselimo se sodelovanja z vami!
S spoštovanjem,
David Klobasa,
Tanja Arih Korošec,
župan
Občine
Sveta Trojica
v. d. direktorica Zavoda za turizem Sveta Trojica	
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840 metrov pločnika in javne razsvetljave

Č

lani Občinskega sveta Občine
Sveta
Trojica
so sprejeli Dokument
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za
ureditev ceste in pločnika vključno z javno
razsvetljavo na južni
vpadnici v Sveto Trojico. Gre za cesto, ki vodi
od regionalne oziroma
državne ceste Lenart–
Ptuj po hribu navzgor
do središča Svete Trojice in je sedaj v precej
slabem stanju. Ta južna
vpadnica v središče kra- Ob Trojiškem jezeru ob južni vpadnici v Sveto Trojico je Občina Sveta Trojica
uredila novo parkirišče.
ja in občine, ki se ves čas
vzpenja, je brez pločnika
in brez javne razsvetljave, kar postaja zelo moteče, saj predstavlja
koli 116 tisoč evrov pridobila z ministrstva za
edino povezavo med novim naseljem Trojica
gospodarski razvoj in tehnologijo po 23. člejug in središčem občine.
nu zakona o financiranju občin.
Občina Sveta Trojica namerava na 840-meOb Trojiškem jezeru ob južni vpadnici v
trskem odseku na južni vpadnici urediti oziSveto Trojico v neposredni bližini novega
roma zgraditi enostranski pločnik ob cesti in
naselja Trojica jug je občina uredila novo
urediti javno razsvetljavo, kar bo povečalo
parkirišče. Na njem je v skladu s sklepom obvarnost prometa za vse udeležence.
činskega sveta parkiranje plačljivo, saj želi občina pridobiti nekaj sredstev za vzdrževanje
Dokument identifikacije investicijskega
parkirišča in urejanje okolja. Na parkirišču,
projekta za ureditev omenjene ceste in pločnina katerem lahko parkira okoli sto avtomoka so začeli pripravljati že leta 2017. Ker so tabilov, stane ura parkiranja za osebna vozila
krat načrtovali izvedbo investicije v več fazah,
0,5 evra, za 24 ur pa 5 evrov. Ura parkiranja
je tudi sedaj razdeljena na več faz. Po besedah
za avtobus znaša 3 evre, za 24 ur pa 18 evrov.
direktorice občinske uprave v Občini Sveta
Mesečna dovolilnica za parkiranje osebnega
Trojica Darje Slivnjak pa bodo vse faze izvedli
avtomobila stane 20 evrov, letna pa 60 evrov.
eno za drugo, tako da bodo pločnik in javno
Parkirnino lahko uporabniki plačajo z gotorazsvetljavo zgradili naslednje leto praktično v
vino ali bančno kartico na parkomatu na pardveh mesecih od julija do septembra.
kirišču, mesečno in letno najemnino za parVrednost celotne investicije znaša nekaj
kiranje pa lahko poravnajo na sedežu Občine
več kot 309 tisoč evrov. Pri tem na pripravo
Sveta Trojica v času uradnih ur.
dokumentacije in vodenje investicije odpade
Jeseni je Občina Sveta trojica predala nanekaj več kot 20 tisoč evrov, na ureditev pločmenu tudi parkirišče za avtodome. Lastnik
nika okoli 122 tisoč evrov in na ureditev javavtodoma mora za 12 ur parkiranja na njem
ne razsvetljave okoli 110 tisoč evrov. K temu
je seveda treba prišteti
še 22 odstotkov davka
na dodano vrednost.
Po novem pločniku
bodo lahko peš hodili
v središče Svete Trojice
in nazaj tudi prebivalci
novega naselja Trojica
jug. Nove stanovanjske
hiše v tem naselju rastejo
zelo hitro. Ko bo naselje končano, bo v njem
živelo približno od 200
do 250 občank in občanov. Po vsemu sodeč bo
med njimi največ mladih družin, ki se bodo
v Občini Sveta Trojica Ob rekonstrukciji ceste Zgornja Senarska–Vas so uredili tudi vso komunalno
priselile iz večjih urbanih infrastrukturo.
središč na Štajerskem.
Gradnja novega naselja
plačati 10 evrov, pri čemer ima na voljo 150
teče tako hitro, da morajo vsi tisti, ki si namelitrov vode in 3 Kwh električne energije.
ravajo postaviti novi dom v naselju Trojica jug,
pohiteti, saj prostih parcel ni več veliko. ObV Občini Sveta Trojica so letošnji proračun
delno že sprejeli ob participaciji občank in
čina Sveta Trojica je celotno naselje že komuobčanov, ki so lahko v okviru projekta »Moja
nalno opremila. Tako kot je to običaj, so ulice
pobuda« dali predloge za izvedbo najnujnejših
v novem naselju v tej fazi izgradnje soseske še
investicij v svojem okolju. Tako je občina na
v makadamski obliki. Ko bo večina hiš zgrajepobudo občanov postavila javno razsvetljavo v
nih, pa bo občina naslednje leto poskrbela še
naselju Spodnje Verjane, kjer je konec oktobra
za asfaltiranje ulic.
zagorelo šest svetilk javne razsvetljave. Občina
Medtem ko v Občini Sveta Trojica načrtuje za to investicijo namenila 14 tisoč evrov, kajejo izgradnjo pločnika in javne razsvetljave
ob južni vpadnici, pa so že končali z rekonble za javno razsvetljavo pa je položila takrat,
strukcijo ceste Zgornja Senarska–Vas v dolko je Telekom gradil optično omrežje.
žini 340 metrov. Ob rekonstrukciji te ceste so
Po navedbah župana Občine Sveta Trojica
uredili komunalno in energetsko infrastrukDavida Klobase so se najbolj zavzeto vključili
turo, telekomunikacijsko omrežje ter fekalv projekt »Moja pobuda« krajani Zgornjega
no kanalizacijo. Poleg novega vodovodnega
Porčiča, ki si prizadevajo za rekonstrukcijo
omrežja so zgradili tudi nove hišne vodovoceste Mlasko–Biderman. Ker gre za večjo indne priključke. Telekom pa je sočasno zgradil
vesticijo, bodo iz projekta zanjo črpali sredstva
tudi optično omrežje in položil cevi za hišne
dve leti, veliko sredstev pa so zbrali sami. Tudi
priključke. Ob cesti so uredili tudi odvajanje
določena dela so izvedli sami, medtem ko bo
meteornih voda. Posledično je morala tudi
občina za rekonstrukcijo te ceste namenila
Direkcija Republike Slovenije za infrastruktudi nekaj sredstev iz naslova vzdrževanja cest.
turo urediti meteorno odvodnjavanje ob drV okviru projekta »Moja pobuda« pripražavni cesti. Celotna investicija v izgradnjo je
vljajo tudi ureditev avle Kulturnega doma.
bila ocenjena na 244 tisoč evrov, občina pa je
V Občini Sveta Trojica nadaljujejo tudi z
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gradnjo optičnega omrežja. Kot pravi župan
Klobasa, bo do konca leta optika zgrajena na
celotnem območju občine, razen v Oseku in
v delu Zgornjih Verjan. Vodstvo občine si še
naprej prizadeva, da bi optično omrežje seglo
v vsak kotiček občine vsaj v naslednjih dveh
letih, če že ne v enem.
Sicer pa se tudi v Občini Sveta Trojica tako
kot v vseh slovenskih občinah spopadajo z
drugim valom epidemije bolezni covid-19.
Po besedah direktorice občinske uprave Darje Slivnjak so jo do srede novembra še kar dobro odnesli, saj novi koronavirus ni prodrl v
večje institucije v občini. Občini uspeva uresničevati svoje naloge ter zastavljen program
dela. Več problemov z izvajanjem svojega
programa imajo društva, klubi in organiza-

AKTUALNO IZ OBČIN
cije, ki jim občina sofinancira izvajanje programov. Zato bo verjetno treba to okoliščino
upoštevati ter ustrezno prilagoditi pravilnike.
Kako uspešni so bili kljub epidemiji covida-19 v Občini Sveta Trojica pri izvajanju investicij in razvojnih projektov v letošnjem letu,
pove tudi podatek, da so doslej zanje namenili
600 tisoč evrov, od tega pa so pridobili v obliki sofinanciranja 190 tisoč evrov, kar znaša 32
odstotkov od vloženih proračunskih sredstev.
Tomaž Kšela

20.000 € je namenjenih tudi pridobivanju
dokumentacije za gradbeno dovoljenje za dozidavo vrtca. Nadaljevale se bodo tudi investicije v stanovanjske soseske tako bo 100.000 €
namenjenih nadaljnjemu urejanju Sončne soseske in soseske za šolo. Prav tako 100.000 € je
predvidenih za sanacijo plazov v občini.
Poleg investicijskih projektov pa je velik del
občinskega proračuna namenjen zakonsko določenim transferjem. Tako je za zagotavljanje
razlike do polne ekonomske cene v vrtcu v
Jurovskem Dolu in v vrtcih v drugih občinah,
ki jih obiskujejo otroci iz jurovske občine, namenjenih 355.000 €. Dobrih 150.000 € je namenjenih prav tako različnim socialnim transferjem, kot so financiranje domskega varstva

invalidov in domskega varstva starejših občanov, družinski pomočnik, pomoč na domu.
Več o samem proračunu in projektih za
prihodnjo leto v jurovski občini bo predstavljeno v prihodnji številki Ovtarjevih novic.

Na seji sprejeta še dva sklepa

Poleg obravnave proračuna za prihodnjo
leto so jurovski svetniki sprejeli tudi sklep o
spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. gor. za leto 2020.
Sprejet je bil tudi sklep o pridobitvi lastninske pravice in zaznambi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in sklep o ukinitvi statusa javno dobro v k.o. Zg. Gasteraj.
Dejan Kramberger

Potek naložb v Občini Sveti Jurij v Slov. gor.
Idejna zasnova za
prizidek k vrtcu v
Jurovskem Dolu
končana

Glede na trend povečevanja vpisa v vrtec
v Jurovskem Dolu in
glede na dejstvo, da je
vseh pet oddelkov vrtca pri OŠ J. Hudalesa
polnih, je občina Sv.
Jurij v Slov. gor. v letošnjem letu pričela s
prvimi koraki k izgradnji novega prizidka
k vrtcu. Minuli mesec
je bila tako končana Vrtec pri OŠ Jurovski dol - prizidava - 3D jugozahodni pogled
idejna zasnova vrtca.
Občinska uprava Občine Sv. Jurij v Slov. gor.
ustreznih dokumentov za pridobitev gradbebo v prihodnjem letu pričela s pridobivanjem
nega dovoljenja.

Cesta v Sp. Partinju dobila asfaltno podlago

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski občinski svet obravnaval proračun
za leto 2021

M

inuli četrtek, 19. 11. 2020, so jurovski svetniki zasedali na 13. redni
seji občinskega sveta. Zaradi ukrepov ob epidemiji covida-19 je potekala v
Kulturnem domu v Jurovskem Dolu. Med 8
točkami, ki so bile na dnevnem redu, je bila
najpomembnejša 3., v kateri so občinski svetniki v prvem branju obravnavali proračun za
leto 2021.
Za leto 2021 Občina Sv. Jurij v Slov. gor. načrtuje 2.415.255 € prihodkov ter 2.917.661 €
odhodkov. Razliko, dobrih 500 tisočakov višji
znesek odhodkov nad prihodki, bo občina pokrila s proračunskim presežkom iz leta 2020.

V letu 2021 dober milijon namenjen
investicijam

Proračun občine je ponovno naravnan zelo
investicijsko, saj bo investicijam v občini namenjenih rekordnih 1.206.115 €.
Velik del investicij bo ponovno namenjen
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rekonstrukciji občinskih cest. Tako se bo v
prihodnjem letu nadaljeval projekt IV. faze
rekonstrukcije občinskih cest, ki se je pričel v
letošnjem letu in v katerem bo občina v štirih
cestnih odsekih pridobila dobre 3 km novih
asfaltnih cestnih odsekov. V letošnjem letu je
bilo za projekt namenjenih 222.232, v prihodnjem letu pa bo še dodatnih 217.432 €, prav
tako pa je 140.000 € namenjenih rekonstrukciji ceste na relaciji Zg. Žerjavci–Gasteraj–Zg.
Velka. Za vzdrževanje drugih občinskih cest
in javnih poti je skupaj z zimsko službo rezerviranih 200.000 €.
Nekaj več kot 34.000 € je predvidenih tudi
za uredite javne razsvetljave v občini.
Med sredstvi za športno infrastrukturo bo
100.000 € namenjenih obnovi nogometnega
igrišča v Jurovskem Dolu, kar je bilo sicer
načrtovano že za leto 2020, vendar je zaradi
nastalih razmer ob širjenju novega koronavirusa prišlo do prestavitve tega projekta.

