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Epidemija covida-19

IZ VSEBINE

S

lovenija je 12. marca ob 18. uri na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb z novim koronavirusom razglasila epidemijo. Aktiviran je tudi državni načrt. Podlaga za razglasitev epidemije je strokovno mnenje NIJZ. S
tem sledimo razglasitvi pandemije Svetovne zdravstvene organizacije.
Vse pristojne institucije že ves čas natančno spremljajo dogajanje, obveščajo javnost o preventivnih ukrepih, sproti pa sprejemajo
tudi ukrepe za zajezitev širjenja okužb pri nas. Nacionalni inštitut
za javno zdravje in pristojni resorji so pripravili natančna navodila
za različne ciljne javnosti. Sprotne informacije so na voljo na spletni
strani: https://www.gov.si/teme/koronavirus/
Zaradi omejevanja širjenja novega koronavirusa je prepovedano
zbiranje in gibanje na javnih površinah. Odlok vlade, ki še stopnjuje
omejitve gibanja, določa nekaj izjem: dostop do službe, lekarn in
bolnišnic ter do najbližje trgovine z živili. Prepovedano je zbiranje
na javnih površinah; za družine oz. tiste, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, omejitev na eno osebo ne velja. V nadaljevanju omejevanja gibanja prebivalcev je napovedana omejitev gibanja zgolj na
matično občino. Da bi bila ta omejitev čim bolj življenjska, je bila
v usklajevanju na medresorski ravni. Predpisane globe za kršitelje
omejitev gibanja znašajo nekaj čez 400 evrov.
Z namenom zmanjšati koncentracijo kupcev v prodajalnah velja,
da naj bodo vse prodajalne z živili odprte vsak dan vsaj od 8. ure
do 18. ure. Med 8. in 10. uro imajo prednost pri vstopu v trgovino
in na blagajni ranljive skupine, med drugim invalidi, upokojenci in
nosečnice. Ob nedeljah in dela prostih dnevih so zaprte vse prodajalne, razen bencinskih servisov in lekarn, ki lahko obratujejo.
E. P.
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V petek, 6. marca, so v Avli Jožeta Hudalesa Občine Lenart odprli razstavo nagrajenih fotografij
na fotografskem natečaju Umetnost rizlinga, katerega tema so bili vinogradniški in vinarski motivi
z območja celotne Slovenije. Strokovna žirija je pregledala 107 fotografij 29 fotografov in se odločila,
da je na 1. mesto uvrščen Dušan Gorast Miška iz Šempetra pri Gorici s fotografijo Vince piti je
lepo, ki jo objavljamo.
Drugo mesto je pripadlo Bogdanu Čoku iz Divače za fotografijo Vinograd 1 in tretje mesto Andreji
Ravnak iz Celja za fotografijo Wineyards 2. Vrhunec prireditev v sklopu »Umetnost rizlinga in gibanice« pa je zaradi epidemije prestavljen za nedoločen čas.
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Novi koronavirus: Preprečevanje okužb

P

ri preprečevanju okužbe
s koronavirusom veljajo
enaka načela preventive
kot pri preprečevanju drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo
okužbe dihal. Ker pa se izjemno
hitro širi med ljudmi, sta najbolj
učinkovita preventivna ukrepa
omejevanje socialnih stikov ter
dosledno upoštevanje higienskih
priporočil.
Higienski preventivni ukrepi
• Če zbolimo, ostanemo
doma.
• Upoštevamo pravila
higiene kašlja.
• Redno si umivamo roke z
milom in
toplo vodo.
Če voda in milo nista dostopna,
za razkuževanje rok uporabimo
namensko razkužilo za roke.
Vsebnost alkohola v razkužilu za
roke naj bo najmanj 60 odstotkov.
Razkužilo za roke je namenjeno
samo za zunanjo uporabo. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/
razkuževanju kože.
• Ne dotikamo se oči, nosu
in ust.
• Splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
• Izogibamo se zaprtih
prostorov, poskrbimo za
redno zračenje.
• Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo
znake nalezljive bolezni.
Ključni preventivni ukrep za
zajezitev širjenja koronavirusa
je omejevanje socialnih stikov.

KAKO ZAŠČITITI SEBE IN OTROKE?

SUM NA OKUŽBO S KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2
Kako ravnam po prihodu z območja, kjer se pojavlja koronavirus SARS-CoV-2, ali menim, da sem bil v
stiku z okuženo osebo?

Glavni prenos virusa poteka na dva načina:
kapljični prenos ob kihanju in kašljanju ter prenos s stikom.
Zato je treba v vsakdanjem življenju upoštevati zelo enostavne prijeme:
Redno in pravilno umivanje rok (1 minuto)

Če pri sebi opazite bolezenske znake (vročina, kašelj,
oteženo dihanje, kar je značilno za pljučnico), ostanite
doma, izogibajte se stikom z drugimi ljudmi.

Po telefonu se posvetujte s svojim izbranim osebnim
zdravnikom. Če ta ni dosegljiv, pokličite najbližjo dežurno
ambulanto, kjer boste prejeli nadaljnja navodila.

Zdravnik bo potrdil ali ovrgel sum na okužbo. Če bo sum
upravičen, vas bo zdravnik napotil v zdravstveno ustanovo
(t.i. vstopna točka za odvzem brisa).

Do te zdravstvene ustanove se peljite z osebnim
avtomobilom in ne z javnim prevozom (vlak, avtobus,
taksi). Kašljajte v robec ali rokav. Pred odhodom od doma
si umijte roke z vodo in milom.

Zdravnik, ki vam bo vzel bris, bo glede na vaše zdravstveno
stanje ocenil, kje boste počakali na rezultate testa.

Po prejemu rezultata vas bo zdravnik obvestil o nadaljnjih
ukrepih.

Več informacij: www.gov.si/koronavirus
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Preverite, kako
Povadite skupaj z otroki

1.

Izogibanje dotikanju oči, nosu in ust.

Kašljanje v robček ali v rokav.
Redno zračenje postorov.

3.
Milo dobro speremo z rok s toplo
vodo.

Roke najprej dobro splaknemo pod
toplo tekočo vodo.

2.

4.
Z milom, ki ga nanesemo po celotni
površini rok, si drgnemo roke 1
minuto, po vseh predelih (dlani,
hrbtišča, med prsti, palca in tudi
pod nohti obeh rok).

S papirnato brisačo za enkratno
uporabo si roke obrišemo do
suhega. Pipo zapremo s papirnato
brisačo in pazimo, da se je z umitimi
rokami ne dotaknemo več.

ZDRAVSTVENA POMOČ

MOČ INFORMACIJ

V primeru izkazanih bolezenskih
znakov (vročina, kašelj in težave z
dIhanjem) ter preteklega
potovanja na območja izbruha
virusa, ostanite doma in pokličite
osebnega zdravnika ali
zdravstveno službo.

Spremljajte verodostojne vire
informacij in se o novem
koronavirusu pogovarjajte tudi z
otroki, ki imajo lahko številna
vprašanja.
Za dodatna vprašanja pišite:
vprasanja.mizs@gov.si.

Več informacij: www.gov.si/koronavirus
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Ostanite doma!

Ostani doma pomeni:
1. Ostajaš v svojem domu, nimaš stikov z ljudmi izven svojega doma, ne hodiš na obiske,
ne sprejemaš obiskov, ni skupnih druženj in poskrbiš za samoizolacijo v največji možni
meri.
2. Doma večkrat prezračiš prostore.
3. Poskrbiš za redno pitje tekočine (mlačna voda), kar preprečuje izsuševanje sluznice.
4. Poskrbiš za večkratno temeljito umivanje rok z vročo vodo in milom!
5. Z roko se ne dotikaš sluznice oči, nosa in ust!
6. Opozarjaš druge, da se z roko ne dotikajo sluznice oči, nosa in ust!
7. Kašljaš in kihaš v rokav ali v robec, ki ga potem zavržeš.
8. Na zrak in na rekreacijo se odpraviš SAMO v primeru, da se dobro počutiš in nimaš
simptomov bolezni!
9. Ven se odpraviš SAM oz. v družbi z ljudmi, s katerimi bivaš doma. Izven doma se NE
DRUŽIŠ z drugimi ljudmi. Ob srečanju mimoidočih upoštevaš razdaljo 1,5–2 metra.
10. Ko se vrneš domov, si umiješ roke!
11. V trgovino greš sam! Za v trgovino si vnaprej pripraviš seznam najbolj nujnih potrebščin in v
trgovini upoštevaš razdaljo med ljudmi 1,5–2 metra. V trgovini se zadržuješ kar se da kratek
čas. Plačaš s kartico (ne z gotovino)!
12. Ko se vrneš iz trgovine, si umiješ roke!
13. Starih staršev NE obiskuješ! Njihovo stanje preverjaš po telefonu. Če zanje opraviš nakup v trgovini, vrečo z živili pustiš pred vrati in poskrbiš, da z njimi NIMAŠ stika.
14. Ne lotiš se nikakršne stvari, ki bi utegnila biti nevarna in bi te morebiti pripeljala do
nesreče in poškodbe, zaradi katere bi bila potrebna oskrba nujne medicinske pomoči!
15. Za čiščenje in razkuževanje doma so primerna čistila, ki jih imaš doma. Po čiščenju prezračiš prostor in si temeljito umiješ roke – s toplo vodo in milom. Tkanine ob sumu na stik z
okužbo pereš na 90 stopinj.
16. Če si kadilec, je morda zdaj skrajni čas za opustitev kajenja. Potek bolezni je namreč pri
kadilcih mnogo slabši!
17. Uživaš sadje, zelenjavo, piješ dovolj tekočine, migaš in globoko dihaš.
18. Si zgled drugim!
19. K enakemu ravnanju brez slabe vesti neprenehoma spodbujaš tudi druge!! Še posebej
tiste, ki nimajo oz. ne uporabljajo socialnih omrežij in zato niso v stiku s tovrstnimi
opozorili!
20. Če občutiš tesnobo in ti je doma težko zdržati s samim seboj, POKLIČEŠ prijatelja ali
pa enega izmed terapevtov, ki te dni ob določenih urah ponuja brezplačne terapevtske
pogovore!
Alison Kogoj, medicinska sestra v ZD Ljubljana

Higiena kašlja

Novi koronavirus v Slovenskih goricah

K

onec lanskega in na začetku tega leta
se je domnevno s tržnice v mestu
Wuhan v pokrajini Hubei na Kitajskem začel širiti novi koronavirus z imenom
SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen covid 19.
V globaliziranem svetu, kjer ljudje dnevno
množično potujejo iz države v državo in s
kontinenta na kontinent, se je hitro razširil
tudi v Evropo, še zlasti v sosednjo Italijo, pa
tudi Avstrijo. Pričakovano se je novi koronavirus konec februarja začel širiti tudi v Sloveniji. Sprva se je najbolj širil v Ljubljani in Beli
krajini, sredi marca pa smo zvedeli za prve
okužene na območju Slovenskih goric.
Novi koronavirus se, kot pravijo strokovnjaki, prenaša kapljično. Za njegov prenos s
človeka na človeka je potreben tesnejši stik z
okuženim človekom, vsakdo pa se lahko okuži tudi preko onesnaženih površin, na katerih
lahko virus preživi več ur.
Strokovnjaki ugotavljajo, da pri 80 odstotkih okuženih z novim koronavirusom bolezen poteka v lažji obliki. Prve ocene so kazale
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na 2-odstotno smrtnost, na začetku marca pa
je Svetovna zdravstvena organizacija sporočila, da je smrtnost 3,4 odstotna.
Bolezen covid 19, ki jo povzroča novi koronavirus, najbolj ogroža starejše in kronične
bolnike (astma, sladkorna bolezen, srčne bolezni). Če bi epidemija presegla zmogljivosti
zdravstvenega sistema, bi bili zaradi težav v
zdravstvenem sistemu ogroženi tudi mnogi,
ki zdravstveno oskrbo potrebujejo ali jo bodo
potrebovali.
Ko se je koronavirus začel širiti po Sloveniji, je ministrstvo za zdravje skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje začelo
sprejemati ukrepe za preprečitev naglega
širjenja okužb, saj lahko vsaka večja epidemija kakršne koli nalezljive bolezni močno
ogrozi delovanje zdravstvenega sistema, ki
ima omejene kapacitete. Če zaradi epidemije nalezljive bolezni naval obolelih z zapleti v
zdravstvene ambulante in bolnišnice preseže
kapacitete zdravstvenega sistema, ta ne more
več nuditi potrebne zdravstvene oskrbe niti