Gradbeno podjetje
Kokol in Kokol iz Miklavža je v tem mesecu
v sklopu 4. faze rekonstrukcije občinskih cest
končalo z asfaltiranjem
1000 metrov dolgega
makadamskega odseka
v Spodnjem Partinju
(JP 705-061). Omenjen
cestni odsek je bil tudi
razširjen, tako da sedaj
meri v širino 4 m.
V sklopu tega dvoletnega projekta, ki je sofinanciran iz 23. člena
zakona o sofinanciranja občin, bodo poleg
Nova asfaltna cesta čez Sp. in Zg. Partinje
že asfaltiranega cestnega odseka v Sp. PartiDol (LC 203-141), prav tako v dolžini 650 m,
nju novo asfaltno podlago dobili tudi cestni
ter cestni odsek Jurovski Dol-Gasteraj-Žiceodsek Zamarkova-Partinje-Varda-Jurovski
-Kremberk (LC 203-501) v dolžini 850 m.
Dol (LC 203-131) v dolžini 650 m, cestni odsek na relaciji Zamarkova-Partinje-Jakobski

Projekt izboljšanja prometne varnosti v Jurovskem Dolu tik pred zaključkom

in telefonijo.
V preteklem tednu je je bila državna cesta
Vrednost celotne investicije znaša
čez Jurovski Dol popolnoma zaprta. Podje467.322,82 €, od tega je 397.959,84 € prispetje Prohaus, d. o. o., iz Ljubljane je skupaj s
vala država, iz občinskega proračuna pa je za
podizvajalskim podjetjem Kokol in Kokol iz
ta projekt šlo 69.362,98 €.
Miklavža asfaltiralo cesto čez Jurovski Dol. Še
pred tem so bili asfaltirani tudi vsi novi pločDejan Kramberger
niki.
Z zaključkom tega
projekta »Ureditev varne šolske poti ter avtobusnih postajališč v naselju Jurovski Dol« so
tako v Jurovski občini
prispevali k izboljšanju
varnosti najšibkejših
udeležencev prometa, predvsem otrok, in
tako uredili varno pot
do šole. V sklopu projekta je bila urejena
tudi električna napeljava, ki je odslej skrita
v zemljo, prav tako je
bilo infrastrukturno
poskrbljeno za optiko Asfaltiranje drzavne ceste cez Jurovski Dol
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Starejši za starejše, za višjo kakovost
življenja

V

seslovenski projekt Starejši za starejše
(SzS) v slovenskem prostoru živi in se
razvija od leta 2004. Vanj je vključenih
že več kot 3.500 prostovoljcev iz skoraj 300
društev upokojencev. Pokrovitelj in še vedno
gonilo projekta SzS je ZDUS. Njihova ocena
je, da z obiskovanjem starejših na domu prostovoljci posredno prispevajo k njihovemu
boljšemu počutju in zdravju. S tem do neke
mere razbremenjujejo tudi zdravstvo, socialo,
občine in seveda svojce starejših.
Društvo upokojencev Sv. Jurij se je projektu SzS uradno pridružilo s 1. 1. 2020. Od vsega začetka je bilo jasno, da bo
dobra izbira koordinatorja in
ekipe prostovoljcev odločilna,
da bo projekt zaživel v praksi.
In smo uspeli. Projekt uspešno
vodi in usmerja koordinator
Franci Črnčec. Ekipa 15 srčnih
ljudi (koordinator ter 13 prostovoljk in 1 prostovoljec), vsi
člani DU Sv. Jurij v Slov. gor.,
se je najprej udeležila potrebnih
izobraževanj, nato so vsi tudi
podpisali etični kodeks in kmalu pričeli s svojim humanim poslanstvom. Kljub težkemu letu
2020 (covid-19).
Obiskovanje starejših na domu, prijetna
druženja, kdaj tudi samo za premagovanje
osamljenosti, ali po potrebi konkretna pomoč
za reševanje različnih težav starejšim veliko
pomenijo. Pa tudi prostovoljcem. Takšnega,
vsega spoštovanja vrednega poslanstva, seveda ne zmore opravljati vsak. Prostovoljec v
program SzS je lahko le srčen človek, ki mu je
mar za sočloveka.
Namen obiskov za morebitno pomoč je
tudi sicer graditi dobre medčloveške odnose
v lokalnem okolju. Projekt podpira Občina
Sv. Jurij kot sopogodbenica programa SzS.
“Danes jaz pomagam tebi, jutri bo morda
kdo drug pomagal meni …” Tako razmišljajo naši prostovoljci. Globoko v sebi čutijo,
da delajo nekaj dobrega, za obiskane in za
celotno lokalno skupnost. V letošnjem zahtevnem letu je bilo izvedenih že okrog 100
obiskov na terenu. Večina obiskanih je bila
obiska vesela in si želi tudi naslednjih srečanj,
kar je dobra popotnica za uspešen razvoj pro-

grama v prihodnje.
Prostovoljke in prostovoljci po različnih
zaselkih občine Sv. Jurij so:
- Jurovski Dol: Jožica Andrejč, Marija
Divjak, Jelica Vogrin
- Malna: Cvetka Škrlec, Majda Draškovič
- Spodnji Gasteraj: Olga Kamenšak, Rolanda Ljubec
- Srednji in Zgornji Gasteraj: Štefanija
Komperšak
- Zgornje Partinje: Marinka Najdenik,
Jožica Roger, Anica Došler, Darinka Potočnik

- Varda: Danica Dajčman
- Žitence: Jožef Majer
V naslednjih tednih in mesecih vsi starejši
od 69 let lahko pričakujejo kontakt prostovoljca za njihov teren in po dogovoru tudi
njihov obisk.
Koordinator in prostovoljci se sestanejo
enkrat mesečno. Koordinatorju podajo poročilo o številu izvedenih obiskov, se tudi
pogovorijo o morebitnih težavah. Svoje delo
opravljajo brezplačno.
Ob srečanju v avli Kulturnega doma v Jurovskem Dolu se je predsednica DU Sv. Jurij
koordinatorju in vsem prostovoljcem zahvalila za njihov doprinos k uspešnemu zagonu
projekta. Ob tem pa tudi izrazila zaskrbljenost, ali bodo obiski na terenu v nadaljevanju letošnjega leta sploh izvedljivi zaradi vse
težjih epidemioloških razmer. Vsem je zaželela veliko zdravja in pozitivne energije tudi
v prihodnje.
Hermina Križovnik, preds. DU Sv. Jurij

Po več kot 10 letih uspešnega vodenja RASG na novi poti

Tanja Vintar – pogled na 10 let vodenja
RASG in razvoja Slovenskih goric
Kako se je začelo vodenje RASG, zakaj se je
končalo?
odenje Razvojne agencije Slovenske
gorice (RASG) sem prevzela aprila
2010, in sicer na povabilo županov
občin ustanoviteljic agencije. Župani so me
poznali še iz časov, ko sem bila zaposlena v
kabinetu ministra Žagarja v Službi Vlade RS
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer sem med drugim delala na področju
financiranja občinskih projektov, tudi iz sredstev evropske kohezijske politike. V začetku
2010 smo se dogovorili za enoletno poslovno
sodelovanje, ki pa se je - kot vidimo danes raztegnilo na več kot deset let.
Letošnje poletje sem sprejela zame zelo
težko odločitev, da se s funkcije direktorice
umaknem. Začutila sem posledice številnih
neprespanih noči, delovnika brez omejitev,
vedno novih izzivov, birokratskih nesmislov in
lovljenja rokov. Ponujena mi je bila zanimiva
priložnost dela v domači občini (Slovenska Bistrica) in po daljšem premisleku sem sprejela,
da si tudi RASG za prihajajoče obdobje 20212027 zasluži svežega vetra v svojih jadrih.
Kakšen je bil čas, preživet na RASG
Čas, preživet na RASG, mi bo ostal v
izjemno lepem spominu. V največje veselje
mi je bilo sodelovati s požrtvovalnimi sodelavkami in sodelavci v ekipi, ki deluje kot ena
družina, kjer vsi brez besed stopijo skupaj

V
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vedno, ko je to potrebno, in kjer vsak daje svoj
maksimum. V izjemno čast mi je bilo delati z
župani in županjo občin, s katerimi sem sodelovala, ki so me zelo odprto in toplo sprejeli in podpirali v praktično vsaki ideji in ki so
vedno znova znali preseči okvir »svoje« občine ter sklepati kompromise za dobro širšega
območja. Zelo korektno je bilo tudi sodelovaje z direktoricami in direktorji občinskih
uprav in njihovimi ekipami, kjer ni bilo ure
in dneva, da si ne bi medsebojno pomagali.
V številnih stikih z gospodarskimi in javnimi
subjekti, ponudniki in društvi sem spoznala
mnoge srčne posameznike, zaradi katerih
bodo Slovenske gorice vedno imele v mojem
srcu prav posebno mesto. Sodelovala sem s
posamezniki, ki so obogatili moj pogled na
svet, družbo in politiko. Spletla sem mnoge,
ne le poslovne ampak tudi prijateljske vezi,
ki se s prenehanjem moje funkcije ne bodo
pretrgale. Končno so določeni posamezniki s
svojo toplino, odkritosrčnostjo in modrostjo
zaznamovali mojo osebnost za vedno, kar dojemam kot posebni blagoslov.
Ko sem aprila 2010 prišla v Lenart, je bila
RASG v nezavidljivi finančni situaciji. S trdim in strokovnim delom, skromnostjo in
mnogim odpovedovanjem ter ob podpori naših ustanoviteljev smo se v nekaj letih
uspeli izviti iz krize in vzpostaviti stabilno
poslovanje. Počasi nam je uspelo zgraditi tudi
komplementarno in koherentno ekipo, ki se
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je sposobna lotiti zelo raznolikih izzivov z mnogokrat izjemno inovativnimi
pristopi. RASG danes zaposluje osem
strokovno usposobljenih sodelavcev, od
tega je polovica zaposlena za nedoločen
čas, polovica pa je projektnih sodelavcev
za določen čas. Imamo tudi stalne zunanje sodelavce, zlasti na področju izdajanja Ovtarjevih novic, s katerimi uspešno
sodelujemo že več kot 10 let.
RASG in domači razvojni projekti,
Vključevanje RASG in Slov. goric v
širše razvojne projekte in v projekte,
sofinancirane z EU-sredstvi …
V javnosti velikokrat velja zmotno
prepričanje, da so razvojne agencije
»privesek« občin in financirane iz pro- 10 let društva Ovtar
računskih sredstev. Za RASG to zagotovo ne velja. Sistemskega financiranja
2013-2020 pa jih je tri leta pred zaključkom
praktično nimamo. Edina sistemska sredstva
implementacije potrjenih 69, od katerih jih je
dobimo kot Območna razvojna agencija, kjer
23 tudi že zaključenih.
so nam iz proračuna države in občin pokriti
10 let vodenja agencije, ki je bila
stroški dela manj kot enega zaposlenega (v
ustanovljena za podporo in strokovno
letu 2019 manj kot 6 % ustvarjenih prihodoporo razvoju tega dela Slovenije, je
kov). Vsa ostala sredstva za svoje delovanje
utrdilo številne poglede na sodelovanje in
smo si uspeli pridobiti skozi izvajanje šteizkoriščanje danosti. Se jih da strniti?
vilnih projektov, 30 % pa z izvajanjem tržne
Z vsemi občinami, s katerimi sodelujemo,
dejavnosti (priprava investicijske dokumensmo razvili odlično sodelovanje, ki temelji na
tacije, javnih naročil, prijav na javne razpise,
skupnih interesih, integriteti in jasnih medposlovnih načrtov, idr.).
sebojnih razmerjih. Naše poslanstvo je zagoSkozi številne projekte, ki smo jih izvedli ali
tavljati potrebni servis lokalnim skupnostim,
jih še izvajamo, smo se pozicionirali v prostokjer smo na prvo mesto vedno postavljali javru. Postali smo razvojna agencija Območnega
ni interes. Trudimo se, da lokalnemu okolju,
razvojnega partnerstva Slovenske gorice, ki
t. j. ne le občinam, ampak tudi drugim javnim
poleg občin Upravne enote Lenart (Benedikt,
in gospodarskim subjektom, ponudnikom,
Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v
društvom in posameznikom pomagamo pri
Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih
pripravi in razvoju njihovih projektnih idej
goricah) pokriva še občine Duplek, Pesnica in
in namer, ter jim skozi različne ukrepe zagoŠentilj. V partnerstvu LAS Ovtar Slovenskih
tavljamo tudi čim bolj konkretno podporo.
goric se nam je poleg naštetih pridružila še
Menim, da smo v vseh teh letih uspešno zagoObčina Sveti Andraž v Slovenskih goricah. V
varjali interese Slovenskih goric na regijskem
našem doslej največjem projektu kolesarskih
in nacionalnem nivoju, v določeni meri pa
povezav pa še občine Trnovska vas, Sveti Jutudi v mednarodnem okolju. Prav tako smo
rij ob Ščavnici, Apače, Gornja Radgona, Rav naše okolje skozi številne projekte pripeljadenci in Juršinci. Na področju bilateralnega
li veliko sredstev iz različnih EU skladov in
čezmejnega sodelovanja s Štajerskim Vuldrugih javnih ter zasebnih virov. Mnogi naši
kanlandom smo koordinacijska agencija na
projekti veljajo za primer dobre prakse, ne le
slovenski strani. Zadnji dve leti sodelujemo
v Sloveniji, ampak tudi v EU. V projektih si
tudi v velikem mednarodnem raziskovalnem
vedno zastavljamo konkretne cilje, utemeljeprojektu, v katerega je vključenih 15 držav,
ne na potrebah lokalnega okolja, ki jih skozi
vodi ga lizbonska univerza, iz Slovenije pa poprojektne aktivnosti skrbno zasledujemo. Pri
leg Primorske univerze sodeluje le še RASG.
izvajanju vsakega projekta smo pozorni na
Vsa leta od ustavitve nudimo administrativmanjke in šibke točke, ki jih z nadgradnjami
no in strokovno podporo Društvu za razvoj
v novih projektih skušamo odpravljati ali vsaj
podeželja Ovtar Slovenskih goric, ki uspešno
minimizirati.
mreži ponudnike in civilno družbo na širšem
Skozi vse dosedanje delo in izvedene proobmočju Slovenskih goric. Že 11 let smo pojekte smo si na RASG nabrali dragocene iznosni izdajatelj mesečnika Ovtarjeve novice.
kušnje, predvsem pa pridobili potrebna speV okviru RASG na dislokaciji deluje tudi Izocialna znanja, s katerimi bo agencija lahko na
braževalni center, ki izvaja številne programe
širšem območju Slovenskih goric zagotavljala
izobraževanja odraslih, pod njegovim okriluspešno črpanje evropskih sredstev tudi v
jem pa deluje tudi Središče za samostojno
prihajajočem programskem obdobju.
učenje, Univerza za tretje življenjsko obdobje
Želela bi izkoristiti priložnost in se zahvaliin stična točka SocioLab. Med večjimi projekti
za
odlično sodelovanje v vseh teh letih. Za
ti, ki jih trenutno izvajamo, so poleg naštetega
sprejetost, srčnost in razumevanje. Županji in
še projekti: SocioLab, katerega cilj je razvojna
županom ter mojim sodelavkam in sodelavpodpora zadrugam in socialnim podjetjem,
cem iskrena hvala za izkazano pozornost ob
projekt TPK – temeljne in poklicne kompeodhodu. Zahvaljujem se tudi Občini Lenart za
tence, v okviru katerega ponujamo številne
podeljen bronasti grb. Ob tolikšni pozornosti
izobraževalne programe, zlasti za zaposlene,
čutim globoko ponižnost. Iz vsega srca HVAprojekt GLAMUR, ki je usmerjen v spodbuLA in vse dobro, »moje« Slovenske gorice.
janje samooskrbe, in projekt ZELENI BIZNIS,
S Tanjo Vintar se je za Ovtarjeve novice,
v okviru katerega nudimo izobraževalne mo10 let tudi njen časopis,
dule podjetnikom in izvajalcem dejavnosti. V
pogovarjal Edvard Pukšič
letošnjem letu smo zaključili čezmejni projekt
FLAGSHIP PRODUCTS,
hkrati pa smo uspeli na
razpisih s projekti NAŠA
DRAVA, KAJ NAS UČI
MURA in HUMUSPROJEKT- HÖGI. Pričeli smo
izvajati tudi vseslovenski
projekt razvojnih agencij PONI - Podjetno nad
izzive, izvajamo pa še nekaj manjših projektov. V
okviru LAS smo v obdobju 2007-2013 izvajali ali
podprli 68 projektov (med
njimi Ovtarjeva ponudba,
Po goricah, Signalizacija
na območju Slovenskih
goric, Agatine skrivnosti
…), v aktualnem obdobju Občni zbor Društva Ovtar
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DOGODKI IN DOGAJANJA

SVZ Hrastovec - covid-19 je spremenil
naš vsakdan

V

drugem, jesenskem valu so se okužbe
s SARS-CoV-2 v SVZ Hrastovec bistveno povečale. Dejstvo je, da je veliko več okuženih oseb v naši okolici, kar je tveganje za vdore intenziviralo. Ob prvem valu
je bilo dovolj, da smo imeli pripravljeno samo
eno rdečo cono, v začetku novembra smo
morali na lokaciji zavoda vzpostaviti kar tri.
Tako smo v skladu s kriznim načrtom v primeru epidemije in zaradi povečanja kapacitet
rdeče cone okužene stanovalce selili v depandanso C, kjer je 53 postelj. Zdrave stanovalcev
depandanse C smo tako preselili v športno
dvorano v Voličino. Tako odločitev je vodstvo
sprejelo na podlagi posveta s pristojno vodjo
regijskega tima, koordinatorico, zdravniki, ki
skrbijo za zdravstveno varstvo stanovalcev v
SVZ Hrastovec ter lokalno skupnostjo.

V dobrem dnevu so predstavniki civilne zaščite Lenart, prostovoljci in zaposleni SVZ Hrastovec pripravili športno dvorano Voličina za začasno bivanje.
Vsaka selitev je povezana z intenzivnim stresom, v takšnih časih je še dodatno stresna.
Tega smo se v zavodu zavedali, zato smo bili
ves čas ob stanovalcih in jih spremljali. Selitev smo tudi organizirali tako, da so se skupaj

s stanovalci selili tudi delavci, ki so z njimi
delali že v zavodu, imeli pa so še dodatno
podporo treh strokovnih sodelavk, dveh psihologinj in socialne pedagoginje. Zasebnost v
športni dvorani smo jim zagotavljali z ločenimi prostori, kjer sta v posameznem prostoru
dve postelji. Stanovalci so si tudi sami izbrali
sostanovalce in bili zelo zadovoljni. Pri urejanju prostorov so sodelovali tudi stanovalci
in so svojimi predlogi pomembno prispevali,
da se na novi lokaciji dobro počutijo. “Ko so
nam povedali za selitev, sem bila malo žalostna, ker imamo tam, kjer stanujemo, res
udobno. Najbolj med vsemi enotami. Potem
pa smo bili, ko smo prišli v dvorano, zelo presenečeni, ker je bilo že vse urejeno. V samo
enem dnevu. Zdaj mi je tukaj pravzaprav bolj
všeč. Kot bi koristili vavčerje v toplicah, hrana
je kot v hotelu. Tu pa smo
tudi veliko bolj varni pred
okužbo,” je povedala stanovalka Andreja Baranja,
ko jo je na varni razdalji o
začasnem bivanju v Voličini povprašala novinarka
časopisa.
Pred enoto je urejen prostor za druženje, kjer lahko
posedajo, spijejo kakšno
kavico in se pogovarjajo
ter pokadijo cigareto. V
spremstvu zaposlenih se
lahko odpravijo na sprehode, ki jim zelo veliko
pomenijo, in so navdušeni
nad bližnjo okolico. Seveda
pa tudi na sprehodu upoštevajo vse ukrepe za
preprečevanje okužb in nosijo zaščitne maske.
Vsekakor največji stres za zaposlene predstavlja zavedanje, da je od njih odvisno, kako
dolgo bodo stanovalci ostali negativni. Pri
urejanju športne dvorane smo poskušali pogoje bivanje prilagoditi vsakodnevnim pogojem, kljub temu so pogoji nekoliko drugačni
in prilagojeni. Delavci morajo biti pri svojem
delo zelo zbrani, da ob
upoštevanju strogih ukrepov poskrbijo za dobro
počutje stanovalcev, spremljajo njihovo psihofizično
stanje in morajo pravočasno reagirati ter prepoznati
morebine težave. Zaposleni
se zavedajo, da je veliko
odvisno od njih in si zaslužijo vse pohvale, saj gre za
izredne delavce, ki so svojo
vlogo sprejeli zelo resno in
odgovorno.
Pričakujemo, da se bodo
lahko stanovalci in delavci vrnili na sedež zavoda v
Hrastovec, ko se bo stanje
toliko stabiliziralo, da ne
bomo v zavodu potrebovali
več dodatnih postelj v rdečih conah. Na tem mestu se
iskreno zahvaljujemo za vso
pomoč, podporo in solidarnost. Srčna hvala, da nam
pomagate v eni izmed težjih
trenutkov obstoja zavoda in
na tak način s svojimi dejanji in besedami izražate
spoštovanje do sočloveka.
SVZ Hrastovec

70 let Avto-moto društva Lenart

Č

lani AMD Lenart so svojih 70 težko pričakovali z velikimi načrti, a so
jim razmere dopustile pripraviti le
okrnjeno slovesno srečanje vodstva društva
ter Avto-moto zveze Slovenije s predstavniki vodstva iz Ljubljane in iz poslovne enote
Lenart. Na srečanju so predstavili tudi knjižico, v kateri so strnili delovanje AMD Lenart
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skozi leta. »Društvo naj bi bilo registrirano
najkasneje leta 1946, saj imamo člana, ki je v
letu 1956 dobil prvo priznanje za 10 let delovanja v društvu. V uradnih dokumentih pa je
kot leto ustanovitve navedeno leto 1950,« je
povedal Danilo Lukavečki, ki je zadnja 4 leta
predsednik AMD Lenart. »Društvo trenutno
združuje 1260 članov, pri delovanju pa nam

pomagajo zaposleni AMZS, poslovne
enote Lenart, ki opravljajo tehnične
preglede, registracije, zavarovanja in
vpisujejo nove člane.« Prvotne člane
naj bi na polovici prejšnjega stoletja
združila želja po izobraževanjih in
usposabljanjih kandidatov za vozniške izpite. Društvo pa je znano predvsem po organizaciji motokros tekem,
ki jih je uspešno organiziralo po letu
1970. »Že zelo zgodaj smo organizirali krožne vožnje z motorji po Lenartu.
Do leta 1986 je bila motokros proga
urejena na pobočju hriba nad Ptujsko cesto (na Kamenšaku). Znano je,
da je društvo organiziralo več prvenstev. Spomladi 1978 je bilo organizirano republiško prvenstvo, jeseni pa
so člani pripravili državno prvenstvo
Jugoslavije. Društvo je tako pridobilo
tudi mednarodno prepoznavnost,« so
člani zapisali v svoji knjižici. Leta 1993
pa so na kupljenem zemljišču v Oseku uredili športno-rekreacijski center
z urejenim vodovodom, električno
napeljavo in vsemi pogoji, da so lahko zagotovili tudi televizijski prenos Ob svoji 70-letnici so izdali knjižico, foto: A. Papež
tekem. »Prvotna dolžina proge za
pomlad pa pred začetkom sezone pripravimo
motokros je bila 1850 m. Proga pa je
predavanje za motoriste.« je še dodal Lukaobratovala vse do leta 2002, ko smo organizivečki.
rali zadnje mednarodno tekmovanje, Evropski pokal narodov,« doda Lukavečki. Na teh
Aleksandra Papež
tekmovanjih so bili tudi zelo uspešni, med
uspešnejši so bili Anton Slaček, Franc Rose,
Roman Jelen. Društvo
se je v letih delovanja
večkrat preimenovalo –
prvotno Društvo šoferjev in avtomehanikov,
kasneje Mototurist Lenart, danes Avto-moto
društvo Lenart in celo
za kratek čas prenehalo z aktivnim delovanjem. Po letu 2017 pa
so si svoj sedež uredili
v prostorih poslovne
enote AMZS v Lenart,
svoje delo pa usmerili k
dejavnostim, vezanim
na preventivo v prometu. »Organizirali smo
predavanja o vožnji v
krožnem prometu, pripravili predstavitve s
simulatorji. Z osnovnimi šolami sodelujemo
pri pripravah otrok na
opravljanje izpita za
kolo. Za Osnovno šolo
J. Hudalesa Jurovski
Dol smo sponzorirali
tudi nakup odsevnih
jopičev.
Sodelujemo
pa tudi pri varovanju
šolskih poti ob začetku šolskega leta. Vsako Motokros je bil najrazpoznavnejša dejavnost AMD Lenart

Martinovanje 2020

M

artinovo je
praznik vinogradnikov, ljubiteljev vina
in ostalih zbranih na
martinovanju. Nekoč je
veljalo, da je Martinovo
poklon vinu. Danes pa
pozornost namenjamo
vinu, njegovi kakovosti
in posebnostim, ki jih
letnik nosi v sebi. Pri
tem ne smemo pozabiti, da ob pokušanju
mladega vina izrazimo
poklon trudu, garanju
in vloženemu znanju
vinogradniku, ki je skozi vse leto marljivovo
skrbel za trto.
Trojiški vinogradniki smo vsa leta organizirali martinovanje v sodelovanju z Občino
Sveta Trojica, župniščem in dramsko sekcijo

pri Turističnem društvu v Sveta Trojica. V
kulturnem programu so sodelovali znani kulturniki.
Žal pa so nam letos ukrepi za zajezitev
novega koronavirusa to namero preprečili.
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DOGODKI IN DOGAJANJA / ZNANJE ZA RAZVOJ
Kljub temu pa trojiški
vinogradniki ostajamo
pri tradiciji ohranjanja kulturne dediščine,
povezane s prehodom
mošta v mlado vino.
Odločili smo se, da v
letošnjem letu martinovanja ne bomo organizirali kot javno prireditev, temveč bomo
praznik
martinovo
obeležili vinogradniki
v lastnih zidanicah ali
kleteh. Žal nam je, da
nismo mogli organizirati društvene prireditve, saj je znano, da V preteklih letih ...
se je na prireditvi sicer
zbralo 100 do 150 obiskovalcev od blizu in daleč.
Žal letos ni bilo blagoslova mladega vina,
katerega je vedno opravil eden od cerkvenih
predstavnikov naše župnije. Mlado vino pa
lahko pokušamo le v kleteh naših vinogra-

dnikov in na naših stojnicah, ko bodo razmere to dopuščale.
V Sveti Trojici bomo nadaljevali z ohranjanjem kulturne dediščine z veliko mero spoštovanja do vina in vinogradnikov.
Peter Leopold

OVTARJEVE NOVICE
Kras, Kino na prostem, Fifa
turnir …
Vemo, da bi nas v kratkem čakalo mnogo bomba
izletov, ki pa jih trenutno
ne moremo izvesti: pred
kratkim naj bi potekal
vsakoletni Pütafest in takoj za njim jesenski izlet.
V naslednjih mesecih pa
bi se zvrstili: zaključek z
občnim zborom, druženje
ob bowlingu, 1-dnevno in
3-dnevno smučanje, razni
tečaji in izobraževanja …
Dogodki sicer ne bodo
izvedeni na ‘klasičen’ način, bomo pa zagotovo Izlet na Kras
našli varnejšo pot, da vam
pričaramo magičen zaključek in pričetek koledarskega leta.
Da česa ne zamudite, nam sledite na našem
Facebook in Instagram profilu, nam pišite na
e-naslov info@sksg.si ali pa nas obiščite na
naši spletni strani sksg.org, kjer se lahko tudi

včlanite v naš klub (samo izpolnite prijavo in
priložite potrdilo o vpisu na fakluteto/srednjo
šolo). Radi vas imamo in se že veselimo sodelovanja z vami, vaš ŠKSG!
Teja Vogrinec

Pri Klobasovih blagoslovili že tretjič
obnovljeni križ

D

o družine Klobasa in v podjetje Agroremont vodi pot po
Usnjarski cesti v Sv. Trojici v
Slov. goricah. Plapolajoče zastave in
svetleče reklame nam povedo, s čim se
ukvarjajo. Na levi strani ograje pa že od
leta 1953 stoji križ s kipom Marije. Če
postojimo ob njem, lahko v spodnjem
delu preberemo napis: Križani Jezus,
usmili se me, kadar jaz pridem na sodbo pred Te! Križ je dal postaviti dedek
sedanjega gospodarja Roman Klobasa
v zahvalo za srečno vrnitev iz vojne in
zaradi odvzete lastnine v kraju Kapela,
kjer pridelujejo žlahtno vino in penino.
Križ je 25. oktobra 2020 blagoslovil
domači župnik p. Bernard Goličnik v
ožjem krogu zaradi pandemije. Že na
začetku dogodka pa je prišlo do dežne
plohe. Kip Križanega je še prvi, Marijin
pa že tretji. Izdelal ga je Boštjan Roškar
iz Vitomarcev, leseni nosilni del znamenja pa je izdelalo podjetje Falcon z Janževega Vrha.
In še zanimivost, ki se ji kot avtor prispevka ne morem izogniti. V letu 1973
je v družini Klobasa prišlo do velike tragedije.
Mama Mimica je v delovni nesreči izgubila
moža Ernesta in očeta štirih majhnih otrok.
Njihovo nadaljnje življenje je bilo težko, a
uspešno. Sin Marjan je bil ob rednem delu na
kmetiji trideset let uspešen direktor in hkrati
lastnik Agroremonta. Pred desetimi meseci je
na slovesnosti ob zaključku leta 2019 ta položaj predal sinu Darjanu in mu simbolično
predal lesen ključ z napisom »Darjanu ključ
od Agroremonta«.
Klobasovo rodbino poznamo, je dejavna
na cerkvenem in na družbenem ter gasilskem in kulturnem področju. Marjan je bil
šestnajst let predsednik Turističnega društva
Sv. Trojica v Slov. gor., sedaj opravlja funkcijo