drugim pomoči potrebnim bolnikom, ki jih
pestijo druge bolezni in nujno potrebujejo
zdravniško oskrbo.
V prvi fazi so zdravstveni delavci okužbe z
novim koronavirusom preprečevali na ta način, da so izolirali in testirali vse, ki so imeli
stik z okuženimi. Hkrati so tiste, ki so pri sebi
zaznali znake okužbe, pozivali, naj svojega
osebnega zdravnika pokličejo po telefonu in
ukrepajo po njegovih navodilih, saj bi z obiskom v ambulanti in čakalnici pred njo lahko
okužili še druge ljudi. Poleg tega so omejili in
kasneje prepovedali vse obiske v bolnišnicah
in domovih za starejše, prepovedali pa so tudi
vse prireditve, na katerih bi se na prostem
zbralo več kot 500 ljudi, v zaprtem prostoru
pa več kot 100 ljudi. Zato so organizatorji začeli odpovedovati športne, kulturne in druge
prireditve in vse druge aktivnosti, na katerih
bi se zbralo večje število ljudi.
Ko se je število obolelih kljub ukrepom
začelo hitreje povečevati, zdravstveni delavci niso več mogli izolirati in testirati vseh, ki
so imeli stik z okuženimi. V Sloveniji so 12.
marca razglasili epidemijo in aktivirali državni načrt. Medtem je tudi Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo, torej epidemijo svetovnih razsežnosti. Zato so
pristojni v Sloveniji (vlada, krizni štab, ministrstvo za zdravje, civilna zaščita, župani) začeli sprejemati bolj rigorozne splošne ukrepe,
da bi omejili stike med ljudmi in s tem možnosti za hitro širjenje virusa. Ker en okuženi
lahko okuži več drugih ljudi, se namreč pri
vsaki epidemiji število okuženih povečuje
eksponentno.
V Sloveniji je v času epidemije prišlo do
menjave vlade. Do te menjave je prišlo ravno
v času, ko je epidemija iz prve faze, v kateri so
še uspeli okužene hospitalizirati, vse ki so bili
v stiku z njimi pa izolirati, prehajala v drugo,
v kateri to ni bilo več mogoče. Zato so v drugi fazi zaostrili ukrepe, s katerimi je država
poskušala in še vedno poskuša upočasniti in
preprečiti naglo širjenje nalezljive bolezni.
V Ovtarjevih novicah ne moremo sproti
objavljati ukrepov, ki jih pristojni sprejemajo tako rekoč iz ure v uro in iz dneva v dan,
saj naše novice izhajajo samo enkrat mesečno, tekste zanje pa moramo oddati tiskarju
deset dni pred izzidom nove številke. Lahko
pa navedemo ukrepe, ki so bili v veljavi sredi
marca, ko je uredništvo oddalo tekste v tisk.
Sredi marca so pristojni ljudi še vedno pozivali, naj spoštujejo preventivne ukrepe: naj
se izogibajo tesnim stikom z drugimi (od njih
naj bodo oddaljeni najmanj 1,5 metra), naj
skrbijo za higieno rok, naj kašljajo in kihajo v
robček in ga nato zavržejo, v primeru okužbe
pa naj pokličejo osebnega zdravnika po telefonu in upoštevajo njegova navodila.
16. marca so svoja vrata zaprli vsi vrtci ter
vse osnovne, srednje, višje in visoke šole ter
fakultete. Istega dne so prenehali voziti potniški vlaki in avtobusi, uporaba parkirnih mest v
Ljubljani, Mariboru in drugih mestih pa je postala brezplačna. Istega dne so zaprli tudi vse
trgovine razen trgovin z živilskimi izdelki in
bencinskih servisov, gostinske lokale, frizerske
in kozmetične salone, cvetličarne in druge lokale. Prepovedali so ponudbo in prodajo blaga
in storitev neposrednim potrošnikom. Prav
tako so zaprli vrata občin in upravnih enot
ter različnih javnih zavodov, ki so obravnavali
samo nujne primere. Tudi knjižnice, muzeji in
galerije so zaprli svoja vrata. Odprte so bile le
lekarne, pošte in banke, vendar so lahko ljudje
vanje vstopali samo posamično.
Vrata v svet so se vse bolj zapirala. 17. marca je bil ukinjen letalski potniški promet. EU
je za mesec dni odložila nenujne prihode
v države članice. Te so zaprle maloobmejne
prehode in začele omejevati obratovalni čas
mednarodnih mejnih prehodov …
Sredi marca so ukrepali tudi župani občin v osrednjih Slovenskih goricah. V občini
Lenart so tako še pred odredbo vlade zaprli
gostinske lokale, frizerske in kozmetične
salone, fitnese in druge objekte, namenjene
skupinski rekreaciji in zbiranju občanov.
S pomočjo vzgojiteljic so organizirali varstvo otrok, zaščitili pa so tudi zaposlene v
občinski upravi, saj so ukinili poslovanje s
strankami v vseh prostorih Občine Lenart.

Skupaj z občinskim štabom civilne zaščite
so organizirali pomoč za starejše ter poskrbeli za njihovo oskrbo z živili. Ker so opazili, da se mnogi kljub vsem opozorilom še
naprej družijo, so namestili opozorilne table
ob igralih in športnih napravah v Športnem
parku Polena in Športnem centru Voličina
ter na športnih objektih v Selcah. Podobno
so ukrepali tudi župani v drugih občinah v
osrednjih Slovenskih goricah.
Tako je sredi marca podobno kot v celotni Sloveniji tudi v osrednjih Slovenskih goricah javno življenje zastalo. Delali so samo
še v večjih proizvodnih podjetjih, pa še v
tistih so delodajalci številne delavce napotili
na delo na domu.
Pristojna ministrstva pa so napovedala
sprejem interventnih ukrepov, ki bodo delodajalcem in delavcem omogočili, da bodo
lažje prebrodili krizne razmere.
Tako so drugo polovico marca številni
delavke in delavci ter javni uslužbenci, ki bi
sicer delali, preživeli doma s svojimi družinami. Otroci niso bili na počitnicah, temveč
so šole zanje organizirale izobraževanje in
učenje na daljavo preko interneta. Organizirano varstvo otrok je bilo prepovedano,
saj bi se lahko okužbe preko otrok širile iz
družine v družino. Otrokom so odsvetovali
tudi obiskovanje starih staršev, saj so ravno
starejši najbolj ogroženi. Tako so zgodnjo
pomlad družine v Sloveniji in tudi v Slovenskih goricah preživljale v domačih hišah in
na vrtovih oziroma v blokih in na balkonih
ter na sprehodih, kjer se odrasli med seboj
niso smeli družiti, otroci pa se niso smeli
skupaj igrati. Večina teh ukrepov bo verjetno v veljavi tudi ob izidu Ovtarjevih novic,
če se bo število obolelih povečevalo, pa jih
bodo še zaostrili.
Če je v prvih dneh marca še bilo mogoče
zaznati, da nekateri niso razumeli nujnosti
ukrepov za zaščito zdravstvenega sistema ter
s tem najbolj ogroženih skupin ljudi in skupnosti v celoti, pa je sredi marca že mogoče
ugotoviti, da velika večina ljudi razume in
spoštuje ukrepe za preprečitev hitrega širjenja okužb z novim koronavirusom. Kakor
kaže, se bo tudi tokrat potrdilo, da smo v Sloveniji ljudje odgovorni do sebe in skupnosti
ter da solidarnost med ljudmi še živi, vsaj v
veliki večini primerov.
Novo nastale razmere pa že prinašajo tudi
nove navade in običaje, saj življenjske domiselnosti in energije ljudi ne more zaustaviti
nič. Tako že nastajajo nove oblike kulture,
saj v posameznih naseljih ljudje komunicirajo med seboj z glasbo ob določenih urah ter
prirejajo koncerte na balkonih, verandah in
vrtovih. Koronavirus je v marsikateri družini
ponovno okrepil že razrahljane medsebojne
vezi, saj imajo najbližji več časa za pogovore in
izmenjavo informacij, kar prispeva k boljšemu
medsebojnemu razumevanju. Poglabljajo se
tudi dobrososedski odnosi na daljavo. Povečala
se je tudi občutljivost do starejših ljudi, ki jim
mnogi pomagajo. Krepi se tudi spoznanje, da
je bil v času pred koronavirusom tempo življena morda prehiter ter da se da marsikaj urediti
in postoriti tudi brez pretiranega sestankovanja in nenehnega hitenja. Tako življenje v izrednih razmerah že vodi do novih spoznanj in
oblikuje nove prakse, ki bodo obogatile naše
znanje, vedenje in prakso po epidemiji.
O novem koronavirusu je bilo in še bo veliko
napisanega in povedanega. Poleg resničnih se
širijo tudi nekatere zmotne in napačne trditve
in ugibanja. Zato je za vse, ki želijo imeti točne
informacije o koronavirusu, najbolje, da pokličejo na tel. 080 1404 med 8. in 20. uro. Epidemiologi Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa so dosegljivi na številki 031 646 617 med
9. in 17. uro. Mnogi strokovnjaki že govorijo o
največji svetovni zdravstveni krizi nove dobe.
Proti širjenju koronavirusa se s podobnimi
ukrepi kot pri nas borijo tudi v drugih državah, povsod po svetu.
Sicer pa ima vsaka palica dva konca – novi
koronavirus na eni strani ogroža zdravje ljudi, na drugi pa ukrepi za zajezitev njegovega
širjenja krepijo medsebojno pomoč in solidarnost v družbi.
Tomaž Kšela
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Koronavirus ogroža delovna mesta

K

er mnogi delodajalci v turizmu, gostinstvu, trgovini, predelovalnih in
drugih dejavnostih že občutijo ali
še bodo občutili posledice izbruha okužb z
novim koronavirusom, so na ministrstvu za
delo pripravili predlog interventnega zakona,
po katerem bo država pomagala delodajalcem, ki hkrati ne bodo mogli zagotoviti dela
najmanj polovici vseh zaposlenih in jih bodo
morali napotiti na čakanje na delo. V tem primeru bodo delavci upravičeni do nadomesti-

la plače v višini 80 odstotkov, pri čemer bo 60
odstotkov nadomestila prispeval delodajalec,
40 odstotkov pa država.
Delno nadomestilo plače bodo na enak način prejeli tudi delavci, ki bodo v karanteni po
odločbi ministrstva za zdravje.
Obdobje prejemanja nadomestila po omenjenem zakonu ne bo smelo trajati več kot tri
mesece oziroma ne dlje, kot bo oziroma je bil
delavec v karanteni.
T. Kšela

Zaradi koronavirusa več dela na domu

Z

aradi pojava novega koronavirusa marsikateri delodajalec razmišlja, da bi delavcem odredil, naj delajo doma. Po Zakonu o delovnih razmerjih sta naziv delovnega
mesta oziroma vrsta dela ter kraj opravljanja
dela sicer tako pomembni okoliščini, da mora
v primeru njune spremembe delodajalec z
delavcem skleniti novo pogodbo o zaposlitvi,
s katero morata seveda soglašati oba. Delodajalec v normalnih razmerah torej delavcu
ne more enostransko odrediti dela na domu,
lahko pa mu glede na spremenjene okoliščine
ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za delo na
domu, ki velja, če delavec nanjo pristane. Prav
tako delodajalec ne more delavca enostransko
razporediti na drugo delovno mesto.
Vendar pa lahko v primeru izjemnih okoliščin, ki so posledica naravnih in drugih nesreč,
ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, delodajalec delavcu enostransko, brez njegovega soglasja, odredi drugo delo in drug kraj dela (tudi delo na domu),
dokler trajajo izjemne okoliščine. Za naravne
nesreče štejejo poplave, potresi, zemeljski in
snežni plazovi, množični pojav nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni in dru-

ge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile.
Delodajalec in delavec se lahko dogovorita, da si delavec lahko delovni čas pri delu
na domu razporeja samostojno, pri čemer je
delavec dolžan upoštevati pravila o varnosti in
zdravju pri delu in si temu primerno organizirati delovni čas. Delodajalec pa mora delavcu,
ki dela na domu, zagotoviti delovna sredstva
in material za delo oziroma dogovorjeno
nadomestilo za to. Delavec, ki dela doma, je
dolžan skrbeti za varstvo poslovnih skrivnosti, delodajalec pa mu mira zagotoviti varno
povezavo do svojega informacijskega sistema.
Za delo na domu veljajo tudi enaki predpisi o
varnosti in zdravju pri delu.
Dobro je vedeti tudi, da je treba o odreditvi
dela na domu v primeru izjemnih okoliščin
o tem obvestiti Inšpektorat za delo Republike Slovenije. Obseg obveščanja v zakonu ni
predviden, je pa smiselno inšpektorat obvestiti o tem, kdo delo opravlja na domu, kakšno delo opravlja , kje ga opravlja in koliko
časa je delo na domu predvideno. Inšpektorat
za delo je mogoče obvestiti tudi preko elektronske pošte na naslov gp.irsd@gov.si.
T. Kšela

Tudi v primeru »izolacije« zaradi
koronavirusa nadomestilo plače

Z

aradi novega koronavirusa je v zadnjem
času več delavk in delavcev odsotnih z
dela, nekateri tudi zaradi izolacije. V
zvezi s tem je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) izdal nekaj pojasnil.

Odsotnost z dela zdravih oseb, ki
pridejo iz okuženih območij

Osebe, ki prihajajo iz območij, kjer se pojavlja novi koronavirus (denimo iz Italije), in so
zdrave ter se lahko prosto gibljejo (torej niso v
karanteni), so lahko normalno vključene v delovni kolektiv in ne potrebujejo domače samoizolacije. Te osebe nimajo pravice do zdravniškega staleža. Morebitno odsotnost z dela taka
oseba rešuje z delodajalcem skladno z zakonom
o delovnih razmerjih. Če delodajalec tako osebo napoti domov, je upravičena do nadomestila
plače v breme delodajalca v višini plače.

Odsotnost z dela zbolelih oziroma
morebitno okuženih oseb

V primeru, ko osebi zaradi tesnega stika
z okuženim z odločbo odredi bivanje v karanteni Nacionalni inštitut za javno zdravje
(NIJZ), pa je delavec upravičen do začasne
zadržanosti z dela in do nadomestila plače v
breme delodajalca po predpisih.
V primeru izolacije, ki jo oboleli osebi odredi lečeči zdravnik, ima delavec pravico do
začasne zadržanosti z dela in nadomestila
plače v breme ZZZS (od prvega dne dalje) v
višini 90 odstotkov od osnove. Bolniški list
taki osebi izda osebni zdravnik zaradi »izolacije«, ki se lahko izvaja v bolnišnici ali doma.
V ostalih primerih bolezni, ko ne gre za
izolacijo, imajo zavarovanci na podlagi ugotovitve osebnega ali od ZZZS imenovanega
zdravnika pravico do nadomestila plače med
začasno zadržanostjo od dela zaradi zdravstvenih razlogov v breme delodajalca ali ZZZS.
T. Kšela

S
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Izredno usklajevanje pokojnin

Na področju socialne politike so se koalicijske stranke dogovorile za ustanovitev Slovenskega demografsko-pokojninskega sklada
s sedežem v Maribor, za ustanovitev vladnega
urada za demografijo v Mariboru, za reformo
politike socialnih transferov s poudarkom na
preprečevanju zlorab, za sprejem stanovanjske
sheme za mlade družine in za dodatno izredno usklajevanje pokojnin v višini 1,5 odstotka
letno (za upokojence, upokojene pred letom
2015), ob pogoju, da bo gospodarska rast leta
2020 presegla 2,5 odstotka, leta 2021 pa 2,8 odstotka. Dogovorili so se tudi za dvig odmernega
odstotka pri izračunu pokojnin na 63,5 odstotka v štirih letih ter za povrnitev pravice do seniorske olajšave za upokojence s polno pokojninsko dobo za starejše od 70 let do višine 1500
evrov. Letni dodatek upokojencem pa bodo
izplačevali v skladu s sistemskim zakonom v
višini, ki bo določena v zakonu o izvrševanju
proračuna. Urediti nameravajo tudi vdovske
in kmečke pokojnine ter dokončati domove
za starejše v Vrtojbi in Osilnici ter zgraditi še
najmanj pet novih domov za starejše. Sredstva
bodo zagotovili s prerazporeditvijo proračunskih sredstev in preko dviga povprečnin občinam. Delovno sposobne prejemnike socialne
pomoči pa nameravajo vključiti v javna dela.
V koalicijski pogodbi piše tudi, da bodo kadrovske štipendije in študentsko delo izvzeli iz skupnega dohodka gospodinjstva pri uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev, uvesti pa nameravajo
tudi univerzalni otroški dodatek. Ponovno nameravajo uvesti brezplačen vrtec za drugega in
vse naslednje otroke, ki so istočasno vključeni v
vrtec. Uvedli bodo tudi spodbude za vse otroke
za njihovo vključenost v vrtce vsaj eno leto pred
začetkom šole. Za preprečevanje zlorabe socialnih transferjev bodo uvedli dosleden nadzor
nad fiktivnimi prijavami stalnega prebivališča,
za žrtve vojnega nasilja pa bodo uredili možnosti zdraviliškega in klimatskega zdravljenja.

Za kakovostno in vsem dostopno
javno zdravstvo

Koalicijske stranke so si zadale tudi več
ciljev na področju zdravstva: zagotoviti kakovostno in vsem dostopno javno zdravstvo,
zagotoviti dodatna sredstva iz javnih sredstev
za stabilno financiranje zdravstvenega sistema in dolgotrajne oskrbe, sprejeti zakon o
dolgotrajni oskrbi, zajeziti korupcijo v zdravstvu, sprejeti učinkovite ukrepe za skrajšanje čakalnih vrst, vzpostaviti sodoben način
helikopterske nujne pomoči, izpeljati ukrepe
za precepljenost prebivalstva in še nekatere
cilje. Po novem naj bi imeli zaposleni pravico
koristiti tri dni bolniške odsotnosti brez obiska zdravnika v skupnem obsegu devet dni v
koledarskem letu, proučili pa bodo tudi možnost skrajšanja bolniškega staleža v breme
delodajalca. Predvidena je tudi ustanovitev
agencije za kakovost zdravstvenih storitev ter
njihovo uvajanje oziroma opuščanje.

Izboljšati demografsko sliko
slovenskega podeželja

Koalicijska pogodba nove vlade do leta 2022
tranke nove vladne koalicije so pred oblikovanjem in izvolitvijo nove vlade podpisale koalicijsko pogodbo. Ta je nastala
v času, ko še niso bili sprejeti številni ukrepi
za preprečitev širjenja in okužb s koronavirusom, ki so že in še bodo močno spremenili
življenje in gospodarske aktivnosti v državi in
tudi Evropski uniji. Čeprav bo verjetno treba
marsikateri cilj iz koalicijske pogodbe prilagoditi novim okoliščinam in gospodarskim
gibanjem, za katere danes še ne vemo, kakšna
bodo, vendarle povzemamo, kaj so koalicijske
partnerice Slovenska demokratska stranka,
Stranka modernega centra, Nova Slovenija –
Krščanski demokrati in Demokratična stranka upokojencev Slovenije zapisale v koalicijsko pogodbo do leta 2022. Med temeljne cilje
so predstavniki omenjenih strank zapisali, da
bo koalicija delovala za blaginjo Slovenije.

nos 2. tira na Slovenske železnice, za dosledno
varovanje virov pitne vode, za sanacijo degradiranih urbanih območij, za izvajanje protipoplavnih ukrepov in za še nekatere naloge.

Administrativna razbremenitev
gospodarstva

Na gospodarskem področju se bo koalicija
zavzemala za administrativno razbremenitev,
za večji poudarek infrastrukturnim investicijam in informacijski infrastrukturi, za ustvarjanje konkurenčnega okolja, za decentralizacijo in skladen regionalni razvoj, za sistemsko
podporo regionalnim razvojnim projektom,
za energetsko samooskrbo, za pospešitev projekta energetske sanacije stavb, za pospešitev
modernizacije in novogradenj železniške infrastrukture, za prenovo gradbene in prostorske zakonodaje z namenom odprave administrativnih ovir, za izboljšanje pravne varnosti
investitorjev, za prenovo stanovanjske politike, za pospešitev širitve avtocestnega omrežja,
za preučitev možnosti prenosa 2TDK in pre-

Na področju kmetijstva in podeželja se
bodo koalicijske stranke zavzemale za učinkovito izvajanje kmetijske politike s poudarkom
na pridelavi kakovostne hrane in izboljšanje
demografske slike slovenskega podeželja, za
spodbude za ohranjanje družinskih kmetij, za
zagotavljanje zadostnih kmetijskih obdelovanih površin za primarno pridelavo hrane za
ljudi, za sprejem svežnja zakonov o zemljiški

politiki in za celovito prenovo delovanja sklada kmetijskih zemljišč ter za prenovo zadružniškega sistema, za povečanje samooskrbe,
za ureditev pridelave in rabe konoplje v medicinske in industrijske namene, za nadgradnjo
gozdno-lesne verige in za preprečevanje zlorab
pri pridelavi, označevanju in prodaji hrane.

Višje povprečnine za občine

Na področju financ so se koalicijske stranke dogovorile, da bodo dvignile povprečnino
občinam za leto 2020 na 623,96 evra in za leto
221 na 628,20 evra. Dogovorile so se tudi za
pospešeno in bolj učinkovito črpanje sredstev EU, za davčno razbremenitev nagrad za
uspešnost, za spodbujanje nagrajevanja zaposlenih z delniškimi opcijami, za oblikovanje
strokovne ekipe za pripravo predlogov za
dolgoročno nadgradnjo davčnega sistema in
za pripravo akcijskega načrta za privabljanje
visoko strokovnih kadrov v Slovenijo.

Krepitev vajeniškega sistema

Na področju izobraževanja, kulture, znanosti in športa so si koalicijske stranke zadale
vrsto nalog. Gre za uvajanje dualnega sistema
v srednjem strokovnem in višjem šolstvu ter za
krepitev vajeniškega sistema, za krepitev vloge
krovnega nacionalnega zavoda s področja šolstva, za uresničitev odločbe ustavnega sodišča
glede enakopravnega financiranja osnovnih šol,
za sprejem resolucije o nacionalnem programu
za kulturo do leta 2027, za dogradnjo sistema financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti,
za sprejem nacionalnega programa športa, za
spodbujanje zasebnih vlaganj v šport s pomočjo
davčnih olajšav in za še nekatere naloge.

Ponovna uvedba naborniške vojske

Veliko nalog so si koalicijske stranke zadale
tudi na področju javne uprave in pravosodja
ter na področju varnosti in obrambe. Med drugim so se dogovorile za postopno uvajanje naborniškega sistema in šestmesečnega služenja
vojaškega roka ter za konsolidacijo profesionalnega sestava slovenske vojske. Med drugim
načrtujejo tudi prenovo insolvenčne zakonodaje in dogradnjo kazensko procesne zakonodaje ter digitalizacijo sodnih postopkov. Vzpostaviti nameravajo tudi centralno kadrovsko
bazo zaposlenih v javni upravi, reorganizirati
in racionalizirati nekatere organe in zavode
ter službe, znižati porabo materialnih sredstev,
prenoviti plačni sistem, uvesti stimulativno nagrajevanje, uveljaviti javno odločanje v sodnih
senatih, okrepiti avtonomijo občin in spremeniti nekatere zakone s področja pravosodja.

Krepitev ugleda Slovenije v Evropi
in svetu

Na področju zunanje politike se bodo koalicijske stranke zavzemale za krepitev ugleda Slovenije v Evropi in svetu, za krepitev dialoga s sosednjimi državami, za povečanje kredibilnosti
Slovenije v Evropski uniji in Natu in za še nekatere naloge. Ministrstvi za zunanje zadeve in za
gospodarstvo pa bosta okrepljeno sodelovali pri
internacionalizaciji slovenskega gospodarstva.

Redno usklajevanje med
koalicijskimi partnerji

Stranke so se dogovorile tudi, kako bodo
upravljale koalicijsko pogodbo in kako se
bodo med seboj obveščale in usklajevale, da ne
bi prihajalo med njimi do kratkih stikov. Med
drugim so se dogovorile, da se bo kolegij predsednikov koalicijskih strank praviloma sestal
vsak teden pred sejo vlade. Enkrat mesečno,
praviloma pred sejo državnega zbora, pa se
bodo sestali v razširjeni sestavi z vodji poslanskih skupin na razširjenem kolegiju koalicije.
T. Kšela

Poslanec SDS Franc Breznik imenovan
za državnega sekretarja na notranjem
ministrstvu

V

lada je 20. marca na dopisni seji poslanca SDS Franca Breznika iz osrednjih Slovenskih goric imenovala za
državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve.

Breznik bo na notranjem ministrstvu, ki ga
vodi Aleš Hojs, drugi državni sekretar. Pridružil se bo Francu Kanglerju, ki ga je vlada
imenovala že na ustanovni seji.
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Videnje ljudi in dogodkov

Nekatere ženske so se uveljavile

M

arca smo slavili dan žensk in materinski dan. Dan žena je mednarodni praznik, ki ga ženske vsako leto
8. marca praznujejo po vsem svetu, tudi zaradi upora leta 1911 v Ameriki proti delodajalcem. 140 žensk so zaprli v tovarno in zažgali.
Materinski dan je predvsem katoliški praznik,
ki je v preteklosti od žensk zahteval zlasti skrb
za dom in otroke. Ženske so že dolgo na vodilnih položajih, ne smo v politiki, ampak
tudi v znanosti, kulturi, gospodarstvu in na
drugih področjih. Z moškimi so enakopravne glede volilne pravice, na drugih področjih
jih je uveljavljenih več, kot jih je bilo nekoč,
a jih je na volilnih položajih še vedno manj
kot moških, pa tudi pri plačah in drugod so
še vedno zapostavljene. V Evropski komisiji
in parlamentu igrajo pomembno vlogo tudi
ženske. Na novo izvoljeno komisijo vodi
Nemka Ursula von der Leyen, sicer pa je 27
držav članic (Anglija je izstopila iz EU) zastopanih s po enim komisarjem oz. komisarko.
V komisiji je dvanajst žensk, katerih povprečna starost je 56 let. Bolgarka Mariya Gabriel
je zadolžena za inovacije in mlade, Ciprčanka
Stella Kyrikadies za zdravje, Čehinja Vera Jourova za vrednote in transparentnost, Danka
Margrethe Vestager za digitalne teme, Estonka Kadri Simson za energijo, Finka Jutta
Urpilainen za mednarodna partnerstva, Hrvatica Dubravka Šuica kot podpredsednica
za demokracijo in demografijo, Maltežanka
Helena Dalli za enakost, Portugalka Elisa Ferreira za kohezijo in reforme, Romunka Adina
Ioana Valean za promet in Švedinja Ylva Jo-

hansson za notranje zadeve.
Nedavno se je iz vesolja vrnila astronavtka Christina Koch, ki je v enoletnem
bivanju postavila rekord med astronavtkami. Zemljo je obkrožila 5248-krat in prepotovala 224 milijonov kilometrov.
V svetovnem merilu sta se uveljavili tudi
nemška kanclerka v odhodu Angela Merkl in
nekdanja pokojna indijska premierka in predsednica Kongresne stranke Indira Gandhi. Obe
sta zdaleč presegli običajni vpliv političark.
Med tujimi igralkami omenimo še vedno
prestižno svetovno znano filmsko igralko
Marilyn Monroe, ki se je za vedno zapisala
v filmsko zgodovino, morda predvsem zaradi lepote.
Med Slovenkami velja omeniti slikarko
Ivano Kobilco, ki je slikala tudi v Berlinu,
Parizu in seveda v Ljubljani. Morda najbolj
znani sta njeni sliki Tihožitje in Kofetarica.
Med kemičarkami se je v svetovnem merilu uveljavila tudi naše gore list Aleksandra
Kornhauser, ki je slovenska ambasadorka
v kemiji in je vodila mednarodne projekte več mednarodnih organizacij. V daljni
preteklosti je bila avstrijska cesarica Marija
Terezija ena od prvih evropskih političnih
reformatork na več področjih, tudi pri nas
zaradi uvedbe slovenskega jezika v šolstvu.
In za konec še besedo dve o mladi slovenski
pisateljici in kmetici v Jurovskem Dolu Nataši Kramberger. Domače in mednarodne
nagrade je prejela že za svoj prvenec Nebesa
v robidah.
Tone Štefanec