_________________________________________________________________________________

Novice Izobraževalnega centra

Novice
Izobraževalnega
Vsem našim udeležencem
in ostalim
prebivalcem občin Lascentra
Ovtar Slovenskih goric želimo sporočiti, da v Izobraževalnem centru Lenart dosledno spoštujemo ukrepe za obvladovanje širjenja koronavirusa v želji, da se epidemiološka situacija čimprej izboljša. Sledimo
ukrepom vlade, ki, glede na epidemiološko situacijo v državi, prepovedujejo oz. ponovno
Projekt Zeleno
podjetništvo
v Slovenskih
goricah
dovoljujejo
zbiranje
ljudi v zavodih
s področja
vzgoje in izobraževanja.
Naše
dejavnosti
zato
izvajamo,
ko
je
to
dovoljeno,
in o bo
nadaljevanju
obvestimo
V sklopu projekta Zeleno podjetništvo oz. ZELENI BIZNIS
v decembrusproti
in januarju
izveden
vse
udeležence.
modul
V sklopu projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc (TPK) vpisujemo v
RAČUNALNIŠKO
OPISMENJEVANJE
(30 UR).
tečaje
računalništva,
nemščine, angleščine.
Izobraževanje je namenjeno delovno aktivnemu
prebivalstvu,
od 45
let, z največ
srednjo
za
Urili bomo
področja,prednostno
ki so ključnastarejšim
za varno rabo
sodobnih
tehnologij
in kiizobrazbo
vam bodo in
karjenajbolj
udeležence
brezplačno.
pomagala pri
promociji dejavnosti in organizaciji dela. Pri delu bomo uporabljali tako osebni
izobraževanjem
bomo
pričeli
takoj,naprave
ko bo epidemiološka
situacija
to dopuščala.
Za v
oz.Zprenosni
računalnik
kot tudi
mobilne
(telefone in tablice).
Podatke
bomo hranili
ohranjanje
bo poskrbljeno,
bo učenjedelo
potekalo
majhnih
skupinah
ustrezno
oblaku, takozdravja
da boste
lahko doma saj
nadaljevali
točno vtam,
kjer se
bo deloz na
srečanjih
varnostno
med sedišči
in v skladu
s predpisi
NIJZ.
zaključilo. razdaljo
Vsa srečanja
bodo potekala
tako,
da boste
lahko znanje takoj in neposredno
Vljudno
vabljeni
k
vpisu.
preizkusili na svojih konkretnih primerih. Program bomo sproti prilagajali vašemu predznanju
in dodatne
informacije sprejemamo na:
in Prijave
vašim željam
oz. potrebam.
T: 02 720
78 88 ali 051Torek,
368 118
E: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com
Pričetek
izobraževanja:
10.12.2019
ob 17.00 uri
Udeležba je brezplačna in možna za vse prebivalce LAS Ovtar Slovenskih goric. Projekt
financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

podpredsednika, predsednica je Darja Šuta.
Po daljšem mirovanju tega društva je oral
ledino. V svoji pisarni ima na častnem mestu posebno priznanje TD Sv. Trojica, ki ga je
uspešno vodil. Marjan je tudi vitez vinskega
reda. V njegovi in Tatjanini družini je rojen
sedanji mladi trojiški župan David Klobasa.
Marjan je svojim naslednikom naročil:
»Križ in studenec morata ostati na dvorišču,
saj sta znamenje in simbolika iz preteklosti, to
zelo cenim, tem bolj, ker je to vrednota naše
rodbine.«
Hvala Marjanu za pogovor in gostoljubje z
željo po nadaljnjih uspehih.
Slavko Štefanec

Študentski klub Slovenskih goric se
pripravlja na zaključek koledarskega leta

G

rozdje smo pobrali, mošt je odvrel
in spet je napočil čas, ko si skuhamo
vino, se ob radiatorju zavijemo v najbolj mehko odejo in skozi okno opazujemo
rdeče-rumeno jesensko pravljico, ki nas nežno boža in pomirja. Iz najbolj oddaljenega
kotička omare smo privlekli zimske jakne,
škornje in debele puloverje. To je čas, ko objem bližnjega najbolj prija.
In tudi člani ŠKSG se bomo to zimo potrudili, da vam lahko ponudimo ta ‘topel objem’,
da vam to zimo pričaramo kakšen magičen
dogodek. Pravkar se dogovarjamo, kaj lahko
naredimo, da ob tem spoštujemo vse predpise – saj vemo, ZDRAVJE JE NA PRVEM
MESTU.
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Pa poglejmo, kako smo se kljub trenutnemu svetovnemu stanju pozabavali v preteklem koledarskem letu. Zvrstilo se je ogromno športnih dogodkov: pomerili smo se v
bowlingu, presmučali Bad Kleinkirchheim in
Krvavec, na poletni nogometni ligi smo navijali za naše ‘fuzbalerje’, pozimi smo se natrenirali v fitnesu in se poleti na tečaju izučili
za mojstre plezanja po Feratah. Izobraževali
smo se preko Online inštrukcij, ki so nam
v karanteni približale zamujeno učno snov,
na potopisnem predavanju o Ugandi, na seminarju ‘Izpitno obdobje doma/na faksu’.
Sodelovali smo na čistilni akciji in počistili
lenarško upravno enoto. Seveda pa smo se
tudi podružili (z 1,5 metra razdalje): Izlet na

Prijave in dodatne informacije sprejemamo na:
T: 02 720 78 88 ali 051 368 118 E: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com

Študijski krožek Lahkih nog naokrog

S projektom PONI v 4 mesecih
do lastnega podjetja

Kljub temu, da so temperature v mesecu decembru že precej nizke, se bomo mi toplo oblekli in
se v petek, 6.12.2019, odpravili na pohod po čudoviti Lenarški okolici. Zberemo se ob 9. uri
pred stavbo Izobraževalnega centra Nikova 9, Lenart.

KOMU
PROJEKT
Veseli
bomoJE
druženja
z vami.
NAMENJEN?

NAMEN IN CILJ
PROJEKTA

• Vsem, ki imate podjetniNamen projekta je podško idejo in željo po njeni jetniško usposabljanje oseb,
*1946
realizaciji
ki si želijo realizirati svojo
• Tistim,
ki želite
ustanoviti vidik
Zeleni
biznis
– Organizacijski
poslovanja
podjetniško
idejo.
svoje podjetje
Cilj projekta je zagon
• Za vse starosti in izobrazbe novih podjetij in ustvarja• Stalno ali začasno prebinje novih delovnih mest v
vališče v regiji izvajanja
podjetništvu.

KAJ TI PROJEKT
PONUJA?

• 4-mesečno redno zaposlitev
• Podjetniška usposabljanja
• Mentorstvo in pomoč pri
razvoju poslovne ideje
ter izdelavi poslovnega
načrta
• Možnost individualnih
izobraževanj za namene
razvoja poslovne ideje

Program zaposlovanja bo aktiven tri leta, zaposlovanje pa se bo izvajalo v dveh ciklih letno.
Vključevanje v program bo potekalo preko javnih pozivov za zaposlovanje. Na območju
Slovenskih goric bomo prvi razpis objavili predvidoma v decembru 2020, prve zaposlitve
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
pa pričakujemo
aprila 2021.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

ZA VSA VPRAŠANJA IN INFORMACIJE O PROJEKTU
smo na razpolago na
Razvojni agenciji Slovenske gorice Lenart
T: 041 346 593 ali 051 368 118
E: poni@rasg.si
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ZNANJE ZA RAZVOJ / ZDRAVJE

Z ustvarjalnostjo in kreativnostjo do
podjetnosti – izdaja dvojezične slikanice

Ž

e v lanskem šolskem letu smo na OŠ
Jožeta Hudalesa Jurovski Dol pričeli s
šolskim projektom Branje nas bogati, saj smo želeli, da bi učenci bolj posegali po
literaturi, se o njej kritično pogovarjali, imeli
medvrstniške delavnice. Izbrali smo si tematiko drugačnosti in že takrat razmišljali, kako bi
učence še dodatno motivirali pri njihovem samostojnem literarnem in likovnem ustvarjanju.
V letošnjem šolskem letu smo lahko s pomočjo finančnih sredstev v okviru projekta
Mladim se dogaja pod okriljem SPIRIT Slovenija, ki ga financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, z naslovom Z
ustvarjalnostjo in kreativnostjo do podjetnosti
z zunanjo sodelavko mag. Barbaro Pribožič
Leka izvedli različne delavnice v okviru tehniškega dne in organizirali Start up vikend. V
sklopu tehniškega dne, ki smo ga izvedli 16.
9. 2020, smo želeli učencem skozi delavnice
z orodjem CANVAS pokazati, kako lahko
neko idejo pripeljemo do končnega izdelka
in na kaj vse moramo biti pozorni, saj ideja
velikokrat ni dovolj, da pridemo do končnega

končnega izdelka, knjige, je bil naš naslednji
podvig enako praktične narave: organizacija
predstavitve knjige širši javnosti. S tem smo
še posebej poudarili pomembnost povezovanja s širšo skupnostjo in dodali še elemente
organizacije dogodka, ki je javnega značaja in
s tem še bolj izpostavljen javnosti. 31 sodelujočih učencev je s pomočjo tehnike Design
Thinking prvi dan osvajalo orodja razumevanja in s pomočjo orodij pridobivanja idej
(za realizacijo dogodka) ter izdelavo prototipov (skic in terminskega ter akcijskega plana
za dogodek) pripravilo predloge za dogodek
sam. Učenci so nabirali ideje za vsebino, lokacijo, število sodelujočih, pripravili tekste,
kontaktirali sodelujoče, napisali pismo za občino in pripravili vabilo ter naredili čim več
korakov k dejanski uresničitvi njihove ideje.
Na Start up vikendu smo tako v skupinah
pripravili vsebinske ideje za scenarij, narisali
prizorišče, naredili spiske potrebnih aktivnosti ter spisali tudi vse potrebne dokumente in
vabila za širšo javnost, poklicali znance, ki bi
nam lahko pomagali. Prav tako so se zaklju-

izdelka in posledično do zaslužka. Osrednji
problem je bil Kako načrtovati izdajo dvojezične knjige – dveh zgodb o drugačnosti, ki
sta jih napisala učenca naše šole Anej Satler:
Sreča v nesreči in Jan Senekovič: Change.
Delavnice so otrokom predstavile tri sklope
orodij: orodja razumevanja, orodja pridobivanja idej in orodja prototipiranja skozi niz
priporočenih iger ter jih seznanile s tehnikami pridobivanja informacij, razpoznavanja in reševanja problemov, povezovanja z
lokalno skupnostjo, tehnikami ustvarjanja
idej, različnimi metodami in tehnologijami
prototipiranja, razvijanja sposobnosti, ki so
potrebne za uspešno realizacijo idej (ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, akcijska naravnanost,
pozitivizem, razmišljanje o dodani vrednosti
ideje itd). Hkrati smo pri učencih spodbujali
razvijanje zavesti o podjetništvu in jih oborožili z znanji dela v skupini ter javnega nastopanja, saj je potekalo tekmovanje za najboljše
pripravljen CANVAS. Posamezni učenci naše
šole so ta dan pri učiteljici Ani Šuster Kraner
risali ilustracije za zmagovalni zgodbi, ki ju
bomo izdali v obliki dvojezične slikanice.
Tudi na Start up vikendu, ki smo ga organizirali 2. 10. in 3. 10. 2020, je bila naša
povezovalna komponenta knjiga. Ker smo
v delavnicah uspeli pripeljati zgodbo do

čevale zmagovalne ilustracije za izdajo slikanice, ki sta jih narisala učenca naše šole Taras
Horvat in Rok Senekovič.
Vrhunec Start up vikenda so bile predstavitve idej komisiji in nagrada za najboljše
vsebinsko in kvalitativno opredeljeno delo.
Učenci so se urili v javnem nastopanju in prezentaciji svoje ideje. Tako smo dobili zmagovalce za najboljši poslovni načrt, zmagovalce
za najboljšo prezentacijo, nagrado za največji
osebni napredek, zmagovalno ekipo za najustvarjalnejše ideje in zmagovalno ekipo, ki je
naredila najboljši CANVAS.
K dodani vrednosti našega vikenda je vsekakor spadalo tudi delo v skupini, piljenje
javnega nastopa in dejanska uporaba CANVAS kot metode, ki posameznika dejansko
pripelje od ideje do končnega izdelka. Vikend
smo zaključili z dramsko igro zmagovalnih
zgodb Sreča v nesreči in Change.
Učenci so povedali, da jim je bil vikend
zanimiv, nekaj drugačnega, naučili so se življenjsko uporabnih veščin. Želijo si, da bi
takšen vikend še kdaj ponovili.
Vsi skupaj smo v pričakovanju izida naše
dvojezične slikanice, ki nam jo bo izdala Kreativna PiKA. Vodji projekta sta Ana Šuster
Kraner in Mateja Nudl. “Dobre ideje nimajo
starosti, imajo le prihodnost.” (Robert Mallet)
Mateja Nudl

Vpliv prehrane na imunski sistem

P

rehrana je eden izmed izjemno pomembnih dejavnikov za dobro delovanje imunskega sistema. V razvitem
svetu predstavlja največjo težavo enolična
in z vitamini in minerali revna prehrana, ki
lahko načne naš imunski sistem. Veliko tveganje pa predstavlja tudi prekomerna telesna
masa, posebej maščobne zaloge okrog pasu,
ki znižujejo odpornost, saj maščobno tkivo
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prispeva h kroničnim vnetnim procesom, ki
izčrpavajo naš imunski sistem.
S prehrano lahko naš imunski sistem podpremo predvsem z uživanjem raznolikega
sadja in zelenjave, oreškov ter živil, bogatih
z omega-3 maščobnimi kislinami. Poleg makrohranil, ki vplivajo na delovanje imunskega sistema, imajo izredno pomembno vlogo
tudi mikrohranila: vitamin A (jetra, sladek

krompir, buče, korenje), vitamin D (sonce,
ribe, jajca), vitamin E (olje pšeničnih in
koruznih kalčkov, repično olje, arašidi), vitamin C (paprika, ohrovt, brokoli, jagode),
vitamin B6 (pistacija, losos, piščančje meso,
postrv), folna kislina (jetra,
čičeriko, črn fižol, soja), baker
(sezam, indijski oreščki, soja),
cink (ostriga, sezam, indijski
oreški), selen (losos, brazilski
oreški,
škampi,
lignji),
železo (jetra, soja, leča, jajca,
govedina).
Vse naštete snovi je v zadostni meri mogoče zaužiti
že s pestro in uravnoteženo
prehrano. Zato je največ, kar
lahko storimo za obrambo lastnega telesa, da si vzamemo
čas za pripravo pestrih obrokov, ki naj bodo polni zelenjave, polnozrnatih žit, stročnic,
oreškov in sadja. Ne pozabimo
na dovolj tekočine in spanja,
hkrati si vsakodnevno privoščimo gibanje na svežem zra-

ku in izkoristimo sončne dneve, ki nam bodo
pomagali ohraniti pozitivno energijo do sveta
v času karantene.
Dietetičarka Teja Krečič, dipl. dietetik iz
Centra za krepitev zdravja v ZD Lenart

ZA VAS PONOVNO
ODPIRAMO SVOJA VRATA!
VLJUDNO VABLJENI V
NAŠO POSLOVALNICO.
* Podrobnosti in pogoji nakupa so zapisani na www.telekom.si.

CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah
1/16 strani

124 x 40 mm

80,00 €

1/8 strani

124 x 84 mm

100,00 €

1/4 strani

124 x 173 mm

180,00 €

1/2 strani

253 x 173 mm

280,00 €

Cela stran

253 x 350 mm

480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

Program SIP TV se v sistemu KKS LENART nahaja
na kanalu 152, - frekvenca
626,000 MHz, v programski shemi SIOL TV na kanalu 143, T2 TV na programu 24, AMIS TV na programu 94.
Programski termini za občino
Lenart:
petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani:
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si

ŠT. 10 | 27. NOVEMBER 2020

OVTARJEVE NOVICE

Z NARAVO IN ZA NARAVO

Ekološko kmetijstvo - priložnost za jutri

O

dločitev za ekološko kmetovanje je odločitev kmetij za strogo spoštovanje naravnih sistemov in zagotavljanje ohranjanja
zdravja tal, vode, rastlin in živali ter ravnovesje
med njimi. Kmetije morajo izvajati pravila, ki
jih zapoveduje evropska zakonodaja, kontrole so
redne in natančne in zajemajo vse postopke na
kmetiji. Ekološke kmetije zelo veliko prispevajo
k ohranjanju biotske raznovrstnosti.
Veliko krat se sliši napačno mnenje, da so
za ekološko kmetijstvo primerne samo ekstenzivne kmetije in da je to kmetovanje zgolj
samooskrbno. V nasprotju s tem mnenjem je
potrebno na ekoloških kmetijah tudi preživeti.
Odločitev za ekološko kmetovanje je hkrati
odločitev za znanje, za poznavanje procesov v
naravi, ki so medsebojno soodvisni in povezani.
Kmetije, ki vstopajo v ekološko kmetovanje
in ga kasneje razvijajo, imajo različna pričakovanja, kot so povečan dohodek, širša promocija ekološke hrane, prepoznavnost itd.,
nekateri se odločijo tudi zaradi subvencij, ki
so namenjene za ohranjanje okolja.
Tržne poti ekoloških kmetij so po navadi
vezane na ponudbo na lokalnem trgu, ki se v
zadnjih leti še razvija in širi. Tudi povpraševanje po ekološki hrani narašča, saj na policah
v trgovskih centrih dobimo pogosto uvoženo
ekološko hrano, ker ni dovolj domače ponudbe. Zato so tu velike priložnosti, predvsem v
povezanosti pridelovalcev med seboj in organiziranem nastopu na trgu s spremembo zakonodaje glede ponudbe hrane v
javne zavode.
Za številne kmetije, ki imajo
naravne pogoje in delno že razvite sonaravne načine pridelave
(manjša uporaba FFS, mehanska
obdelava tal itd.), obstajajo dobri
pogoji, da bi lahko vstopile v sistem kontrol ekološkega kmetovanja ter s tem povečale ponudbo
ekološke hrane na trgu. Priporočamo jim, da z odločitvijo ne
odlašajo, saj trg za ekološko zastopane slovensko pridelane izdelke ni zasičen in na drugi strani
se pojavlja vedno več kupcev, ki
iščejo tako hrano. Zato za zadostitev vseh potreb na trgu rabimo
več ekoloških kmetij, več površin
in pridelane več ekološke hrane.
Prehod v ekološko kmetovanje je postopen, saj je potrebno
celotno kmetijsko gospodarstvo
in zemljo pripraviti na ekološko
pridelavo. Za pridobitev certifikata sheme kakovosti ekološka
pridelava potrebuje kmetija 2
oziroma 3 leta. V tem vmesnem

času je kmetija v preusmeritvi iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo. Preusmeritev
se začne po prijavi v kontrolo in certificiranje
ekološkega kmetovanja, podpisu pogodbe in
uvodnem izobraževanju.
Obdobje preusmeritve traja najmanj dve
leti, za trajne nasade pa tri leta. Obdobje preusmeritve se lahko v določenih primerih tudi
podaljša. Pri tem je potrebno poudariti, da se
v primeru katerega koli nedovoljenega sredstva po vstopu v kontrolo preusmeritev šteje
od datuma zadnje uporabe nedovoljenega
sredstva. Določitev statusa pridelka je odvisna od tega, v katerem obdobju vegetacije se
je pridelovalec vključil v kontrolo.
Tako imajo pridelki v obdobju preusmeritve v ekološko kmetovanje naslednje statuse:
- v 1. letu preusmeritve so pridelki konvencionalni,
- v 2. in 3. letu preusmeritve se pridelki
prodajo kot pridelki iz preusmeritve,
- po 3. letu preusmeritve se pridelke označuje kot ekološke.
S pomočjo ekološkega kmetijstva lahko
kmetije ustvarijo višjo dodano vrednost ne
samo pri svojih proizvodih, temveč tudi pri
drugih alternativnih dejavnostih na kmetijah,
kjer je še mnogo neizkoriščenih priložnosti
(na primer turizem na ekoloških kmetijah,
dopolnilne dejavnosti in tako dalje).
Cvetka Bunderla, univ. dipl. ing. agr., terenska svetovalka, KGZ-Zavod Ptuj

Dobrodelni koledar za živali z Domačije
Koki v Hrastovcu

K

er je čas, v katerem smo, poln
negotovih novic, menim, da lahko naša zgodba morda kot kakšna lučka presvetli naš vsakdan.
Na Domačiji Koki v Hrastovcu, kjer
smo pred tremi leti uredili življenjski
prostor za tiste živali, ki jih ljudje pogosto odrivamo iz naših src, da lahko živijo mirna življenja do konca svojih dni,
smo bili tudi letos pridni.
Poleg tega, da se trudimo zemljo
obdelovati v skladu z naravnimi zakonitostmi, brez kemije in v spoštovanju
vseh njenih prebivalcev, vsako leto izdamo tudi publikacije, s pomočjo katerih
širimo zavest o pravičnejšem odnosu
človeka do živali in narave.
Tako je bil letos že drugi ponatis knjige Živali, moje prijateljice, izdali pa smo
tudi dobrodelni koledar, s katerim zbiramo sredstva za oskrbo rešenih živali.
Posebnost letošnjega koledarja je, da
smo pozornost namenili najmlajšim
med nami - otrokom. In vsemu, kar
otroškega še živi v nas - odraslih.
Koledar sestavljen iz prelepih foto-
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grafij, na katerih je prikazan sočuten odnos
med enoletno punčko Auroro iz Hrastovca in
rešenimi živalmi, za katere skrbimo na Domačiji Koki.
“Se lahko spomnimo, kdo smo bili, preden
je svet rekel, kaj moramo postati?”
To nas na prvi strani Kokijevega dobrodelnega koledarja sprašuje punčka Aurora, medtem ko prvo leto svojega otroštva preživlja med
rešenimi živalmi.
Ali se lahko spomnimo?
V nas je živelo ustvarjalno otroško srce, polno zaupanja, sprejemanja in predvsem iskrenega čudenja nad vsem bogastvom narave in
živali okoli nas.
Bela kokoška je bila prelepa ptica, pod katere perutmi je tako prijetno toplo. Zajček nekdo,
ki bi lahko pojedel vse naše štiriperesne deteljice, samo da bo zadovoljen. Kravica - nežni
velikan, pri katerem smo si greli noge pozimi.
Pikapolonice pa so prinašale srečo. Prav vsaka
žival je bila, je, in vedno bo, skozi otroške oči

J

Lepa. Pa kako bi ne bila, saj je enkratna kot
vsak izmed nas. Med njimi nismo delali razlik,
nismo jih delili in niti na misel nam ni prišlo,
da bi živalim storili kaj hudega.
Kaj se je zgodilo z nami, odraslimi, ki smo
vsi bili nekoč otroci? Zakaj je ta nedolžni otroški glas postajal tišji in tišji, dokler ga nismo
več slišali ali želeli slišati in smo nanj, na tako
pomemben del nas, pozabili?
Zakaj smo se odrekli temu, kar smo? Si znamo odgovoriti?
Letošnji Kokijev dobrodelni koledar, že 6. po
vrsti, skozi čudovite fotografije Tadeja Gudana
(sicer avtorja fotografij v knjigi Živali, moje
prijateljice) izpostavlja odnos otrok - žival. V
upanju, da otroški glas znova zaživi v nas! Ne
jutri, danes. Čas je zdaj. Kajti še tako temna
noč se enkrat konča s sončnim vzhodom, tudi
za živali se enkrat mora. In se bo, ko se bomo
tudi mi spomnili, kdo v resnicni smo.
Ksenija Vesenjak, domačija Koki,
foto: Tadej Gudan

Vinska trta (Vitis vinifera L.)

e ena najstarejših
zdravilnih rastlin, ki
jo po domače imenujemo še: loza, trs, trta,
vinska loza, vinski trs.
Pradomovina trte so
menda pokrajine med
Črnim in Kaspijskim
morjem, omenja pa se
tudi Kavkaz. Je ena bolj
razširjenih rastlin - plezalk, ki premore veliko
različic: tako po barvi,
okusu, namenu uporabe,
času zorenja... Že grški
zdravnik Hipokrat je dobro poznal in s pridom
uporabljal v zdravilne
namene darove trte. Hkrati pa je dejal, da
je vino zdravilo, poživilo in tudi strup. Že iz
njegovih časov velja pravilo, da naj vsak popije toliko, koliko lahko “nese”, ne da vino
“nosi” človeka.
Za zdravilne namene uporabljamo: liste,
vitice, cvetove, grozdje in vse, kar lahko iz
njega pripravimo. Liste uporabljamo najpogosteje sveže, lahko tudi posušene. Listi in
vitice vsebujejo: čreslovine, vinsko, jabolčno in jantarsko kislino, vosek, sladkorje, rudnine (železo, kalcij, baker, magnezij, mangan), vitamine (C, E, A, K in B6), maščobno
kislino omega 3. Vsebujejo tudi antioksidante, še posebej tisti, pobrani v mesecu
septembru. Vse omenjene snovi dobro delujejo proti revmi, protinu, bruhanju, krvavemu izpljunku, ščitijo srce, ožilje, zdravijo
krčne žile, še posebej v fazi, ko operacija še
ni potrebna). Delujejo protivnetno (kronična vnetja so namreč razlog mnogih hudih
bolezni srca, rakavih obolenj, Alzheimerjeve bolezni, artritisov, bolezni prebavnega
trakta). So dobra pomoč pri driski, želodčnih bolečinah, čirih in za lajšanje ženskih
težav ter problemov z očmi in ozeblinami.
Imajo dober vpliv na okostje in živčni sistem ter na zaviranje razrasta bakterij (E-coli,salmonele, zlatega stafilokoka). Za
pripravo čaja vzamemo sveže liste, ki jih na
drobno narežemo. Za skodelico vrele vode
potrebujemo zvrhano čajno žličko in poparek pustimo stati 15 minut. Pijemo 3 skodelice na dan po požirkih. Za otroke od 3.
leta vzamemo polovično količino, za mlajše otroke pa ni primeren. Tak čaj je dober
tudi za čiščenje krvi. Pri ozeblinah naredimo nožne ali ročne kopeli, ki jih pripravimo kot zavretek (rahlo vre 15 minut). Juro
Marčinkovič priporoča pri ozeblinah pripravek z mlekom: eno pest narezanih listov
damo v pol litra mleka in pol ure kuhamo
na rahlem ognju. Ohladimo na 40 stopinj,
namočimo bombažno krpo in jo položimo
na ozebline. Če nas peče v očeh, sveže natrgane liste zmiksamo, damo na kuhinjsko
prozorno folijo in položimo tak obkladek
na oči. Obkladek menjujemo večkrat dnevno po 15 minut, vedno pripravimo svežega.

Za boljšo cirkulacijo si pripravimo iz dveh
pesti drobno narezanih svežih listov in litra
vode pripravek, ki ga kuhamo na rahlem
ognju 15 minut, precedimo in uporabimo
kot kopel za noge, ki naj traja 15 minut.
Nog ne brišemo, ampak na vlažne obujemo
volnene nogavice in gremo za eno uro v posteljo, priporoča zeliščar Marčinkovič. Solze
vinske trte ob rezi uporabimo za obkladek,
ki krepi oči. Zdravilen pa je tudi za izpuščaje, lišaje,čire in nečisto kožo. Cvetovi vinske
trte: poparek iz ene žlice svežih cvetov na
skodelico vrele vode priporoča Willfort za
poživitev hrbtnega mozga in živčnih vozlov pri pešanju možganov in hrbtenjače.
Pijemo 2 skodelici na dan po požirkih. Iz
cvetov naredimo tudi mazilo, tako da sveže
cvetove rahlo popražimo na surovem maslu. Uporabimo pri sončnih pegah. Nezrelo
grozdje zmečkamo in uporabimo kot poparek pri pekočih očeh. O uporabi grozdja pa
v prihodnji številki.
Zavetniki vinogradnikov so: sv. Urban, sv.
Rok in sv. Martin. V naših krajih bolj praznujemo god sv. Martina. Na ta dan se mošt
spremeni v vino. Ob tem se spomnimo tudi
svetnika, ki je bil skromen in dobrega srca,
okrog njega so se spletle številne legende.
Najbolj znana je zgodba, po kateri je kot
cerkveni konjeniški častnik pozimi srečal
berača in mu podaril pol svojega toplega
plašča. Želeli so ga za škofa, a je v svoji skromnosti zavrnil to čast in se skril med jato
gosi. Le-te so ga s svojim gaganjem izdale.
Tudi ko je postal škof, je ostal skromen in
se je zavzemal za reveže. Po smrti so ga začeli častiti kot svetnika. Martinovo zaznamuje rek: svet' Martin nar'di iz mošta vin'.
Praznik zaznamuje izobilje, poleg vina so
obvezne tudi spremljajoče jedi: pečena gos,
mlinci, rdeče zelje. Kakorkoli se praznuje
Martinovo, je primerno, da se zavedamo
njegovega globljega pomena, skromnosti in
dobrosrčnosti. Ob nazdravljanju je prav, da
se zahvalimo za pridelek in, če je le mogoče,
del tega delimo z drugimi, kot je to počel sv.
Martin.
Pa na zdravje!
Marija Čuček
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Narava
preseneča

V

prvi polovici novembra je pogled na
takšno gmoto štorovk, ki so obrasle orehov
štor, čudovit in dobra hrana. Orehovo drevo je stalo
ob igrišču za odbojko na
mivki pri Gostilni na Griču
v Sv. Trojici v Slov. goricah
in se je pred dvema letoma
posušilo.
Slavko Štefanec

Naši Fefiki v spomin (1933–2020)

V

mesecu novembru narava prične
spreminjati svojo
podobo. Poslavlja se čas,
ko so dozoreli sadovi našega dela. Vzporedno pa
smo tudi skozi leto doživeli dejanja, ki so nas ločevala. Medsebojna druženja tudi ob slovesih naših
najdražjih nam niso bila
dovoljena. Da bi jim v tišini v znak zahvale poklonili svojo prisotnost. Zato
naj bodo te misli posvečene naši dragi zvesti občanki, članici etnografske
skupine TD Sv. Ana Genovefi Bratuša. Ali
po domače naši Vidačovi Fefiki iz Žic pri Sv.
Ani. Njen pogreb je bil v ožjem družinskem
krogu letos v aprilu.
Dobrosrčna, zvesta soseda, naklonjena
pomoči svojim najdražjim. Še več, rada se
je razdajala za okolje, kjer je živela. Sodelovanje ob naši etnografski, kulturni dediščini.
Ob obujanju šeg in navad ob raznih kmečkih
opravilih. Ko sem jo prvič nagovoril pred trinajstimi leti, če bi sodelovala, mi je v njenem
značilnem žargonu dejala: »Preklemano, vejš
da boun. Naj mladi vidijo, kak smo negda

delali, pa se lejpo meli.«
Seveda nekoč je pa skoraj vsako delo na tabrhih
spremljala pesem. Pokojna Fefika je bila med prvimi štirimi ljudskimi pevkami. Tako so se leto za
letom vrstile prireditve.
Nikoli ni manjkala Fefika.
Kot predica za kolovratom. S srpom na njivi kot
žanjica. S koso na travniku. Z vilami ob mlatitvi.
Med berači ob trgatvi.
Kot terilja na lanišnici na
Grafonževi domačiji, kjer
so potekale prireditve.
Kot najstarejša med nami nam je bila mentorica. Marsikatera šala na račun njene resnične prigode nekoč nas je nasmejala. Draga
Fefika, globoka zahvala v imenu vseh, ki smo
preživeli z vami prijetne trenutke druženja
ob zakladih naše dediščine. Vaša vedrina,
vaš nasmeh, dobra volja pa naj bodo žarek
upanja v prihodnost. Naj živijo pri vseh, ki
še želijo obujati in negovati dediščino svojih
prednikov. Tudi šege in navade, običaji imajo
korenine tudi našega, slovenskega naroda!
Franček Ruhitel

Socialna aktivacija albanskih žensk:
investicija v boljšo prihodnost

N

a Andragoškem zavodu Maribor Ljudski univerzi (AZM - LU) se je
oktobra 2019 pričel izvajati pilotni
projekt »Program socialne aktivacije za
ženske iz drugih kulturnih okolij: Aktivno
živim v Sloveniji«, SKLOP 2, kot odgovor na
velik selitveni prirast tujih državljank iz tre-
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tjih držav, zlasti v Podravski regiji. Statistično
pomemben postaja predvsem delež albanskih žensk, saj se je njihovo število na področju Maribora, Ptuja in Slovenske Bistrice v
letih od 2016 do 2019 skoraj podvojilo (vir:
SURS). Prav ta populacija, katere temeljni
motiv za selitev je združitev družine, postaja
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naša zelo pomembna
ciljna skupina.
Projekt socialne aktivacije (SA) sofinancirata Republika Slovenija
in Evropska unija iz
sredstev Evropskega socialnega sklada. Vanj se
večinoma vključujejo
žene gradbenih delavcev s Kosova, ki imajo
stalno prebivališče v
Sloveniji ali slovensko
državljanstvo in se v
novem okolju soočajo
z jezikovnimi ovirami
kot tudi z nepoznavanjem delovanja javnega Utrinek z ustvarjalne delavnice ponovne uporabe materialov, foto: osebni arhiv
sistema v Sloveniji. Ob
navodilom za delo in so hitro osvojile delovpogosti odsotnosti mož
ne postopke, hkrati pa so izboljšale znanje
prevzamejo družinske obveznosti in tako
slovenščine in postale samozavestnejše. Neostajajo delovno neaktivne, praviloma sprekatere so se na osnovi pridobljenih izkušenj
gledane v lokalnem družbenem okolju.
po izhodu iz programa SA tudi zaposlile kot
S programom SA do opolnomočenja
čistilke.

in zaposlitve

Program SA s svojim celostnim pristopom in aktivnostmi omogoča, da udeleženke
okrepijo socialno vključenost v širše družbeno okolje, razvijajo komunikacijske veščine v
slovenščini, pridobijo socialne in funkcionalne kompetence za aktivno reševanje svojih
specifičnih življenjskih in socialnih problematik ter povečajo zaposlitvene možnosti.
Skupno je tako izvedenih vsaj 288 izobraževalnih ur in dodatno tedensko individualno
delo z vključenimi.
Udeleženkam, ki povečini nimajo formalnih delovnih izkušenj, program SA omogoča,
da se v sklopu 96-urnega praktičnega usposabljanja pri delodajalcih ob podpori mentorja
uvedejo v delovni proces in pridobijo praktične izkušnje za trg dela. Na AZM - LU si
prizadevamo, da bi se povezali z različnimi
delodajalci. Usposabljanje je tako do sedaj
potekalo v domovih za starostnike za opravljanje poklicev likarice/perice, strežnice/čistilke ali pomočnice v kuhinji in pri čistilnih
servisih, saj so potrebe po kadru na področju
storitev čiščenja velike in udeleženke odlično
zapolnjujejo to vrzel.
V skladu s kriteriji uspešnosti so se udeleženke izkazale kot urejene, zanesljive in
delovno učinkovite delavke: znale so slediti

Vključitev v program možna do leta
2022

Projekt SA se izteče septembra 2022. Do
zaključka so predvidene še tri programske
izvedbe od skupno petih, ki potekajo v šestmesečnih ciklih in bodo mnogim udeleženkam omogočile pridobivanje kompetenc za
lažji preboj v novem življenjskem okolju. V
celotni projekt se bo predvidoma vključilo 75
udeleženk, vključitev v program SA pa je tudi
finančno spodbudna, saj so udeleženke upravičene do denarne nagrade za dejansko prisotnost v programu in do povračila stroškov
prevoza in malice, ob tem pa lahko še naprej
prejemajo denarno socialno pomoč.
Novo, tretjo izvedbo programa SA pričnemo na AZM - LU izvajati konec januarja 2021
in zbiranje prijav za oblikovanje nove skupine
že poteka. Program SA izvajajo strokovne sodelavke Armenda Amiti, kulturna mediatorka za albanski jezik (armenda.amiti@azm-lu.
si, 02 234 11 16), Maja Sedevčič (maja.sedevcic@azm-lu.si, 02 234 11 16) in Tatjana Njivar, strokovna vodja programa SA (tatjana.
njivar@azm-lu.si, 02 234 11 33).
Maja Sedevčič, prof. slovenščine in nemščine,
maja.sedevcic@azm-lu.si
Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza

Ko bom ostarela, nočem živeti tako …

M

ati lahko preživi deset otrok, otroci
pa matere ne.
Gospa živi sama v lični hišici
na deželi. Skrb zanjo je prevzel najmlajši sin
z ženo, on je samostojni podjetnik, ona pa
učiteljica. Dokler se je gospa še sama lahko
uredila in si kuhala, je bilo vse lepo in prav.
Imela je tudi majhen vrt, ki ji je bil v veliko
veselje, saj je bila navajena vedno delati in biti
samooskrbna. Sedaj je že v letih in moči za
delo pojenjajo.
Ko starejši človek opeša, rabi nekoga, da
mu pomaga. In ko prideš do točke, ko lastnemu otroku ne upaš reči, da rabiš nekoga, da bi
mi porezal nohte, rabim nekoga, ki bi mi preoblekel posteljo, rabim nekoga, da mi pomaga
pri osebni higieni, pri preoblačenju … Tu pa
se ti svet sesuje. Vprašam te mlade, če se oni
ne zavedajo, da bolna in izčrpana mati morda
ne potrebuje malo več njihove pozornosti kot
pa samo hrano, drva in še to vse urejeno na
hitro. Češ, imamo delo in polno svojih skrbi

… Pa na morje obvezno vsako
sezono, mati pa sameva. In tale
sin živi sam z ženo, brez otrok.
Mati pa sameva. Sosedje in žlahta dogajanje
samo opazujejo …
Ko si onemogel in bolan, res ne rabiš veliko – rabiš pa toplo besedo in spoštovanje,
da ti nekdo prisluhne, ljubezen in nekaj več
pozornosti, pa občutek sprejetosti. Mar je to
za mamo preveč? Tudi ob nedeljah in prostih
dnevih bi si morda lahko skupaj naredili kosilo in se družili z mamo. Odrinjena je v osamo in eno samo žalost.
Ko bom ostarela in onemogla, nočem tako
živeti. Svojim nočem greniti življenja z mojo
starostjo. Potrebno pa jim je povedati, kdaj rabiš njihovo pomoč, in se znati potegniti zase!
Če ti nimaš srca za druge, ga tudi zate ne bo
nihče imel. Vsi se staramo, to je zakon narave.
Bralka, ki želi ostati anonimna (naslov
hranimo v uredništvu)

OO ZRK Lenart: krvodajalske akcije v decembru 2020
Sreda
9. 12. KO RK Lokavec
Gost. Mihelič
7.30–10.00
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OI JSKD Lenart
Nagrajeno likovno delo
Liljane Cafnik

Na tematski likovni razstavi Moja
krajina, ki je potekala oktobra v Galeriji Konrada Krajnca v Lenartu, je bilo
razstavljeno tudi nagrajeno likovno
delo Liljane Cafnik.
Strokovna žirija v sestavi Mario
Berdič, likovni kritik in kustos, Konrad Krajnc, slikar, in Nina Šulin,
profesorica likovne umetnosti in
magistrica scenskega oblikovanja, je
nagradila štiri likovna dela. Nagrado
žirije so prejeli Liljana Cafnik, Jerneja
Doler, Dani Ferlinc Danny in Romeo
Štrakl. Vse nagrajence bomo predstavili v Ovtarjevih novicah.
B. S.
Nagrajeno delo Liljane Cafnik

Predstavljamo nagrajenko Liljano Cafnik
Kaj vam pomeni prejeta nagrada za
vaše nadaljnje ustvarjanje na likovnem
področju?
Zelo sem se je razveselila, ta nagrada mi je
spodbuda, potrditev in motivacija za nadaljnje ustvarjanje. Ocena strokovne komisije pa
mi je tudi v ponos in sem hvaležna zanjo.
Ste prejeli že veliko nagrad za svoje delo?
V bistvu je to moja prva nagrada v takšnem
pomenu. Slikanje je moja ljubiteljska dejavnost, ki je ne prakticiram konstantno, veliko
slik tudi ne dajem na razstave in se ne prijavim na razpis. Tistih, na katere se odzovem,
pa se zelo veselim, ker se tam srečujemo ljudje, ki se podpiramo, razumemo, imamo podobne vrednote ... s tem bogatimo drug drugega in to je zame tudi svojevrstna nagrada.
Kaj vas pri ustvarjanju vodi?
Slikanje je moje veselje, sprostitev, meditacija, odmik od vsakodnevnega drvenja in
poplave podatkov in dražljajev, ki niso za odnose, zdravje in dobro počutje vedno ugodni.
To je vzporedni svet, kjer imajo svoje mesto
domišljija, predstave, je kot ples čarobnih
barv in oblik.
Kako dolgo že ustvarjate na likovnem
področju?
Približno 10 let je, odkar sem se opogumila
za slikanje, v bistvu pa sem od malega ustvarjala, karkoli, tudi nekatera ročna dela in izdelava uporabnih izdelkov sta mi še vedno zelo
blizu. Bi rekla, da so moje roke moje izrazno
sredstvo.
Zajema to področje tudi vaše profesionalno
delo?
Po poklicu sem diplomirana delovna terapevtka, delam v Domu sv. Lenarta. Pri svojem profesionalnem delu moram biti prilagodljiva, dobro opazovati, v ljudeh iskati še
tiste pozitivne sposobnosti, spretnosti, ki nas
ohranjajo pri samostojnem, zadovoljnem in
vitalnem življenju. Občasno se med mojimi
stanovalci najdejo tudi osebe, ki jim je izraženje z likovnimi elementi kar blizu, to seveda
spodbujam in omogočim.
Kaj menite o tem, da je likovno ustvarjanje
»samotna individualna dejavnost«?
Saj tudi je, v prvem delu. Večina ustvarjalcev, ki jih poznam, najraje ustvarja v samoti, miru. Likovni izdelek pa dobi dokončno
vsebino, pomen in je osmišljen šele takrat,
ko ga podelimo z ljudmi, s prostorom, situacijo. Lahko bogati in navdihuje tudi tiste, ki
ga samo opazujejo, občudujejo, kar pa je že
socialni moment likovnega ustvarjanja.
V katerih tehnikah najraje ustvarjate?
Akril na platno je zelo hvaležna, enostavna in predvidljiva tehnika, to meni ustreza.
Kakšen akvarel sem že tudi naslikala. Sem pa
ponosna na kolekcijo panjskih končnic, za
čebelnjak prijateljice Mire Skotnik, kar sem

Liljana Cafnik, foto iz osebnega arhiva

naredila v oljni tehniki.
Ste se že večkrat udeležili likovnih razpisov
JSKD?
V zadnjih letih spremljam razpise JSKD
Lenart in drugih območnih izpostav; so objavljeni, za vsak slučaj pa Breda tudi pokliče,
nas spomni. Če je le mogoče in mi uspe kaj
naslikati, se rada udeležujem razpisov v lokalnem okolju, pri JSKD Lenart.
Naštejte nekaj svojih vidnejših razstav?
Samostojno likovno razstavo sem predstavila v Galeriji Gabrijela Kolbiča pod okriljem
Likovne sekcije KUD Gabrijel Kolbič leta
2016, katerega članica sem.
Udeležila sem se tudi dobrodelnih likovnih
kolonij (Za Dom sv. Lenarta 5-krat, Dom pod
Gorco 1-krat).
Sem tudi včlanjena v likovno društvo pri
KUD Jurovski dol. Razni kulturni dogodki
omenjenih društev so samostojno ali vzporedno pospremljeni z likovno razstavo, veliko
jih je že bilo, postavljenih na različnih lokacijah, in se jih z veseljem udeležim.
Kakšno je vaše življenjsko načelo?
Poiskati načine, kako v sebi zbuditi zadovoljstvo, mir in smisel, da ne tarnamo in krivimo sveta okoli sebe, kadar nam ni dobro,
ker včasih je to, kar nas osrečuje in izpolnjuje,
prav tukaj in zdaj, na dosegu. Zato je bolje biti
hvaležen in ceniti to, kar imamo. Pomembno
mi je tudi razumeti in spoštovati različnost,
ker nas prav ta dela tako unikatne, pa empatija do ranljivih, spoštovanje človeka, življenja,
narave.
Še en rek bi rada podelila z vami, na srce
mi ga je položila mama: Vse, kar daš, se ti
večkratno poplača, tudi dober občutek, da si
pomagal, je plačilo.
Breda Slavinec
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Poletimo skupaj. Na krilih besed.
V novembrskih dneh se nismo srečali med
knjižnimi policami. Le oči so bile tiste, ki so
se nasmehnile ob prevzemu želenih knjig ali
pa se razočarano povesile ob obvestilu, da
sprehod po knjižnici ni mogoč.
Kljub vsemu pa smo se veselili novosti na
naših knjižnih policah in na policah portala
Biblos, ki so nas še bolj spodbudile k razmišljanju o branju v teh t. i. digitalnih časih,
sploh priročnik Mihe Kovača »Berem, da
se poberem«. Uporabnikom ponujamo tudi
možnost poslušanja avdio knjig preko mobilne aplikacije Audio book. Več o uporabi le-te
si lahko preberete na naši spletni strani, ki se
je to jesen odela v popolnoma novo preoble-

ko. Ste opazili? Aktualno iz knjižničarskih
logov, knjižne ideje, priporočila in novosti.
Vabljeni k ogledu. Virtualno smo se pridružili tudi praznovanju Lenartovega ter ponosno
listali knjige receptov častne občanke sestre
Nikoline (Rop), katere recepti nam bodo v
teh hladnih dneh prišli še kako prav. Tretji
teden v novembru pa smo praznovali. Teden
splošnih knjižnic smo obeležili z več spletnimi objavami in dejavnostmi, s katerimi smo
želeli preseči meje virtualnega ter preko naših
sporočil in idej obiskati domove naših bralcev. Oglejte si jih na naših straneh. Naša vrata so skladno z veljavnimi ukrepi novembra
ostala zaprta, a ponosni smo, da smo vsak
dan smeli pripraviti veliko vrečk naročenega
gradiva in ga predati
našim uporabnikom,
da je svetloba izza
platnic lahko predrla
temino hladnih in negotovih dni. V mesecu,
ko bodo zasvetile pisane luči, pa ne pozabite,
da sta z roko napisano
voščilo in v ovojni papir zavita knjiga lahko
neprecenljivo darilo.
Knjižnica Lenart,
foto: Zdenka Krautič

Berem, da se poberem.