Enotno za izrabo geotermalne energije

O

dbor za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano državnega zbora, ki mu
predseduje poslanec Franc Breznik,
je pred kratkim že drugič obravnaval problematiko izrabe geotermalne energije kot okoljsko sprejemljivega vira energije ter priložnost
za razvoj kmetijstva in turizma ter proizvodnjo električne energije.
Uvodoma je predsednik odbora Franc
Breznik opozoril, da so člani odbora prvič o
izrabi geotermalne energije spregovorili na
svoji seji lani poleti. Takrat so sprejeli sklep,
s katerim so ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstvu za okolje in
prostor, ministrstvu za infrastrukturo, ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
ter vladni službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko predlagali oblikovanje delovne
skupine z nalogo, da najkasneje v šestih mesecih predlaga nabor ukrepov za učinkovito
večnamensko izrabo geotermalne energije ter
prouči potrebnost zakonodajnih podlag za
njihovo implementacijo. Delovno skupino so
pristojni oblikovali, vendar nabora ukrepov
za večnamensko izrabo geotermalne energije še ni predstavila. Breznik je bil kritičen
do delovne skupine, ki kljub temu da je imela
sedem mesecev časa, še ni na odbor naslovila
nobenega predloga za izboljšanje koriščenja
geotermalne energije. Predstavnica delovne
skupine je povedala, da bo skupina svoje poročilo dokončala v najkrajšem času.
Kot je že večkrat opozoril Breznik, je trajnostna raba geotermalne energije velika priložnost za Slovenijo - za njen skladen razvoj,
za zmanjšanje naše energetske odvisnosti, za
izpolnjevanje okoljskih kriterijev ter za razvoj
visokotehnološkega eko kmetijstva in z njim
povezanega turizma.
Kot vedo povedati strokovnjaki, je v Sloveniji, še zlasti na njenem severovzhodnem
delu, zemeljska skorja za polovico tanjša kot
sicer v srednji Evropi. Zaradi tega temperatura zemeljske skorje, ki nas ščiti pred izredno
vročo notranjostjo zemlje, pri nas z globino
narašča dva in polkrat hitreje kot sicer v srednji Evropi.
Po besedah strokovnjaka dr. Petra Kralja, ki
je sodeloval tudi na seji odbora, zato predstavlja geotermalna energija največji energetski
potencial, ki ga ima sicer energetsko defici-
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tarna Slovenija. Velika prednost geotermalne energije je njena stalnost, zato je odličen
komplementarni vir drugim nestalnim obnovljivim virom – sončni, vetrni in vodni energiji. Po besedah dr. Kralja je toplotne črpalke
na principu geosond ali zemeljskih kolektorjev mogoče zgraditi praktično na celotnem
ozemlju Slovenije. Sicer pa je, kot pravijo
strokovnjaki, geotermalno energijo mogoče
uporabiti kaskadno – najprej za proizvodnjo
električne energije, nato za ogrevanje stanovanjskih in poslovnih ter javnih objektov
ter na koncu še za ogrevanje rastlinjakov za
kmetijsko proizvodnjo. Po tem pa je mogoče
izčrpano toplo vodo neoporečno vrniti nazaj
v vrtino, s čimer zagotovimo neoporečnost in
trajnost energetskega vira. Z večjo uporabo
geotermalne energije ne bi samo zmanjšali
stroškov proizvodnje električne energije in
ogrevanja objektov v zimskem času, temveč bi
povečali tudi proizvodnjo hrane ter zmanjšali
onesnaženost zraka ter s tem izboljšali kakovost življenja ljudi. Ob tem bi zmanjšali tudi
stroške za okoljske dajatve zaradi onesnaževanja zraka.
Za boljšo rentabilnost geotermalnih projektov je po mnenju dr. Kralja potrebno v bodoče
pozornost usmeriti na večjo izkoriščenost celotnega temperaturnega območja (kaskadno

izkoriščanje), večnamensko izrabo, celoletno
koriščenje vrtin, uporabo akumulacijskih rezervoarjev za pokrivanje potreb v konicah ter
vračanje energetsko izkoriščene neoporečne
termalne vode nazaj v vrtine.
Breznik je v svoji razpravi opozoril, da je
v Sloveniji kar 42 občin od Pirana do Lendave, ki imajo na svojem območju potenciale geotermalne energije. Med njimi je tudi
Ljubljana, ki bi lahko z geotermalno energijo
ogrevala botanični vrt in postala zares zelena.
Breznik je poudaril, da so se na temi o izrabi geotermalne energije poenotile vse parlamentarne stranke v Sloveniji in da gre pri tem
za enoten projekt slovenske politike. Zato je
še toliko bolj presenetljivo, zakaj se stvari v
praksi ne premaknejo z mesta. Kot je dejal
Breznik, nas pri izrabi geotermalne energije prehitevajo vse sosednje države. Slovenija
bi lahko na tem področju naredila resničen
razvojni preboj, ki ga zahtevajo mladi, ko na
cestah opozarjajo na okoljske spremembe in
na nujnost večje skrbi za ohranjanje okolja.
Pri izrabi geotermalne energije pa gre resnično za zeleni projekt, za katerega so in bodo
na razpolago evropska sredstva. Večja izraba
geotermalne energije bi po besedah Breznika
okrepila tudi socialno državo, saj bi se zaradi
nižjih stroškov energije lahko povečale plače.
Izrabo geotermalne energije so v razpravi
poleg poslancev iz domala vseh strank pod-

prli tudi številni gosti iz strokovnih krogov,
predstavniki različnih zavodov ter predstavniki občin in gospodarstva. Do številnih ovir in
preprek, ki so doslej ovirale izkoriščanje geotermalne energije pri nas, je bil še posebej kritičen Robert Ferenčak iz pomurskega podjetja
Ocean Orchids, ki vzgaja orhideje. Zgodba tega
podjetja kaže na absurdnost naše zakonodaje, saj ta očitno še vedno ščiti naftne in druge
energetske lobije, ki dobro živijo od prodajanja
predrage energije, namesto da bi zakonodaja
spodbujala izrabo obnovljivih virov energije,
med katere sodi tudi geotermalna energija.
Na seji je sodeloval tudi župan Občine
Benedikt Milan Repič. Članom odbora in
gostom je med drugim predstavil razvojne
možnosti, ki bi jih občini in osrednjim Slovenskim goricam prineslo izkoriščanje biotermalne energije.
Na koncu je Breznik prekinil sejo odbora,
ki jo bodo nadaljevali, ko bo že omenjena delovna skupina pod okriljem službe vlade za
razvoj in evropsko kohezijo pripravila ukrepe
za učinkovito izrabo geotermalne energije in
opravila nalogo, ki so ji jo naložili. Če je kdorkoli pričakoval, da bo odbor za kmetijstvo
»pozabil« na svoj sklep in opustil prizadevanja za izrabo geotermalne energije, se je očitno uštel, saj je Franc Breznik napovedal, da
to ostaja ena od njihovih prioritetnih nalog.
Tomaž Kšela

Prednosti prijavljenega dela

V

vseh državah, članicah Evropske unije, poteka od 1. marca do 31. maja
vseevropska kampanja, imenovana
»Prednosti prijavljenega dela« (Benefits of
declared work). Cilj kampanje je ozaveščanje
ljudi o prednostih prijavljenega dela v najširšem smislu. V Sloveniji kampanjo, ki poteka
preko družabnih omrežij in vladne spletne
strani, koordinirajo strokovne službe ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, vanjo pa sta aktivno vključena tudi
inšpektorat za delo in finančna uprava.
Organizatorji kampanje opozarjajo, da se
z zaposlovanjem in delom na črno sicer v
različnem obsegu srečujejo v vseh državah
Evropske unije. Zato negativne učinke tega
pojava občutijo vsi Evropejci, pa tudi vse države, članice unije, ki imajo zaradi sive ekonomije manj sredstev za socialno zavarovanje, zdravstvo, šolstvo in druge javne izdatke.
Posledice zaposlovanja in dela na črno najbolj prizadenejo delavce, ki delajo na črno, ne
da bi se tega sami pravočasno zavedali. Delavec, ki dela na črno, ogroža svojo socialno
varnost na stara leta, ko jo bo najbolj potreboval. Nekateri pravijo, da »penzije« itak ne
bodo nikoli dočakali, kar je neumno. Mnogi,
ki so se v preteklosti s tem tolažili, se danes
tolčejo po glavi, da v svojih najboljših letih
niso skrbeli za svojo varno in dostojno starost. Delo na črno je za delavce nevarno tudi
zaradi tega, ker pri delu niso ustrezno zavaro-

vani, da o riziku plačila globe niti ne govorimo. Na plačevanje prispevkov so vezane tudi
številne pravice delavcev, za katere so delavci
na črno prikrajšani.
Zaposlovanje na črno lahko močno udari
po žepu tudi delodajalca, ki zaposluje na črno,
saj globe za zaposlovanje na črno niso majhne. Tudi z vidika gospodarstva sta delo in zaposlovanje na črno izredno problematična,
saj povzročata nelojalno konkurenco na trgu.
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnost v skladu s predpisi, ne morejo konkurirati tistim, ki delajo na
črno, saj lahko slednji ponudijo strankam bistveno nižje cene, ki niso obremenjene s prispevki in davki, hkrati pa potrošnikom ponujajo storitev brez garancije in brez zavarovanj.
Ker se zaradi zaposlovanja in dela na črno
zbere v državnih blagajnah manj sredstev za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, socialne pomoči, izobraževanje, zdravstvo in druge
javne storitve, mora država zviševati prispevke
in davke. Zaradi tega, ker tisti, ki zaposlujejo
ali delajo na črno, ne plačujejo prispevkov,
morajo v državne blagajne več prispevati drugi, ki prispevke in davke redno odvajajo.
Cilj kampanje »Prednosti prijavljenega
dela« je ljudi prepričati, da delo in zaposlovanje na črno nista dobra rešitev za nikogar
– ne za delavce, ne za delodajalce in ne za državo in njene blagajne.
T. Kšela

Subvencioniranje zaposlovanja mladih iz
vzhodne Slovenije

D

ržava bo tudi v letih od 2020 do 2022
subvencionirala trajno zaposlovanje
brezposelnih mladih iz kohezijske
regije vzhodna Slovenija, v katero sodijo tudi
mladi iz osrednjih Slovenskih goric. Delodajalci bodo lahko prejeli subvencijo za zaposlitev brezposelne osebe, stare do vključno 29 let,
ki ima stalno prebivališče v vzhodni Sloveniji.
Subvencija za sklenitev pogodbe o zaposlitvi
z mladim brezposelnim delavcem za 40 ur na

teden za nedoločen čas znaša 5.000 evrov.
Pristojni v državi upajo, da bodo s subvencijami delodajalce spodbudili k zaposlovanju
mladih za nedoločen čas, kar bo prispevalo k
hitrejši delovni in socialni aktivaciji mladih.
Za subvencioniranje zaposlovanja mladih
iz vzhodne Slovenije bo država namenila 3
milijone evrov.
T. Kšela

Smo se res borili za takšno državo?

Predsednik odbora za kmetijstvo državnega zbora
Franc Breznik, ki je nosilec prizadevanj za izrabo
geotermalne energije v slovenskem parlamentu,
je prepričan, da bi morali prvo elektrarno na
geotermalno energijo začeti graditi najkasneje v
naslednjih dveh letih.

N

a tradicionalnem delovnem posvetu
predsednikov in sekretarjev veteranov vojne za Slovenijo so 26. 2. 2020
na Igu spregovorili tudi o aktualnih dogodkih
po odstopu predsednika Vlade RS. Ugotavljajo, da še naprej poteka pospešena razgradnja obrambno-varnostnega sistema tako v

obveščevalnih službah kot v zadnjem času
še posebej v Policiji. Poskusi razvrednotenja dela Policije, kot organa, ki mu državljani
izkazujejo veliko mero zaupanja in spoštovanja, predstavlja zlorabo v politične namene. Kot je povedal generalni sekretar ZVVS
Mitja Jankovič, se veterani vojne za Slove-

ŠT. 3 | 27. MAREC 2020

OVTARJEVE NOVICE

AKTUALNO IZ OBČIN
nijo »bojijo, da vse to
vodi v nedemokratični
način vladanja, kot
ga lahko v zadnjem
obdobju opazujemo v
neposredni soseščini
in se že razprostira
vse od Baltika do
Jadrana. O tej tematiki
so že večkrat pisali in
opozarjali tako javnost
kot politiko. Nazadnje meseca septembra
v članku Kdo nadzira
nadzornike izpod peresa aktualnega predsed- Vojni veterani odločno proti razgradnji obveščevalno-varnostnega sistema
nika ZVVS Ladislava (arhiv ZVVS)
Lipiča«.
Udeleženci
posvetovanja na Igu pri
politika običajno to pravico odreka. Vnovič
Ljubljani so ocenili, da imajo kot vojni veteso se tudi spraševali, ali »smo se res za to borani vso moralno pravico postavljti vprašanja
rili in obranili slovensko osamosvojitev«, je še
vsakokratni politični oblasti o načinu vladanpovedal Mitja Jakovič.
ja, in to ne glede na to, da jim vsaka aktualna
Marjan Toš

Občina Benedikt

Obvestilo o odpovedi uradnih ur za
sprejem strank

O

bveščamo vas, da zaradi preventivnih
ukrepov v zvezi s povečano stopnjo
tveganja prenosa koronavirusa do
nadaljnjega na Občini Benedikt ne bo uradnih ur za sprejem strank. Stranke naprošamo, da z občinsko upravo komunicirajo preko drugih komunikacijskih kanalov (telefon,
e-pošta, navadna pošta).
Ukrep velja do preklica. Spremljajte naše

objave na spletni strani Občine Benedikt in
na družbenih omrežjih, kjer vas bomo obveščali o spremembah.
Hkrati vas še enkrat pozivamo, da ravnajte
odgovorno do sebe in drugih. Upoštevajte navodila in priporočila Nacionalnega inštituta
za javno zdravje in Ministrstva za zdravje RS.
Občina Benedikt