KNjigolAndiJa
Fotografija v prejšnji
številki Ovtarjevih novic je pritegnila pozornost bralcev iz različnih krajev Slovenskih
goric, med drugimi
tudi skrbnika kulturne
dediščine in dobrega
poznavalca Svete Ane
v Slovenskih goricah,
Viktorja Kapla.
Tako je zapisal:
»Zdravo, ga. Marija.
Poskušam odgovoriti
na zastavljeno uganko
v Ovtarjevih novicah.
Mislim, da je na fotografiji Živkova gostilna, sedaj Bauman pri Sv.
Ani (pod šolo, prvi sosed Poš). Lep pozdrav
in ostanite zdravi.”
V Spodnjem Gasteraju je Martin Breznik
prepoznal gostilno kot predhodnico gostilne
Perko ob cesti Lenart–Trate.
Staknili smo glave in poskušali razvozljati
sporočilo na razglednici, ki ima poštni žig
Svete Ane iz leta 1914 in je namenjeno v Sv.
Lenart na žandarmerijsko postajo. Sicer lepo,
a težko prepoznavno pisavo nemškega rokopisa iz leta 1914 nam je pomagala razvozljati Brigitte Elfels, mlada ustvarjalka, ki živi v
Nemčiji; povezava
pa je bila mama
Julijana Bukvič Dajčman. Kartica
bi naj nosila sporočilo o vlomu v
gostilno in prosi
žandarja, naj pride naslednji dan v
Gostilno Grager na
Sveti Ani. Ali gre za
isto gostilno – torej,
ali je Gragerjeva
gostilna bila predhodnica Živkove
ali gre za drugo
kmečko gostilno,
ki jih je v podobni
arhitekturni podobi
bilo očitno v začetku 20. stoletja več po naših
goricah, bomo v nadaljevanju dognali, lahko
pa se še oglasi kdo, ki pozna še kakšen odgovor. Gotovo bomo prišli do končnega odgovora, za katero zgradbo kulturne dediščine
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Državno prvenstvo za ženske v futsalu
Minuli vikend se je po
enomesečni prekinitvi
tekmovanj zaradi ukrepov, namenjenih zajezitvi širjenja covid-19,
pričelo
nadaljevanje
ženskega državnega prvenstva v futsalu. Dekleta so tako odigrala
šele 3. krog letošnjega
državnega prvenstva.
Igralke KMN Slovenske gorice so se pomerile s primorsko ekipo
ŠD Košana. Zaradi
zasedenosti
športne
dvorane v Voličine je
ženska ekipa Slovenskih goric tekmo gostila v novi športni dvorani v Dupleku, ki bo domače tekme gostila
vse do vnovičnega odprtja športne dvorane v
Voličini.
Ženska ekipa Slovenskih goric je v primerjavi
z lansko sezono doživela precej sprememb.

Manjkajo kar 4 igralke, ki so v minuli sezoni
nosile pomemben del odgovornosti in bremena na svojih plečih. Članska vrsta pa se
je okrepila z novimi mladimi igralkami, ki
kažejo potencial in napredujejo iz treninga v
trening.

Neučinkovitost in neizkoriščene priložnosti v napadu botrovale porazu proti
Košani
Kljub precej spremenjeni postavi so igralke
3-kratnih državnih prvakinj v tekmo krenile odločno in z željo po zmagi. Po uvodnem
sodnikovem žvižgu so domače prevzele pobudo na igrišču, vendar so bile v zaključni
fazi premalo konkretne in premalo natančne,
tako da je bila vratarka Košane Sanela Balić
vedno na pravem mestu. Na drugi strani so
igralke Košane pokazale čvrsto igro in nekajkrat zapretile v protinapadih, vendar vrat
domače vratarke Valentine Tuš niso resneje
ogrozile, tako se je prvi polčas končal brez
zadetkov (0:0). V nadaljevanju so domače
zaigrale v napadu precej konkretneje in si
pripravile nekaj zaporednih konkretnih priložnosti za zadetek, a žoga ni šla v mrežo tudi
ob tako imenovanih »čistih« priložnostih za
zadetek. Kmalu je prišla kazen za neučinkovitost, gostje so namreč preko Kaltrine Kajtazi

v 23. in 26. minuti zadela dvakrat zapored iz
dveh identičnih uigranih akcij iz prekinitve
ob avtu. Po dobri akciji v napadu, ki jo je z
zadetkom v 30. minuti kronala šele 17-letna
Aneja Lorbek, so domače znižale na 1:2. V
zadnjih 10 minutah so si igralke Slovenskih
goric pripravile še kar nekaj zrelih priložnosti
za zadetek, tudi z igro vratarke v polju, a mreža gostij je tudi ob t. i. zicerjih ostala nedotaknjena, tako da je zmaga odšla na primorski
konec Slovenije.
Po treh odigranih krogih so na vrhu ligaške
razpredelnice ŽNK Celje (9 točk), na drugem
mestu je ŠD Košana s 4 točkami, točko manj
imajo na 3. mestu KMN Slovenske gorice, z 1
osvojeno točko sledi KMN Sevnica.
Naslednja domača tekma bo v ŠD Duplek
odigrana v petek, 4. 12. 2020, ob 20. uri proti
ŽNK Celje.

Prvi udarec s sredine igrišča izvedel župan Občine Duplek Mitja Horvat

gre in kaj je danes z njo, ob tem pa primerjali
še druge podobne zgradbe.
Hvala vsem, ki se trudite in ki vas predvsem zanimajo zgodbe naših krajev skozi
stare fotografije. Te ne lažejo. Pokažejo izgled
nekega kraja in stavbe, ki so dajale podobo in
izgled skozi stoletja.
Danes bomo ponudili panoramo kraja.
Prepoznajte ga! Zapišite oziroma povejte kaj
o stavbah, ki jih ni več ali pa so še in so skozi
stoletja spreminjale namembnost pa tudi izgled. Torej, za kateri kraj gre, leto, stavbe, kaj
se je dogajalo v njih?

Tekma, ki se je sicer odigrala pred praznimi
tribunami, je bila nasploh prvi uradni športni dogodek oz. uradno tekmovanje v tej novi
športni dvorani, ki se je je prijel vzdevek »Dupleška lepotica.« Dvorana, ki s svojo velikostjo po normativih ustreza večini dvoranskih
športov z žogo, je poleg svoje uporabnosti
tudi zelo estetsko skonstruirana, tako od zu-

naj kot v notranjosti, kjer bodo dodatni čar
športnim prireditvam dodale polne tribune
tik ob igralnem polju.
Prvi uradni udarec s sredine igrišča je simbolično izvedel Mitja Horvat, župan Občine
Duplek. Ob tej priložnosti je župan s strani
KMN Slovenske gorice prejel žogo s podpisi
igralk in datumom tekme.

Zahvala KMN Slovenske gorice Občini Duplek in Občini Lenart
V taboru KMN Slovenske gorice se zahvaljujejo Občini Duplek za gostoljubje, ki jim ga
nudijo v času zasedenosti športne dvorane v

Voličini, Občini Lenart pa zahvala za pomoč
pri urejanju nadomestne dvorane.
Dejan Kramberger

KARATE
Lenarčani uspešni v Ljutomeru
Pišite na: marija.sauperl@gmail.com ali
pokličite 041 817 198.
Marija Šauperl

V soboto, 3. 10. 2020, se je v Športni dvorani
Ljutomer odvijalo ekipno državno prvenstvo v
karateju. Zahvala gre organizatorju TVD Partizan iz Ljutomera, da so kljub težkim časom
z veliko napora in volje izvedli tekmovanje in
omogočili klubom, da so se lahko potegovali
za naslove ekipnih državnih prvakov. Na pr-

venstvu je nastopilo več kot 300 tekmovalcev
iz 39 klubov, slednji pa so imeli prijavljenih
109 ekip. Tekmovanja so se udeležili tudi
člani lenarške karate sekcije, in sicer: ekipa
borbe dečki v sestavi: Sedonja, Štandeker in
Vatovec; ekipa borbe mlajši kadeti v sestavi:
Rola, Lenart in Bauman in ekipa borbe kade-
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ti v sestavi: Zarič,
Medved in Suša.
Prvo mesto brez
izgubljenega boja
je osvojila ekipa
kadetov, 3. mesto
je osvojila ekipa
dečkov, med tem
ko je ekipa mlajših
kadetov izgubila
boj za tretje mesto
in zasedla končno
5. mesto. Čestitke!
D. Z.

Izdajo časopisa v letu 2020 sofinancira
Ministrstvo za kulturo RS.


HUMORESKA

Gospodar

Državni prvaki v metu bombe, od leve proti desni
Bogdan Hoja, Franc Petko in Silvo Vajs

in bo posledično zato morda pripomogla
prav k lažji odločitvi župana za dodelitev finančnih sredstev v prihodnje. V imenu vseh
članov iz Benedikta se najlepše zahvaljujem
županu mag. Milanu Repiču, prav tako pa gre
zahvala tudi Stanislavu Bratušu.
Članov iz Benedikta pa ne povezuje le tekmovalni duh, temveč smo si v lanskem letu na pobudo članov Franca Laknerja in Ivana Kranerja
z družinskimi člani in prijatelji organizirali tudi
kostanjev piknik, na katerem smo sklenili, da
bomo tovrstno druženje priredili vsako leto, saj
nam tovrstno skupno druženje veliko pomeni,
vendar pa nam letošnje trenutne razmere tega
ne dopuščajo. S takšnim druženjem lahko obudimo veliko spominov na leto 1991 z željo, da
ne bi bilo nikoli pozabljeno, hkrati pa tudi, da
tudi veterani ne bi bili prehitro pozabljeni.
Stanka Senica

Pokrajinsko tekmovanje v Slovenski Bistrici
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Piše: Tomaž Kšela

Pri objavi humoreske v prejšnji številki je pri prenašanju datotek izpadel njen zadnji del,
zato jo objavljamo še enkrat.

Člani veteranov iz Benedikta državni prvaki v metu bombe
V Območno združenje vojnih veteranov
vojne za Slovenijo Lenart je vključenih 295
članov, od tega pa je cca 50 članov iz občine
Benedikt. Društvo že vrsto let organizira in se
udeležuje raznovrstnih prireditev, pohodov,
druženj in tekmovanj, tako na občinski, pokrajinski kakor tudi na državni ravni.
Člani iz Benedikta se radi udeležujemo tovrstnih tekmovanj, saj s skupnimi močmi dosegamo izjemne rezultate. V letošnjem letu se lahko
pohvalimo z odličnimi rezultati na občinskem
tekmovanju in sicer z ekipnim prvim mestom v
metu bombe in igranju košarke. Poleg tega smo
na tekmovanju prejeli še priznanja za uspešno
uvrstitev v različnih drugih disciplinah.
Ker pa smo bili člani iz Benedikta nepremagljivi v metu ročne bombe že na občinski ravni, je
komisija za šport veteranov pri OZVV Lenart
tekmovalce prijavila na pokrajinsko tekmovanje v Slovensko Bistrico in kasneje še tudi na
državno tekmovanje, ki je potekalo v Brežicah.
Zmagovalno ekipo naših nepremagljivih tekmovalcev - članov veteranov iz Benedikta - so
sestavljali: Franc Petko, Silvo Vajs, Bogdan Hoja
in Darko Golob, ki so si na državnih športnih
igrah prislužili naziv državni prvaki v metu
bombe za leto 2020. Navedeni člani iz Benedikta so prav tako dosegli odličen rezultat za prvo
mesto v metu bombe na Pokrajinskih igrah
2020, ob memorialu, posvečenemu veteranu
Marjanu Streharju v Slovenski Bistrici. Tudi
iz pokrajinskih športnih iger so poleg prvega
mesta v metu bombe bile podeljene pohvale in
priznanja za različne zvrsti tekmovanja.
Poleg uspešnih tekmovalcev pa ni primanjkovalo niti članov navijačev, ki smo jih spodbujali in navijali za njihovo premoč. Za našo
prepoznavnost, še posebej na državnem tekmovanju v Brežicah, pa je poskrbel naš član
in sponzor Stanislav Bratuša, Beneideja iz
Benedikta, ki nas je opremil s prečudovitimi
majicami, katere si s ponosom radi oblečemo.
V Benediktu pa imamo tudi razumevajočega
župana, ki nam vedno prisluhne in nas podpira v vseh vidikih, med drugim je ugodil
tudi naši prošnji za finančno podporo, ki je
več kot dobrodošla in potrebna za delovanje
našega društva. Angažiranost in udeležba na
športnih in drugih prireditvah pripomore
tudi k prepoznavnosti naše Občine Benedikt
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»Peter, zakaj si tako čemeren?« je šivilja
Marica pri malici povprašala rezkarja Petra.
»Ah, šef mi serje po glavi. Vedno hoče
imeti vse prav in biti ta glavni,« je odvrnil
Peter. »Komaj že čakam, da se šiht konča in
da grem domov.«
»Kako pa je doma? Si doma ti glavni?« je
previdno vprašala Marica.
»Kakšno neumno vprašanje. Kdo pa bi bil
pri meni doma glavni, če ne jaz?« je presenečeno vprašal Peter.
»Potem boš ti odločil, kam bosta šla z ženo
s turističnimi boni?« je zanimalo Marico.
»Ne, to sem prepustil ženi. Čisto vseeno
mi je, kje bova preživele tiste tri dni,« je pojasnil Peter.
»A tako. Potem verjetno ti odločaš, kaj
boste doma jedli,« je vrtala naprej Marica.
»Ne bodi nora. Kje pa se mi to ljubi. Kosila in večerje pripravlja žena po svojem navdihu,« je dejal Peter.
»Verjetno ti skrbiš za urejanje stanovanja,« je bila radovedna Marica.