Pričakujejo pozitivne premike pri izrabi
geotermalne energije

O

bčina Benedikt sodi med tiste občine
v Sloveniji, v kateri »orjejo ledino« na
področju izrabe geotermalne energije,
saj imajo v središču Benedikta vrtino, ki jo želijo čim bolje izkoristiti. Pri tem pa so naleteli
na mnogo ovir, saj izraba geotermalne energije
pri nas ni ustrezno urejena, na kar je že lani
poleti opozoril odbor za kmetijstvo državnega
zbora. V luči teh prizadevanj smo se o izrabi
geotermalne energije in o načrtih, ki jih imajo
v zvezi s tem v Občini Benedikt, pogovarjali z
njenim županom mag. Milanom Repičem.
Pred dnevi ste sodelovali na seji odbora za
kmetijstvo državnega zbora, ki ga vodi poslanec Franc Breznik, na kateri je tekla beseda o uporabi geotermalne energije. V Občini
Benedikt imate z geotermalno energijo velike načrte. Za kaj vse bi jo lahko izkoristili?
V Benediktu je bila geotermalna vrtina
izvrtana leta 2004. Njena globina je 1857 m,
temperatura vode iz nje pa dosega dobrih 75
stopinj Celzija. S to pridobitvijo so v naši občini zaživeli veliki upi. V tistih letih je bila na
prvem mestu želja, da se geotermalna voda
uporabi za ogrevanje term. Vendar je že takrat bil izdelan tudi kaskadni oziroma večstopenjski načrt izrabe geotermalne energije.
Načrtovano je bilo pridobivanje električne
energije, plina ogljikovega dioksida - CO2,
toplote, ki bi jo lahko uporabili za ogrevanje
rastlinjakov, plastenjakov, stavb in za koriščenje v termah. Omenjene možnosti izkoriščanja geotermalne energije so aktualne še danes. Mogoče je največja razlika le v tem, da se
krepi pomen pridobivanja električne energije
iz geotermalne energije. V kolikor uspemo s
projektom elektrarne na geotermalno vodo,
bo stranski produkt toplota, ki jo bo smiselno
uporabiti za ogrevanje v raznih segmentih.
Doslej geotermalne energije v Sloveniji
ni bilo mogoče izkoriščati v dovolj velikem
obsegu. Vedno so se pojavljale ovire in prepreke. Nekateri menijo, da so te prepreke na
sistemski ravni postavljali naftni in drugi
energetski lobiji, ki sedaj dobro živijo od
prodaje predrage energije. Kako sistemske
ovire občutite v Občini Benedikt?
Lobiji so bili, so in bodo. Vprašanje je le, kako
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malne energije kot obnovljivega vira energije. Ocenjujete, da bo na tem področju končno prišlo do premikov v pravi smeri?
Kot sem že omenil, so pričakovanja velika.
To pričakujejo tisti, ki ta vir energije že uporabljajo, kot tudi tisti, ki potenciale imamo in čakamo ter delamo na tem, da bi jih lahko koristili. V tem kontekstu je tudi pričakovanje, da
bo nova vlada, kot to obljublja in ima zapisano
v koalicijski pogodbi, to področje uvrstila v
sklop sofinanciranja investicij za nove vrtine,
postavitve pilotnih projektov, npr. izgradnjo
prve elektrarne na geotermalno energijo, sofinanciranja raznih drugih programov, ki bodo
temeljili na tem viru obnovljive energije.
Sami ste aktivno posegli v razpravo na seji
odbora za kmetijstvo. Na kaj ste opozorili?
Na odboru sem prisotne spomnil, da je geotermalna energija bogastvo. Da je naravni
vir, ki lahko pospeši razvoj teh območij. Ne
samo naše občine, ampak širšega območja
Slovenskih goric. Predvsem je ta vir zelo bogat v severovzhodni Sloveniji. To pa pomeni
tudi, da se ta vir razprostira prek oziroma
pod državnimi mejami. Vemo namreč, da le
nekaj kilometrov od državne meje načrtujejo
izgradnjo več vrtin. Zelo aktivni so na Madžarskem, pa tudi na Hrvaškem. Vemo, da se
vrtina ne izvrta pod kotom 90 stopinj, ampak
pod manjšim, kar pomeni, da bodo naši sosedje koristili in izkoristili naravno danost,
ki je pod našo površino zemlje. Mi pa bomo
stopicali na mestu in se ukvarjali z birokratskimi preprekami. Zaposlene na ministrstvih
in službah sem opomnil, da naj se vendarle
zavedajo, da so v službi zato, da delajo za korist ljudi, ne pa proti njim. Da je že vendarle
skrajni čas, da tudi v Sloveniji na tem področju naredimo korak naprej.
V Občini Benedikt ne načrtujete samo
uporabe geotermalne energije, temveč razmišljate tudi o razvoju in implementaciji
najnovejših tehnologij in konceptov za razvijanje pametnih vasi v Slovenskih goricah. Kaj
pametnega se že danes dogaja na tem področju v Občini Benedikt in kakšne možnosti za

razvoj pametnih vasi vidite v prihodnje.
Projekt, ki si ga je omislil evropski poslanec Franc Bogovič in ga poimenoval Pametne vasi, je pravzaprav projekt, ki je podoben
projektu Pametnih mest. V tem trenutku gre
za promocijo ideje in za prizadevanje, da bo
ideja našla svoje mesto v raznih programih,
ki jih bo Evropa sofinancirala v naslednji programski perspektivi 2021–2027. Kar se tiče
naše občine in podeželja nasploh, pričakujem sofinanciranje projektov za posodobitev
komunalne infrastrukture, pa tudi sofinanciranje programov, ki bodo spodbudili razvoj
kmetijstva, turizma in drobnega gospodarstva. V naši občini se že sedaj lahko pohvalimo z zelo dobrimi gostinci. Imamo dober
primer dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se
ukvarja z oddajanjem apartmajev. Poleg tega
pa še nekaj primerov dopolnilnih dejavnosti,
ki se ukvarjajo s predelavo doma pridelane
hrane, tudi ekološke. Imamo nekaj izrednih
obrtnikov in podjetnikov in imamo izredno lep primer razvoja podjetja, ki je zraslo
iz družinskega podjetja in danes izdeluje ter
trži kozmetične izdelke vrhunske kakovosti.
Možnosti za razvoj v omenjenih dejavnostih
in še kakšni drugi so še velike. Razveseljuje
informacija, da se še ena družina pripravlja
na odprtje novega vinotoča, na katerem bodo
ponudili svoja odlična vina, ki jih že pridelujejo. Poleg tega pa še druge dobrote, ki spadajo na vinotoč. Pričakujem, da se bo kmalu
našla še kakšna nova kmetija, ki bo pričela s
predelavo doma pridelane hrane. Verjamem,
da bodo tudi obstoječi gostinci videli poslovno priložnost v naših naravnih, kulturnih in
zgodovinskih danostih ter jih vključili v svojo
ponudbo ter jo s tem popestrili in obogatili. Skratka, možnosti so, potrebna je dobra
ideja, podjetniška žilica ter način, s katerim
bo možno te zadeve tudi finančno podpreti.
In tu pričakujem konkretne ukrepe, ki bodo
pomagali razvijati podeželje in ustvariti tako
imenovane pametne vasi.
Tomaž Kšela

Občina Cerkvenjak

Obvestilo ob epidemiji

D

o nadaljnjega so odpovedane uradne
ure in omejen fizični dostop strank
na Občino Cerkvenjak. Poslovanje
občine bo nemoteno potekalo po telefonu in
elektronski pošti, v celotnem poslovnem času
občine. Telefonska številka: 02 729 57 00,
e-pošta: obcina@cerkvenjak.si.
Štab Civilne zaščite Občine Cerkvenjak spo-

Župan Občine Benedikt Milan Repič je o načrtih,
ki jih imajo v Benediktu glede izrabe geotermalne
energije, že lani informiral tudi ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandro Pivec.

je neki lobi v določenem trenutku močan. V
tem dobrem letu, ko se aktivno ukvarjam tudi
s to problematiko, ne morem izrecno reči, da
sem na tem področju zaznal izrazit pritisk kakega lobija. Je pa res, da je izraba geotermalne
energije, tu mislim izključno na energijo, ki je
v nižjih plasteh zemlje, omejena v glavnem na
izrabo za potrebe kopališč oziroma term. Sistemske ovire oziroma nenaklonjenost določenih vladnih služb na ministrstvih so v tem, da
ta vrsta energije ni bila uvrščena v nobenega
izmed programov pridobivanja čiste energije.
Pričakujem, da se bodo tu naredile bistvene
spremembe. Določeni pozitivni kazalci se pojavljajo. Odbor za kmetijstvo pri državnem zboru, ki ga vodi poslanec Franc Breznik, je uspel
poenotiti razmišljanje in celo soglasno sprejel
določena izhodišča in zahteve do ministrstev in
ostalih služb, da pripravijo strategijo izkoriščanja geotermalne energije za energetske namene.
Dobro je tudi to, da je geotermalna energija
uvrščena kot obnovljiv vir energije (OVE) v nov
Nacionalni energetski podnebni načrt (NEPN).
Seja odbora za kmetijstvo je pokazala, da
so se dejansko vse parlamentarne stranke
poenotile v prizadevanjih za izrabo geoter-

roča občanom brez možnosti zagotovitve oskrbe
s hrano, zdravili in drugimi nujnimi zadevami,
da se obrnetjo na naslova: Referent za Civilno
zaščito Občine Cerkvenjak, Marko Kocbek - 051
629 380 ali Poveljnik Civilne zaščite Cerkvenjak
Srečko Furšt - 041 596 964.
Občina Cerkvenjak

Plaketa Zlati kamen za razvojno prodornost

M

ed enajst finalistk za nagrado Zlati
kamen za razvojno najbolj prodorno občino v Sloveniji se je letos uvrstila tudi Občina Cerkvenjak. Iz vzhodne Slovenije sta se poleg Občine Cerkvenjak v finale
prebili še mestni občini Maribor in Murska
Sobota, iz drugih regij pa občine Krško, Slovenske Konjice, Velenje, Domžale, Trbovlje,
Idrija, Kranj in Jezersko. Na koncu je nagrado
Zlati kamen prijela Občina Idrija, Občini Cerkvenjak pa so podelili plaketo Zlati kamen.
Nagrado in plakete Zlati kamen so županom
omenjenih občin podelili na posebni konferenci, ki je bila v Kristalni palači v Ljubljani.
Na njej sta sodelovala tudi predsednik vlade, ki
je opravljal tekoče posle, Marjan Šarec in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Na
konferenci so sicer osrednjo pozornost namenili digitalni prihodnosti in mobilnosti
Zlati kamen je sistem za spodbujanje in
spremljanje razvoja lokalnih skupnosti in
kakovosti življenjskih pogojev v njih. Kako
razvojno so občine naravnane in prodorne,
ocenjuje poseben strokovni svet sistema Zlati kamen, v katerem so strokovnjaki iz treh
največjih slovenskih univerz ter nekaterih
strokovnih institucij, ki spremljajo razvojna
prizadevanja v Sloveniji. Predsednica Strokovnega sveta Zlati kamen je prof. dr. Vesna
Mikolič iz Znanstveno raziskovalnega sredi-

šča Koper, sekretarka pa docentka dr. Ana
Ješe s Filozofske fakultete v Ljubljani. Med

Občina Cerkvenjak je plaketo Zlati kamen za
razvojno prodornost prejela na eni strani na osnovi
številk in merljivih kazalnikov razvoja ter na drugi
strani na osnovi dobrih in inovativnih praks, ki
prispevajo h kakovosti življenja v občini.
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vse primerljive podatke
analizirali ter izračunali
razvojne indekse za vse občine. Vendar pa so občine
preveč zahteven sistem, da
bi bilo mogoče njihovo razvojno naravnanost celovito oceniti samo na podlagi
številčnih podatkov, zato
strokovnjaki pri ocenjevanju uporabljajo tudi druge
metode. Med drugim so
delno povzeli tudi orodja,
ki jih Svet Evrope uporablja za ocenjevanje dobrega
in inovativnega vlaganja na
lokalni ravni. Poleg tega se
Prejemniki plaket Zlati kamen iz vzhodne Slovenije, med katerimi je tudi
zgledujejo tudi po tehnižupan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc.
kah za vrednotenje sistemov kakovosti v podjetjih.
člani sveta so tudi ugledni univerzitetni učiteNa koncu pa na osnovi
lji: ekonomist dr. Jože Benčina, etnolog dr. Javseh podatkov in analiz podajo končno ocenez Bogataj, sociolog dr. Pavel Gantar, zdravno o razvojni prodornosti občin strokovnjaki
nica specialistka dr. Ada Hočevar Grom,
v Strokovnem svetu Zlati kamen, ki je sestaravnatelj šole za ravnatelje dr. Vladimir Kovljen multidisciplinarno, saj o razvojni naravrošec, geograf dr. Simon Kušar, sociolog dr.
nanosti občin ne morejo odločati strokovnjaDamjan Mandelc, ekonomist dr. Aleš Pustoki samo iz ene stroke.
vrh in drugi. Sicer pa je Zlati kamen skupni
Plaketa Zlati kamen, ki že krasi pisarno župrojekt dveh podjetij: podjetje SBR skrbi za
pana Občine Cerkvenjak Marjana Žmavca,
njegov vsebinski, Planet GV pa za organizane predstavlja samo priznanja za tiste, ki so
cijski in poslovni razvoj. Pri vsebinskem raskrbeli in še skrbijo za razvoj občine, temveč
zvoju in pri izbiri razvojno najbolj prodorne
priča tudi o tem, da je razvoj občine Cerkveobčine pa podjetji sodelujeta s Strokovnim
njak ambiciozen, prodoren in na pravi poti.
svetom Zlati kamen, ki je, kakor piše na njeZa ilustracijo navedimo še nekaj podatgovi spletni strani, neodvisno telo, v katerega
kov o Občini Cerkvenjak. Na začetku leta je
so vključeni strokovnjaki iz treh slovenskih
po podatkih Statističnega urada Republike
univerz in iz prakse. Ti akademsko izobražeSlovenije v Občini Cerkvenjak živelo skupaj
ni strokovnjaki in strokovnjaki iz prakse so
2080 prebivalcev od tega 1110 moških in 970
tudi tisti, ki presojajo razvojno prodornost in
žensk. V občini je bilo 1.742 prebivalcev, stauspešnost posameznih občin.
rejših od 15 let, od tega je aktiven 1001, zapoStrokovnjaki, ki v okviru sistema Zlati kaslenih 939, brezposelnih 62, neaktivnih 741,
men preučujejo razvoj lokalnih skupnosti
učencev, dijakov in študentov 126 in upokopri nas, so pred izbiro finalistov za nagrado
jencev 386. V občini je bilo leta 2018 skupno
Zlati kamen pretresli razvojne dokumente
751 gospodinjstev, od tega 202 enočlanskih,
vseh občin v Sloveniji, izvedli analizo ISSO,
527 veččlanskih družinskih in 22 veččlanskih
ki vključuje bazo podatkov z vsemi ključnimi
nedružinskih gospodinjstev.
razvojnimi kazalniki za slovenske občine ter
V Občini Cerkvenjak je leta 2018 poslovalo
izvedli oceno strateškega delovanja in politič119 podjetij. Povprečno je bil v njih 3,1 zaposlen.
ne kulture v posameznih občinah. Razvojno
Leta 2010 je bilo v občini 233 kmetijskih
naravnanost občin so presojali na osnovi 60
gospodarstev, ki so obdelovala 953 hektarov
kazalnikov iz osmih tematskih področij. V
kmetijskih zemljišč, na njih pa so redili 998
tem okviru so pregledali 212 spletnih strani
glav velike živine. Pretežno za lastno porabo
občin, okoli 800 člankov o razvoju občin v obprideluje kmetijske proizvode 167 kmetij, 66
činskih glasilih in splošnih medijih, 70 občinpa pretežno za prodajo.
skih strategij, okoli 150 parcialnih strateških
Kar se zadovoljstva z življenjem tiče, so
dokumentov (lokalnih energetskih koncepprebivalci Podravske statistične regije, v katov, strategij razvoja za posamezna področja,
tero sodi tudi Občina Cerkvenjak, leta 2018
regionalnih strategij itd.), okoli 200 prorasvoje zadovoljstvo z življenjem na lestvici od
čunskih dokumentov in nekaj deset drugih
0 do 10 sami ocenili s povprečno oceno 7,2.
gradiv (predstavitvene brošure, zborniki in
Tomaž Kšela, foto: arhiv občine
podobno). Po pregledu teh dokumentov so

Občina Lenart

Ukrepi za zmanjšanje širjenja covida-19

V

Občini Lenart smo se z vso resnostjo lotili zajezitve širjenja virusa
COVID-19. Pred državno uredbo
smo zaprli gostinske lokale, frizerske, kozmetične salone, fitnese in druge objekte,
namenjene skupnemu rekreiranju občanov
ter druge lokale, kjer prihaja do zbiranja večjega števila uporabnikov in niso namenjeni
nujni življenjski preskrbi občanov. Vključili
smo se tudi v zagotavljanje nujnega varstva
otrok, ki ga zagotavljamo s pomočjo vzgoji-
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teljic. Zaščitili smo tudi zaposlene v občinski
upravi in smo začasno ukinili poslovanje s
strankami v vseh prostorih Občine Lenart.
Skupaj z občinskim štabom Civilne zaščite
smo se organizirali in nudimo pomoč starejšim in obolelim, ki nimajo možnosti zagotovitve oskrbe s hrano, zdravili in drugimi
nujnimi zadevami. Kljub vsem opozorilom
opažamo, da se otroci igrajo in ljudje družijo
v skupinah, zato ponovno občane in občanke opozarjamo, da je sicer odhod v naravo,
na svež zrak, seveda priporočljiv,
a nikar naj ne obiskujejo obljudenih poti in ne posedajte na točkah,
kjer je veliko ljudi. Prav tako starše prosimo, da poskrbijo za svoje
otroke in jih ne puščajo samih,
brez nadzora. Zato smo dodatno, z
opozorilnimi tablami, prepovedali
uporabo igral, športnih naprav in
zadrževanja na športnih območjih
v Mestnem parku Lenart, Športno rekreacijskem centru Polena,
Športnem centru Voličina in na
športnih objektih v Selcih.
Občina Lenart,
foto: Vlado Čuček

Obvestilo Štaba civilne zaščite
Občine Lenart

V

Občini Lenart se je sestal tudi štab
Civilne zaščite Občine Lenart in občankam in občanom sporoča: “Če
ste oboleli in ste v domači oskrbi ter nimate
možnosti zagotovitve oskrbe s hrano, zdravili
in drugimi nujnimi zadevami, se obrnite na

telefonsko številko pomočnika poveljnika
Civilne zaščite Lenart in višjega referenta
za Civilno zaščito Občine Lenart Mirka
Kojca - telefon: 041 496 994 ali poveljnika
Civilne zaščite Lenart Franca Krivca - telefon: 041 654 931.

Vzpostavljena baza trenutne ponudbe s hrano
na kmetijah v osrednjih Slovenskih goricah

V

Občini Lenart smo se glede na potrebe, ki se kažejo na terenu, odločili
vzpostaviti bazo trenutne ponudbe s
hrano na kmetijah. V času omejevanja širjenja bolezni koronavirusa je dovoljena prodaja
kmetijskih pridelkov na kmetijah. Spodbujanje lokalnih ponudnikov je sedaj ključnega
pomena in je pravi čas, da stopimo skupaj.
Tako smo skupaj z Razvojno agencijo Slovenske gorice pripravili seznam ponudnikov iz
osrednjih Slovenskih goric, ki imajo v ponudbi živila in zagotavljajo dostavo ali prevzem na
lokaciji. V seznamu boste našli kontaktne podatke ponudnikov, da jih boste lahko poklicali
ali pisali na elektronski naslov ter se prepričali,

ali imajo zadostno količino izdelkov. Na kmetijo se odpravite le, če se počutite popolnoma
zdravi. Pri tem upoštevajte ukrepe za zaščito
sebe in ponudnika. Na kmetijo pojdite sami
s svojo embalažo, upoštevajte varnostno razdaljo in druge ukrepe NIJZ za preprečevanje
okužbe in pomislite tudi na druge, zato kupite
samo toliko surovin, kot jih zares potrebujete.
Seznam ponudnikov je dostopen na spletni strani Razvojne agencije Slovenske gorice
in Občine Lenart na povezavi: https://www.
lenart.si/index.php/sl/ponudba. Seznam ponudbe bomo sproti dopolnjevali.
Občina Lenart

Otvoritev razstave fotografij fotografskega
natečaja »Umetnost rizlinga«

V

petek, 6. marca, so svečano,
s
podelitvijo
nagrad, v Avli Jožeta
Hudalesa v občinski
stavbi Občine Lenart
odprli razstavo nagrajenih fotografij na
fotografskem natečaju Umetnost rizlinga,
katerega tema so bili
vinogradniški in vinarski motivi z območja
celotne Slovenije, ki
dajejo kulturno noto
vinarskemu in kulinaričnemu dogodku in
skozi objektiv fotografa predstavljajo vinogradništvo in vinarstvo.
Strokovna žirija v sestavi predsednik Ivo
Borko in člana Sandi Kolarič in Maja Šivec je
pregledala 107 fotografij 29 fotografov in se
odločila, da je na prvo mesto uvrščen Dušan
Gorast Miška iz Šempetra pri Gorici s fotografijo Vince piti je lepo. Drugo mesto je pripadlo Bogdanu Čoku iz Divače za fotografijo
Vinograd 1 in tretje mesto Andreji Ravnak iz
Celja za fotografijo Wineyards 2. Diplome so
prejeli: Steklo, Emil Movh, Polzela; Jeruzalem,
Bogdan Čok, Divača in Iskanje opore, Franjo
Lavrinc, Laško. Posebno nagrado predsednika žirije pa je prejel Leon Gobec iz Maribora
za fotografijo Srce. Ob teh si obiskovalci na
razstavi, ki bo v Avli Jožeta Hudalesa odprta do konca marca, lahko ogledajo še naslednje fotografije: Zima, Leon Gobec, Maribor;
Ustekleničena poezija, Omar Palakovič, Pobegi; Jeruzalem,
Dušan Gorast
Miška, Šempeter pri Gorici;
Rizling, Robert
Gajšek,
Šentjur; Čuvaj, Igor
Rosina, Celje;
Božična trgatev,
Dani
Mauko,
Radenci; Drevo v vinogradu,
Dani
Mauko,
Radenci; Kraška
idila,
Dajana
Čok,
Divača;
Vinograd, Dajana Čok, Divača;
Vineyard road,
Stefi P. Borko, 2. mesto, Vinograd, Bogdan Čok

Gornja Radgona; Vineyard in winter, Stefi P.
Borko, Gornja Radgona; Od sonca obsijan,
Miha Kacafura, Maribor; Držim se, Miha Kacafura, Maribor in Zimsko srce, Janja Viher,
Bresternica.
Nagrade sta podelila vodja fotografskega
natečaja Marko Šebart in predsednik strokovne žirije Ivo Borko. Oba sta se zahvalila
vsem za udeležbo in pomoč pri izvedbi natečaja. Zadovoljstva nad zasnovo in izvedbo dogodka pa tudi ni skrival župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger, ki se je
zahvalil tudi fotografom in dejal: »Danes
imamo vsi fotoaparate, nekateri na telefonih, nekateri pa tudi zelo drage. Kljub vsem
tehnologijam pa nekateri skozi fotografski
objektiv vidijo nekaj več in to »več« si lahko ogledamo na tej fotografski razstavi.«
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V kulturnem programu so nastopili
učenci
Amadej Lutar, Miha Fras
in Nina Senekovič iz Konservatorija za
glasbo in balet Maribor,
Podružnična
šola Lenart
in
njihov
mentor Kristijan Brus.
Dogodek je
povezovala Aleksandra
Papež. 3. mesto, Wineyards, Andreja Ravnak
Obiskovalci
pa so si ob
organiziran večer, na katerem bo možno ob
ogledu fotografij lahko tudi razvajali brbončivrhunskih renskih in laških rizlingih različce z rizlingom in gibanico, za kar pa so poskrnih vinorodnih okolišev svoje čute razvajati
beli člani in članice Društva vinogradnikov
tudi z umetnostjo, vas bodo obvestili. SpreLenart in Društva kmečkih žena in deklet.
mljajte našo uradno spletno stran dogodka
Vrhunec prireditev v sklopu »Umetnost riwww.rizling.si.
zlinga in gibanice« pa je zaradi epidemije preZmago Šalamun, foto: Uroš Brumen
stavljen za nedoločen čas. Kdaj bo ponovno

Večer, namenjen ženskim zgodbam

P

red mednarodnim dnevom žena, ki ga
v približno 100 državah po vsem svetu
praznujejo kot dan, namenjen enakopravnosti žensk, se je v kavarni Lena Caffe
odvil pogovorni večer Ženske zgodbe. Večer,
ki je bil v prvi vrsti namenjen ženskam, je bil
prežet z žensko literaturo, glasbo, energijo in
- predvsem - odločnim ženskim glasom. Na
odru sta se predstavili ženski, ki pišeta zgodbe – takšne in drugačne – ki sta skozi pogovor razkrili svoj pogled na vprašanje vloge
ženske nekoč in danes. Z avtoricama knjig, ki
so izšle pri založbi Kreativna PiKA, Cecilijo
Novak in Barbaro Pristovnik, ki objavlja pod
imenom B. L. Pride, se je pogovarjala Mateja
Kramberger.
“O ljubezni govorim v svojih knjigah.
Ljubezen je lepa, je najlepše čustvo izmed
vseh čustev. V mojih zgodbah nastopajo
junaške matere številnih otrok, akterke triizmenskega dela v tovarnah, kmetice, male
gruntarke, viničarke, dekle, tudi nezakonske
matere. Skratka ženskega preteklega časa, ki
niso smele biti samo svoje, temveč so morale živeti in izgorevati zgolj zato, da so služile
moškemu in da so nasitile svoje otroke. Ljubile so jih, navkljub svoji bedi, kajti materinstvo zmore vse. Čisto vse,” je svoj pogled na
žensko preteklega časa
orisala Cecilija Novak.
Lik ženske pa B. L. Pride v svoji zadnji knjigi
ČUDežNI DEČEK postavi popolnoma protislovno – gre za ambiciozno žensko, brez
kančka materinskega
čuta, kjer so odnosi v
družini milo rečeno
strupeni, saj uspešna
mati neprestano ponižuje sina in moža. “V
mojih knjigah ženske
niso vedno prikazane v takšni luči. Dejstvo pa je, da obstajajo
tudi takšne ženske in
mame – navdih za oris
takšnega ženskega lika
sem dejansko dobila iz
realnega življenja,” je
povedala Barbara Pristovnik in dodala: “Vedno več je tudi govora o
preobremenjenosti, izgorelosti, depresiji etc.
Da, res je, da so naši
vsakdani natrpani s
številnimi obveznosti,
vendar je na nas,
kako bomo živeli in
komu bomo postavili
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prioriteto. Na nas je, da delamo tisto, kar nas
veseli in imamo radi.”
Ljubezen do glasbe in iskrenost pa nam je
skozi glasbeni repertoar, med katerimi sta bili
tudi slovenski popevki Med iskrenimi ljudmi
in Orion, predstavila izjemna vokalistka Natalija Tumpej, članica ženske zasedbe Jazz Ladies
v spremstvu mlade, obetavne kitaristke Urške
Supej. Manjkalo ni niti naravnih milc v obliki
pozitivnih sporočil, ki jih je pripravila Mateja
Fištravec iz IOMY delights, kot tudi nagradne
igre, kjer so podelili kar nekaj nagrad, ki so
jih prispevali: Založba Kreativna PiKA, kavarna Lena Caffe, Iomy delights, Dream Gym
Fitness center Lenart in Rezidenca. Dogodek
Ženske zgodbe, ki ga je v sodelovanju s kavarno Lena Caffe pripravila Kreativna PiKA, je
ponovno, do zadnjega kotička, napolnil kavarno Lena Caffe. Zanimanje za dogodke, ki
vsebujejo dobre zgodbe, pozitivno sporočilo,
ki dajejo vsebino za razmislek in prispevanju
k razvoju lokalne skupnosti, je veliko. Na koncu večera je bilo sporočilo enotno – ženske
naj ostanejo edinstvene, pogumne in drzne,
naj se imajo rade točno takšne, kot so, in naj
še naprej ponosno praznujejo dan žena, dan
enakopravnosti žensk.
Nina Zorman, foto: Maksimiljan Krautič