»Kje pa. Z urejanjem stanovanja imata
žena in hčerka veliko veselja, zato to prepuščam njima,« je pojasnil Peter.
»Aha, že razumem. Ti verjetno plačuješ račune in se ukvarjaš z denarjem,« je pribila Marica.
»To pa ne. Po bankah pa ne hodim rad.
Zato sem bančno poslovanje povsem prepustil ženi, saj je zelo natančna in ima velik
smisel za to,« je vzkliknil Peter.
»No Peter, potem pa si ti verjetno ta glavni pri tistih, kako se jim že lepo reče, posteljnih rečeh,« se je namuzala Marica.
»No, morda res, seveda kadar žene ne boli
glava ali pa v službi ni imela težkega dne,« je
zmajal z glavo Peter.
»Hm, Peter, pravzaprav ne razumem, zakaj si ti glavni pri hiši, saj očitno vse teče
tako, kot hoče tvoja žena,« je dejala Marica.
»Seveda sem doma glavni,« je razkačeno
vzkliknil Peter in odločno udaril z dlanjo
po mizi. »Dokler bom jaz v svoji hiši gospodar, se bo pri njej delalo tako, kot reče
moja žena!«

Smeh je pol zdravja
Življenje v hudih časih
»Ko smo bili mladi, smo živeli v
enoumju,« je starostnik v domu
upokojencev dejal sostanovalcu.
»Sedaj, ko smo stari, pa živimo v
slaboumju,« je pribil sostanovalec.
Zdrav način življenja
»Kako z možem živita v času epidemije?«
»En dan jeva, drugi dan pa pijeva.«
»Zakaj?«
»Zato, ker grem en dan v trgovino
jaz, drugi dan pa mož.«
Strokovno vprašanje
»Je tvoj mož začel piti?«
»Ne, samo redno se dezinficira.«
Odlični ukrepi
»Odločno podpiram ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, ki so zares odlični.«
»Zakaj tako misliš?«
»Zato, ker moja tašča živi v sosednji
občini.«
Zanimiv napis
»Kaj takšnega svet še ni videl«
»Kaj te je tako presenetilo?«
»Na vratih banke piše, da je vstop
brez maske in rokavic prepovedan.«
Preobrazba
»Kako iz goske narediš kačo?«
»Ne vem.
»Poročiš se z njo.
Na sodišču
»Gospa, koliko ste stari,« je sodnik
vprašal obtoženo.
»Trideset let,« je odvrnila.
»To ste rekli že pred petimi leti.
»Seveda, saj ne sodim med ženske,
ki bi danes govorile eno, jutri pa

Pripravlja T. K.

nekaj drugega.«
V šoli
»Pepček, kdo je razbil okno?« je
učiteljica vprašala Pepčka.
»Ali mislite, da sem tako nor, da
bom izdal lastnega brata?«
Kocke sladkorja
»Prinesite mi kocko sladkorja«, je
pijanček, ki je naročil kuhano vino,
dejal natakarju.
»Saj sem vam jih prinesel že pet,«
je odvrnil natakar.
»Vem, samo vseh pet je v vinu
izginilo.«
Veliko spoznanje
»Končno sem spoznal, kdo mi resnično želi, da bi uspel v življenju,«
je oče po srečanju z Abrahamom
dejal sinu.
»Kako to misliš?«
»Moj avtomehanik mi želi, da bi
imel prometno nesrečo. Zobozdravnik želi, da bi mi zgnili zobje. Moj
odvetnik mi želi, da bi se ločil.
Samo lopovi in dacarji si zares želijo, da bi dosti zaslužil in obogatel.«
Pretnja
»Če boš danes dobil cvek iz slovenščine, te ne poznam več,« je ata
dejal Pepčku, predno je šel v šolo.
Ko je Pepček prišel iz šole, ga je ata
vprašal: »Kako je bilo pri slovenščini?«
»Oprostite, kdo ste vi, jaz vas ne
poznam,« je odvrnil Pepček.
V šoli
»Pepček, suni sošolca pod rebra,
očitno je zaspal,« je učiteljica med
poukom dejala Pepčku.
»Kar sami ga dajte, saj ste ga vi
uspavali.«
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Aktualno o javnih pozivih LAS Ovtar
Slovenskih goric

R

azvojna agencija Slovenske gorice,
d. o. o., vodilni partner pogodbenega partnerstva LAS Ovtar Slovenskih goric, vas obvešča, da sta v teku javna
poziva za izbor operacij za uresničevanje
ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek,
Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica
v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih
goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno
akcijsko skupino – LAS Ovtar Slovenskih
goric, v letih 2020 in 2021, sofinanciranih
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za
regionalni razvoj (ESRR).
Za 4. javni poziv LAS Ovtar Slovenskih
goric – sklad EKSRP, ki je bil objavljen 20.
aprila 2020, se je prvi rok iztekel 1. 7. 2020,
drugi rok za oddajo vlog se je iztekel 2. 9.
2020, tretji (zadnji) rok za oddajo vlog je
do 13. 1. 2021. Za 3. javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric - sklad ESRR, ki je bil

objavljen 29. maja 2020, je bil prvi rok za
oddajo vlog 15. 7. 2020, drugi rok za oddajo
vlog se je iztekel 7. 10. 2020, tretji (zadnji)
rok pa je 3. 2. 2021. V torek, 3. 11. 2020,
je bila objavljena 1. sprememba javnega poziva, s katero povečujemo okvirno višino
sredstev za sofinanciranje operacij.
Prijavitelji morajo svoje vloge oddati kot
priporočene pošiljke do datuma, ko se izteče rok za oddajo vlog po posameznem pozivu, do 24. ure, prevzem osebno dostavljenih
vlog je možen na sedežu LAS do istega dne
do 13. ure. Informacije o javnem pozivu so
na voljo na sedežu LAS in po telefonu: 059
128 773, 051 660 865. Za osebno konzultacijo na sedežu LAS je obvezna predhodna
najava in uskladitev termina. Vprašanja lahko naslovite tudi po elektronski pošti: info@
lasovtar.si.
Celotno besedilo javnega poziva in razpisna dokumentacija po obeh javnih pozivih sta
objavljena na spletni strani www.lasovtar.si.
M. G.

Vzpostavitev Večgeneracijskega centra v
Benediktu

V

in pripravo hrane, predavanj in predstavitev,
igranja družabnih iger, priprave raznih delavnic. Nabavili so novo kuhinjo in vso potrebno opremo za kuhinjo, v kateri bodo potekali
kuharski tečaji in priprava jedi. Kupili so informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za
izvajanje predavanj in predstavitev. V sklopu
projekta pa je bilo izvedenih tudi že nekaj delavnic, ki so jih izvedli prijavitelj in partnerji
v operaciji. Predavanje Učinkovita raba energije v izvedbi Občine Benedikt, Dežela daril,
Bojana Štefanec, s. p., je v juliju in avgustu
izvedla naslednjih pet delavnic: Predstavitev
programov in dejavnosti v Večgeneracijskem centru v Benediktu, Izdelava spominkov, okraskov in daril na tradicionalni način,
Priprava in aranžiranje daril, Pomen Večgeneracijskega centra v Benediktu in Jesensko
ustvarjanje. V oktobru pa je Društvo kmečkih žena in deklet Benedikt pripravilo delavnico z naslovom Tečaj za pripravo hrane,
Večgeneracijski center Benedikt
Društvo upokojencev Benedikt pa dogodek
Vrvično kegljanje. Na tak način je Večgeneracijski center
v Benediktu že zaživel.
Prostor bo tako nudil možnost za izmenjavo izkušenj
med generacijami in spodbujal aktivno preživljanje
prostega časa. Na podlagi
mesečnih programov bodo
potekale dnevne aktivnosti. Z vzpostavitvijo pogojev
za delovanje Večgeneracijskega centra bo ustvarjena
možnost, kjer se bodo lahko
družili občani Občine Benedikt, pa tudi drugi ljudje razS tečaja Priprava hrane Društva kmečkih žena in deklet Benedikt
ličnih skupin, starosti, znanja
sklopu izvajanja operacij LAS Ovtar
Slovenskih goric, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je Občina Benedikt kot prijavitelj konec septembra zaključila projekt Vzpostavitev večgeneracijskega
centra v Benediktu. Večgeneracijski center
Benedikt je lociran v nekdanjih prostorih vrtca, v katerem so uredili oz. obnovili prostore,
ki so primerni za izvajanje kuharskih tečajev
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in značajev. Skupine in posamezniki bodo
lahko znanje iz preteklosti prikazovali kot
kulturno, zgodovinsko značilnost življenja v
preteklosti, kar bo popestrilo turistično po-

nudbo kraja. Še bolj pa se bo utrdilo sodelovanje med mlajšimi in starejšimi generacijami.
Tanja Kosec v sodelovanju
z Občino Benedikt

Nova električna kolesa za še več povezovanja

V

lanskem novembru
so na Vinogradništvu Mulec v Jakobskem Dolu uspešno predali
v uporabo Camperstop Mulec – sodobno opremljena
stojna mesta za dvanajst avtodomov, ki avtodomarjem,
poleg že obstoječe bogate
vinske in kulinarične ponudbe, zagotavljajo udoben
postanek po meri modernega avtodomarja - elektriko
in vodo, možnost izpusta
odpadne vode ter fekalij, urejene sanitarije in
internetni dostop.
Gre za pomembno infrastrukturno pridobitev, ki bo še naprej omogočala turistični
razvoj kraja in občine ter uvrstila turistične
kmetije in lepote Slovenskih goric na zemljevide in v potovalne načrte evropskih in slovenskih turistov.
Ker pa se zavedajo, da samo napredek in širitev ponudbe ter povezovanje med ponudniki zagotavlja uspešno delo tudi v prihodnje, ne
počivajo. Tudi v času epidemije covida-19 se
trudijo in razvijajo nove projekte in produkte,
ki bodo razširili obstoječo ponudbo in tako
pritegnili še več ljubiteljev oddiha blizu naravi.
Nadgradnjo njihovega Camperstopa predstavlja razvoj dodatne ponudbe, in sicer bodo
obiskovalcem ponudili možnost uporabe novih električnih koles in jih tako prepričali, da
ostanejo pri nas še kak dan dlje in da raziščejo
še večje območje Slovenskih goric, partnerje
v projektu in druge ponudnike na območju
LAS Ovtar. Poudarek dajejo povezovanju s
partnerji v operaciji, med ponudniki pro-

duktov in storitev ter med vsemi ponudniki
Ovtarjeve ponudbe na osnovi vključevanja
e-koles, ki so sedaj v trendu in dosežejo pri
promociji večjo prepoznavnost. Z zagotovitvijo večjega števila novejših gorskih električnih koles (10 odraslih in 2 otroški kolesi),
bodo lahko ponudili kolesarjenje tudi skupinam turistov z otroki in večjim družbam do
10 oseb ali uporabo koles več obiskovalcem v
istem časovnem okvirju.
V projektu aktivno sodelujejo z LAS in
RASG, ki nudita vso potrebno strokovno
podporo. Prav tako imajo v projektu dva partnerja, in sicer Občino Pesnica, ki jih podpira
pri razvoju in promociji turističnih dejavnosti v občini, in vinogradništvo Vina Bračko, ki
je v projekt vključeno kot aktivni partner pri
ustvarjanju novih turističnih vsebin in njihovi promociji. Operacija Dodatna turistična
ponudba e-koles na SMA Mulec (akronim:
SMAeBIKE) je sofinancirana iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Petra Ribič in Milena Grabušnik,
foto: Mediaspeed

TANJA, ko vemo, da HVALA ni dovolj …
… a vendar ne najdemo močnejše besede, da
povzamemo svoje občutke ob tvojem odhodu
na novo poslovno pot. Z besedo ne moremo
izraziti in poplačati vsega, kar si v zadnjih dobrih desetih letih naredila za nas - tvoje sodelavce, Razvojno agencijo Slovenske gorice kot
tako, mnoge lokalne skupnosti, razne zavode
in druge institucije, podjetja, društva, posameznike, tako na območju delovanja RASG kot
širše. RASG si iz »čolnička« spremenila v ladjo,
odlično z njo plula in krmarila med čermi različnih interesov, včasih tudi pritiskov in jo varno zasidrala ter pripravila za nova potovanja.
HVALA za tvoje strokovno delo in pogosta
osebna odrekanja, prevzem teže bremen in pomembnih odločitev nase.
HVALA ti za vso pomoč, spodbudo, podporo,
nasvete in znanja, katera si prenašala na nas.
HVALA za spoštovanje, katerega si namenjala nam in vsem drugim, s katerimi si delala
in sodelovala.
HVALA za tvoje razumevanje vseh naših
lastnosti, sposobnosti, potreb in razlik, saj ta
leta nisi bila samo naša direktorica, pač pa
pravi vodja, sodelavka, tudi prijateljica, sopotnica, pogosto zaupnica.
HVALA ti za tvojo predanost in odločnost
pri dosegi ciljev, a tudi tvoj nasmeh, pogled in
toplino, ko smo to potrebovali.
HVALA ti za tvojo vztrajnost, ponos in vodilo, da je delati dobro v korist drugih posebna
vrednota človekovega dela, življenja, bivanja.

HVALA, da smo zaradi tebe boljši ljudje.
HVALA, ker si!
Za vse to in vse tisto, kar ne zmoremo napisati, iskrena HVALA!
Vemo pa, da ti bomo največjo hvaležnost
izkazali tako, da bomo tudi v prihodnje delovali strokovno, povezani v dobrih namenih in
delih, v pomoč in korist ljudi. Prepričani smo
in upamo, da ne boš ostala samo v naših srcih,
mislih, delih …, pač pa bomo še naprej tako ali
drugače sodelovali, se srečevali, našli tudi nove
skupne možnosti in priložnosti.
In – ko boš s svojimi novimi sodelavci govorila o nas, HVALA ti, saj vemo, da boš dejala:
“Dobra ekipa smo bili!”
Vedno naša Tanja - vse dobro ti želimo!
Tvoji sodelavci in prijatelji,
Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o.
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