Pitna voda v Občini Lenart varna

S

kladnost pitne vode je Mariborski vodovod, d. d.,
tudi v letu 2019, tako kot
do sedaj, zagotavljal z izvajanjem
notranjega nadzora po izdelanem HACCP načrtu oziroma z
obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, njene obdelave, prečrpavanja in
distribucije do uporabnikov. Skladnost pitne
vode se je spremljala na črpališčih, na omrežju v vodooskrbnih objektih in pri uporabnikih
(večinoma v osnovnih šolah in vrtcih ter deloma v gostinskih objektih). Izvajanje notranjega nadzora se je vršilo v skladu z določili
Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/2004,
35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/15).
Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranjega nadzora v letu 2019 odvzetih 2.281
vzorcev za mikrobiološka preskušanja in
101 za kemijska preskušanja. Na celotnem

sistemu Mariborskega vodovoda, d. d., je
bilo v letu 2019 mikrobiološko neskladnih
5,48 % vzorcev, kemijsko je bilo neskladnih
3,96 % vzorcev.
Podrobnejše poročilo ter več podatkov
o kakovosti pitne vode se nahaja na spletni
strani: http://www.mb-vodovod.si/
Pitno vodo, ki jo je v letu 2019 dobavljal
Mariborski vodovod za Občino Lenart,
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje
in hrano ocenjuje kot skladno z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Glede na obseg
opravljenih preskušanj ocenjujejo pitno
vodo kot varno.

Občina Sveta Ana

Obvestilo Občine Sveta Ana ob epidemiji

Z

aradi preventivnih ukrepov zaradi
povečanega tveganja prenosa koronavirusa do nadaljnjega na Občini Sveta
Ana ne bo uradnih ur za sprejem strank. Z
občinsko upravo lahko kontaktirate preko telefona, e-pošte ali navadne pošte.
Občina Sveta Ana poziva k sodelovanju
prostovoljce, predvsem dijake in študente,

ki so pripravljeni nuditi pomoč ranljivim
skupinam ljudi pri dostavi hrane, zdravil oz.
drugih nujnih pripomočkov. Oglasite se na
telefon 02 729 58 80, e-pošto: obcina@sv-ana.
si ali FB Občine Sveta Ana.
Podrobno na: http://www.sv-ana.si
Občina Sv. Ana

Bodo v Sveti Ani gradili prizidek k vrtcu?

V

Občini Sveta
Ana si prizadevajo za izgradnjo prizidka k vrtcu,
saj so kapacitete sedanjega vrtca premajhne.
Zato so se že prijavili
na javni razpis ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport za sofinanciranje investicij
v vrtcih in osnovnem
šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem
obdobju 2020–2021.
»Če bomo na tem razpisu uspeli, bomo pri- V Občini Sveta Ana načrtujejo prostorsko širitev vrtca, saj se je v zadnjih
zidek vrtca začeli gra- desetih letih število rojstev na območju občine povečalo. Zato se je občina že
na javni razpis ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za
diti nemudoma, sicer prijavila
subvencioniranje izgradnje prizidka k vrtcu.
pa bo na njegovo izgradnjo treba še nekoliko
tako primanjkuje prostora. Za potrebe šestih
počakati, saj sami nimamo dovolj lastnih
oddelkov vrtca v Sveti Ani bi v vrtcu po norsredstev za to prepotrebno investicijo,« pravi
mativih potrebovali 693 kvadratnih metrov
župan občina Sveta Ana Silvo Slaček.
uporabnih površin oziroma 30 odstotkov več,
Namen javnega razpisa je sofinanciranje
kot jih imajo, pri čemer bi oziroma bo moral
investicij v vrtcih, s katerimi se zagotavljajo
vrtec še naprej uporabljati del površin osnovnormativne površine, kot jih določa pravilnik
ne šole, denimo športno igralnico, kuhinjo,
o normativih in minimalnih tehničnih pogoupravne prostore, kotlovnico in podobno.
jih za prostor in opremo vrtca. Ministrstvo bo
Ugotovitev, da so kapacitete vrtca v Sveti
za sofinanciranje investicij v vrtce v letošnjem
Ani premajhne za vse otroke, ki se rodijo na
letu namenilo 1,97 milijona evrov, v nasleobmočju občine Sveta Ana, je vesela novica.
dnjem letu pa prav toliko. Zato morajo inV šolskem okolišu Osnovne šole Sveta Ana s
vestitorji v vrtce, ki se potegujejo za državna
podružnično šolo Lokavec se je leta 2010 rosredstva, investicije načrtovati tako, da bodo
dilo 21 otrok, leta 2011 pa že 36. Leta 2012
50 odstotkov investicije financirale letos, 50
se jih je rodilo 27, leta 2013 28, leta 2014 pa
odstotkov pa naslednje leto.
ponovno 36. Leta 2015 se jih je v tem šolskem
V Občini Sveta Ana so na takšen razpis čaokolišu rodilo 27, leta 2016 22, leta 2017 23 in
kali že dolgo. Kot pravi župan Občine Sveta
leta 2018 14. V povprečju se je v zadnjih deseAna Silvo Slaček, sta si z ravnateljem osnovne
tih letih na območju, ki gravitira k vrtcu Sveta
šole in vrtca Sveta Ana Borisom Mlakarjem
Ana, rodilo letno 26 otrok, kar je nad povprein svojimi sodelavci že pred leti začela pričjem zadnjih 15 let. Število otrok, vpisanih v
zadevati za izgradnjo prizidka k vrtcu, saj je
vrtec Sveta Ana, se je v zadnjih devetih letih
glede na vpis in demografska gibanja postalo
povečalo s 95 na 121. Zadnja štiri leta je vpis
jasno, da so kapacitete v vrtcu premajhne.
dokaj konstanten. Največji porast vpisa v vrKapacitete obstoječega vrtca v Sveti Ani, ki
tec so zabeležili v letih 2012 do 2017, ko se je
ima 482 kvadratnih metrov uporabnih površtevilo vpisanih otrok povečalo s 75 na 124
šin, zadoščajo namreč samo za izvajanja varoziroma za 65 odstotkov.
stva otrok v štirih oddelkih, dejansko pa ima
Zaradi prostorske stiske trenutno dva
vrtec že danes sedem oddelkov, od tega šest v
oddelka vrtca v Sveti Ani koristita učilnice
Sveti Ani in enega kombiniranega v LokavOsnovne šole Sveta Ana, en oddelek pa procu. Zaradi pomanjkanja prostora je trenutno
store preurejene zbornice vrtca. Prostorska
varstvo predšolskih otrok organizirano delostiska vrtca se bo še zaostrila, saj po 1. 9. 2020
ma tudi v prostorih osnovne šole, ki pa ji prav
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v skladu z odločbo šolske inšpekcije ne bodo
smeli več uporabljati zborničnih prostorov.
Izračuni glede na demografske trende kažejo, da bodo v vrtcu Sveta Ana potrebovali
prostor za varstvo in vzgojo šestih oddelkov
otrok, od tega treh oddelkov prvega in treh
oddelkov drugega starostnega obdobja.
Ker prostorske kapacitete ne zadoščajo več
potrebam, je občina že leta 2016 naročila izdelavo projektov in dokumentacije za prizidek k vrtcu pri podjetju za inženiring in projektiranje Pro Plus iz Maribora, ki je pred leti
izdelalo že projekte za izgradnjo vrtca in telovadnice pri Osnovni šoli Sveta Ana. Projekti
za omenjena objekta predstavljajo primer dobre izrabe prostora za vzpostavitev objektov
na podeželju, ki se nemoteče zlivajo z okolico
in ki kljub omejitvam v prostoru združujejo
infrastrukturo za vzgojno-izobraževalne in
športne dejavnosti. Leta 2017 je Občina Sveta
Ana za izgradnjo prizidka k vrtcu pridobila
tudi gradbeno dovoljenje.
Iz dokumentacije izhaja, da namerava
Občina Sveta Ana dozidati k vrtcu prizidek
dimenzij 18 metrov krat 8,7 metra, ki bo z
obstoječim objektom vrtca povezan s širokim
povezovalnim hodnikom, v katerem bodo
tudi garderobe za otroke. V prizidku bosta
dve igralnici in skupne sanitarije. V prizidku bo skupno nekaj več kot 160 kvadratnih
metrov novih površin, od tega 87 kvadratnih
metrov za dve igralnici za otroke. V nivoju
pod objektom je predvidena izvedba podporne stene iz armiranega betona, ki bo podpirala brežino podporne stene na južni strani
in podporne stene ob telovadnici na severni
strani v dolžini 40 metrov.
Vrednost celotne investicije znaša nekaj
manj kot pol milijona evrov. Od tega naj bi
Občina Sveta Ana zagotovila okoli 300 tisoč
evrov lastnih sredstev, okoli 200 tisoč evrov
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pa naj bi pridobila na javnem razpisu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za
sofinanciranje investicij v vrtcih v letih 2020
in 2021, na katerega se je že prijavila.
Člani Občinskega sveta Občine Sveta Ana so
sprejeli Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Dozidava vrtca Sveta Ana«
ter rebalansa občinskih proračunov za leti 2020
in 2021. Tako je sedaj izgradnja prizidka vrtca
zapisana tudi v proračunskih dokumentih Občine Sveta Ana, kar je bil eden od pogojev za
prijavo na razpis ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport. Prav tako je občina objavila
že tudi razpis za izbiro izvajalca del, medtem
ko pogodbe z najboljšim ponudnikom še ni
mogla podpisati, saj sama nima dovolj sredstev
za izvedbo investicije in mora pred podpisom
pogodbe z izvajalcem uspeti na razpisu ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
»Upam, da bo naša občina na omenjenem
razpisu, za katerega izpolnjuje vse pogoje,
uspešna in da bomo pridobili manjkajoča
sredstva za izgradnjo prizidka k vrtcu, ki ga
naši najmlajši zares že nujno potrebujejo,«
pravi župan Slaček, ki je vesel, da se
demografska slika izboljšuje, saj si je občina
za to prizadevala še od svoje ustanovitve.
Tako težko zaželeni in težko pričakovani
malčki so torej tu. Občina Sveta Ana je na
to že ustrezno reagirala, odvezala svoj mošnjiček in pripravila vse potrebno za dozidavo vrtca. Sedaj mora samo še država oziroma ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport prispevati svoj delež, da bodo v skladu z
deklarirano politiko policentrizma v Sloveniji imeli tudi najmlajši v osrednjih Slovenskih
goricah vsaj približno enake pogoje za varstvo, vzgojo in izobraževanje ter enake možnosti za osebni razvoj kot njihovi vrstniki v
urbanih središčih.
Tomaž Kšela

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Odpoved uradih ur občine, sporočilo štaba CZ

D

o nadaljnjega na Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah ne bo uradnih ur za sprejem strank. z občinsko
upravo komunicirate preko drugih komunikacijskih kanalov (telefon, e-pošta, navadna
pošta). Spremljajte naše objave na spletni
strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in na družbenih omrežjih, kjer vas bomo
obveščali o spremembah.

Štab civilne zaščite občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah v sodelovanju z občinsko
organizacijo Rdečega križa obvešča vse občane
Sv. Trojice, ki ste oboleli in v domači oskrbi in
nimate možnosti zagotovitve oskrbe s hrano,
zdravili in drugimi nujnimi zadevami, da se
obrnete na telefonsko številko RK: 041 326 542.
Občina Sv. Trojica v Slov. gor.

V ospredju kakovostno izvajanje storitev
za občane

S

v Slovenskih goricah. Imate bogate izkušnje
z delom v gospodarstvu, zlasti turističnem,
ter z delom v občinski upravi, saj ste že bili
direktorica občinske uprave v Občini Selnica od Dravi. V letu dni ste že dodobra spoznali Občino Sveta Trojica. Kako jo vidite?
Kakšne so njene razvojne prednosti?
Drži, preden me je karierna pot zapeljala v javno upravo, sem približno 25 let svoje
izkušnje nabirala v gospodarstvu. Začela sem
v Mariborski livarni Maribor in Henklu Slovenija, kjer sem se naučila osnov filozofije in
načina dela v velikih
sistemih. Za pridobivanje znanja in izkušenj
na področju marketinga in prodaje je bil velik
mednarodni koncern
Henkel več kot odlična odskočna deska za
mladega človeka. Tam
sem se resnično naučila sistematičnega in
strateškega
pristopa
k načrtovanju in realizaciji
zastavljenih
poslovnih ciljev ter ponotranjila filozofijo in
način razmišljanja za
uspešno delovanje na
Darja Slivnjak: Občina Sveta Trojica ima s svojo bogato zgodovino, kulturno
področju marketinga.

trokovna in učinkovita občinska uprava je
v vsaki občini pomembna opora županu
in občinskemu svetu pri uresničevanju
njihove politike, hkrati pa je tudi pomemben
»servis« za občanke in občane, za katere izvaja storitve ter skrbi za izvajanje občinskih
odlokov in zakonsko določenih nalog na ravni lokalne skupnosti. O izkušnjah in nalogah
občinske uprave v Občini Sveta Trojica smo se
pogovarjali z njeno direktorico Darjo Slivnjak.
Mineva leto dni, odkar ste postali direktorica občinske uprave v Občini Sveta Trojica

dediščino in z naravnimi danostmi veliko potencialov.
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Svojo pot sem nadaljevala na Pošti Slovenije,
kjer sem vzpostavila in vodila službo za marketing. Nove izzive sem nato iskala v Termah
Maribor, kjer sem več let, v funkciji pomočnice predsednice oz. predsednika uprave te
družbe, vodila področja marketinga, prodaje
in razvoja ter sodelovala pri vodenju podjetja. Sem tudi prejemnica nagrade Feniks, ki
jo Združenje za managenent consulting pri
Gospodarski zbornici Slovenije podeljuje za
izvedbo dobrih projektov. Po letih dela v gospodarstvu me je pot popeljala v javno upravo. Leta 2015 sem prevzela vodenje občinske
uprave Občine Selnica ob Dravi, kjer zadnjih
10 let tudi bivam. Priznati moram, da je bil ta
preskok precej zahteven in je od mene terjal
osvojitev novih znanj in načinov razmišljanja. Sedaj pa mineva leto dni, odkar vodim
občinsko upravo Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.
Občina Sveta Trojica ima s svojo bogato
zgodovino, kulturno dediščino in z naravnimi danostmi veliko potencialov. Trojiško
jezero, ki skupaj z veduto cerkve Svete Trojice, frančiškanskim samostanom in trškim
jedrom tvori osrednjo turistično točko občine, bi lahko z razvojem turistične ponudbe
dobilo pomembnejšo vlogo v regiji. Razvoj
turizma in gostinstva v občini veliko obeta.
V skladu s trendi naravnega in butičnega turizma ima v prihodnosti velik potencial tudi
turizem na kmetijah. Sveto Trojico doživljam
kot kraj prijaznih, gostoljubnih, odprtih in
talentiranih ljudi, ki se znajo povezati in sodelovati. Prav to pa je tista dodana vrednost
za uspešen in perspektiven razvoj turizma v
tej majhni in simpatični občini sredi Slovenskih goric.
Občina Sveta Trojica ima mladega in dinamičnega župana, ki je eden od najmlajših
županov v Sloveniji. Katere njegove pobude
in aktivnosti so v minulem letu najbolj zaznamovale delo občinske uprave, saj je občinska uprava tista, ki praktično uresničuje
politiko občinskega sveta in župana.
Uresničevanje politike župana in občinskega sveta z majhno ekipo občinske uprave, ki
mora opravljati enake naloge kot v večjih občinah, zahteva boljšo učinkovitost in standardizacijo izvajanja postopkov ter storitev. Poleg tega je v današnjih razmerah, ko imamo
občine zagotovljenih manj sredstev s strani
države, kot bi jih za izvajanje vseh obveznih
nalog po zakonu morale imeti, vse bolj pomemben občutek za poslovnost, da zmoremo
tako skozi javne razpise kot tudi skozi nadzor
izvajalcev izpeljati posamezne naloge uspešno ter s čim manjšimi stroški.
Pri vodenju si prizadevam za pozitivno
klimo v delovnem okolju. Poglavitna naloga
občinske uprave je kakovostno izvajanje storitev za občane, kar dosegamo z nenehnim
izboljševanjem kakovosti našega dela. Ključ
do uspeha je predvsem sodelovanje tako med
sodelavci kot tudi z občani.
Župan je večkrat izpostavil, da nismo tipična občinska uprava, kar zagotovo drži. Pri nas
se permanentno čuti dinamika novih idej in
projektov. Delujemo v smeri posodobitve občinske uprave, ki ima naslednje cilje: boljšo in
učinkovitejšo organiziranost dela; ekonomično porabo finančnih sredstev in intenzivno
pridobivanje finančnih sredstev iz različnih
virov; motivirane in zadovoljne uslužbence;
usmerjenost k občanom; izboljšanje javnosti
in preglednosti dela; učinkovito sodelovanje s
sosednjimi občinami in izgrajevanje pozitivne podobe občine.
Morda lahko izpostavim naslednje pobude
in aktivnosti župana, ki so v minulem letu
najbolj zaznamovale delo občinske uprave:
iskanje in pridobivanje dodatnih finančnih
sredstev za realizacijo zastavljenih projektov;
rekordno hitro izvajanje aktivnosti za podelitev koncesije za primarno zdravstveno dejavnost; ustanovitev javnega zavoda za turizem;
digitalizacija občine; hitro odločanje in izvajanje aktivnosti; reorganizacija dela občinske
uprave; graditev vrednot, kot so: spoštovanje,
zaupanje, sodelovanje in lojalnost ter projektno sodelovanje s sosednjimi občinami.
V Občini Sveta Trojica je v zadnjem času
vse več podjetniških pobud. Kako občina
spodbuja podjetništvo?
Spodbujanje podjetništva med občani je

nekako stalnica županovega delovanja, ki
pogosto med vsemi kategorijami občanov
promovira podjetniški način razmišljanja in
spodbuja vseživljenjsko učenje. Prav tako si
z osebnim angažiranjem prizadeva v občino pritegniti tudi domače in tuje vlagatelje.
V lanskem letu smo tako z informacijami
in usmerjanjem pomagali občanom pri registraciji izbrane dejavnosti. Organizirali
smo brezplačno učenje angleščine, letos se
je konec februarja začel še brezplačen tečaj
nemščine. Podjetniško dejavnost spodbujamo tudi z organizacijo dogodkov, kot so Trojicafest, Zimska pravljica in letna dogajanja
okoli Trojiškega jezera. Na ta način vabimo
tako domače kot zunanje ponudnike, da se
s svojo ponudbo vključujejo v sam dogodek.
Z urejanjem okolja, komunalnim opremljanjem območij in organiziranjem družabnih
dogodkov v občini ustvarjamo prijazno okolje za razvijane podjetništva.
Občina pa ne ustvarja samo ugodnih pogojev za razvoj podjetništva, temveč je tudi
socialna, saj znatna sredstva namenja tudi
za socialne transfere. Lahko naštejete vsaj
poglavitne. Koliko občankam in občanom
doplačuje oskrbo v domovih za ostarele in
različnih zavodih? Koliko otrokom doplačuje za šolsko malico in podobno?
Občina Sveta Trojica letno nameni okoli 100.000 evrov za financiranje pomoči na
domu in oskrbnine ostarelih in invalidnih
občanov v različnih ustanovah. Na ta način
s socialnimi transferji v povprečju pomagamo približno 20 občanom mesečno. Socialni
položaj naših občanov ne narekuje potreb po
doplačevanju šolskih malic.
V Občini Sveta Trojica nastaja novo naselje Trojica jug, zato se bo vanjo priselilo
veliko novih družin. Občina skrbi za komunalno opremljanje tega naselja, kar je zahtevna naloga. Kako sodelujete z investitorji
in bodočimi občani vaše občine. Se srečujete
s kakšnimi problemi ali uspevate vse reševati
sproti?
Na območju Trojica jug, kjer raste novo
naselje, bo v naslednjem letu v celoti urejena cestno-komunalna infrastruktura. V lanskem letu se je intenzivirala prodaja parcel
na tem območju. V občini se zavedamo, da
interes družin po priseljevanju v našo občino ni odvisen le od naravnih lepot kraja in
ugodne logistike, ki jo zagotavlja bližina avtoceste, temveč ustrezna infrastrukturna in
storitvena urejenost občine. Vizija župana je
ustvariti urbano urejeno občino na podeželju, ki občanom nudi udobje bivanja izven
mestnega vrveža z zagotavljanjem ustreznega
standarda storitev, tako za potrebe družin kot
tudi mladih in starejših občanov.
Občina dobro sodeluje z izvajalcem izgradnje komunalne infrastrukture na tem območju in skrbi, da se dela izvajajo v dogovorjenih
rokih. Kot običajno tudi pri tem projektu vse
potrebne postopke v občinski upravi vedno
obravnavamo v najkrajših možnih rokih.
Kako pa občinska uprava pod vašim vodstvom nasploh sodeluje z občankami in občani? Kakšne so vaše dosedanje izkušnje?
Dobro sodelovanje z občani je za občinsko upravo prioriteta, saj je naše poslanstvo
zagotavljanje najboljšega možnega servisa
za občane in kakovosti bivanja v kraju. Za
kakovost storitev skrbimo z visoko strokovnim, korektnim in profesionalnim delom
ter odprtim odnosom do občanov. Skrbimo
tudi za odlične delovne pogoje zaposlenih, za
učinkovito in hitro reševanje zadev ter učinkovito upravljanje s sredstvi in premoženjem
občine.
Občane vključujemo v procese odločanja
pri pripravi proračuna in posameznih projektov. Prav tako jim omogočamo permanentno komunikacijo z nami preko družbenih
omrežij, spleta, lokalne televizije, radia ter na
zborih občanov. Zavedamo se, da so občani
najpomembnejši vir informacij o tem, kako
uspešna je politika občine v praksi. Ocenjujem, da je sprotna informiranost občanov pomembna za graditev zaupanja in sodelovanja
vseh deležnikov v lokalni skupnosti, ki podpira razvoj, ustvarja blagostanje občanov in
zagotavlja kvaliteto bivanja v kraju.
Tomaž Kšela

ŠT. 3 | 27. MAREC 2020

OVTARJEVE NOVICE

AKTUALNO IZ OBČIN
Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Preventivni ukrepi ob izbruhu koronavirusa
Obveščamo vas, da zaradi preventivnih
ukrepov v zvezi s povečano stopnjo tveganja
prenosa koronavirusa od 16. 3. 2020 do nadaljnjega na Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
ne bo uradnih ur za sprejem strank. Stranke
naprošamo, da vzpostavite stik z občinsko
upravo preko telefona, elektronske pošte ali

navadne pošte.
Ob tem vas obveščamo, da oboleli, ki bodo
v domači oskrbi in ne bodo imeli možnosti
zagotovitve oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami (zdravila …), lahko za pomoč
pokličejo na tel. št. 041 327 011 (Samo Kristl).
Občina Sv. Jurij v Slov. gor.

Kolesarske ceste po Slovenskih goricah
pomembna investicija za prihodnost

K

ljub temu da je
kolesarstvo
v
Sloveniji v močnem porastu in med
Slovenci zelo priljubljena rekreacija, pa se Slovenija glede kolesarske
cestne infrastrukture
le s težavo primerja s
sosednjo Avstrijo ali
pa z razvitimi zahodnoevropskimi državami. Tako so kolesarji
v glavnem prepuščeni
vožnji po glavnih cestah, kjer poteka avto- Ob državni cesti od Lenarta do Jurovskega Dola bo stekla kolesarska cesta, ki
bo del kolesarskih povezav po Slovenskih goricah. Foto: D. K.
mobilski promet.
Z novo finančno komeje z Občino Lenart in do meje z Občino
hezijo se obetajo boljši časi na tem področju,
Pesnica znaša 6 km. Širina dvosmerne kolesaj le-ta ne predvideva več črpanja evropskih
sarske poti bo znašala 2,6 m, z varovalnim
sredstev za urejanje primarne infrastrukture,
pasom med državno cesto in kolesarsko cesto
pač pa ponuja možnost črpanja teh sredstev za
v širini od 0,5 m do 1 m. Kolesarska cesta bo
urejanje kolesarskih poti za dnevno mobilnost.
Varna pot za kolesarje in pešce
tako potekala ob državni cesti (RIII 749). Po
V projekt kolesarskih cest po Slovenskih
zakonu znaša varovani pas ob tej državni cegoricah je vključenih 15 občin. Med njimi so
sti 15 m. Kar pomeni, da brez soglasja Direkvse občine Upravne enote Lenart. K projektu
cije RS za infrastrukturo ni dovoljeno sajenje
je tako pristopila tudi Občina Sv. Jurij v Slov.
dreves oz. postavljanje kakršnihkoli objektov.
gor. Župan Peter Škrlec ocenjuje, da je izvedba
Jurovska občina je trenutno v fazi pridobivatega projekta izjemno pomembna tako za ponja notarsko overjenih služnostnih pogodb. Na 6
večanje varnosti občanov, pešcev in kolesarjev
km dolgi trasi, ki poteka skozi jurovsko občino,
kot tudi pomemben doprinos k razvoju koleso zemljišča, na katerih je predvidena kolesarska
sarskega turizma v jurovski občini in celotnih
pot, v lasti več kot 60 različnih lastnikov, s kaosrednjih Slovenskih goricah. Cesta tako ne
terimi bo potrebno skleniti notarsko overjene
bo namenjena zgolj kolesarjem, ampak tudi
služnostne pogodbe. Skupna površina zemljišč
pešcem, in prav v tem vidi župan Škrlec poob tej državni cesti, namenjenih kolesarski pomembnost investicije, saj bo namenjena najvezavi, znaša za jurovsko občino cca 2,5 ha.
ranljivejšim uporabnikom prometa. Škrlec ob
Lastniki parcel upravičeni do nadomestil
za zemljišča
tem poudarja, da bo ta projekt čez 10, 20 let
Kot je razvidno iz služnostnih pogodb,
(že v bližnji prihodnosti) domala nepogrešljiv,
bodo po končanju projekta geodetsko odtako da je izvedba le-tega skorajda nujna.
merjena vsa zemljišča, katerim bo cenilec
Od Lenarta čez Jurovski Dol in Jakobski
Dol po kolesarski cesti do Pesniškega dvora
ocenil vrednost. Lastniki teh zemljišč bodo
Projekt je sestavljen iz 11-ih sklopov, ki
tako dobili odškodnino za zemljišča, ki bodo
vsebujejo 23 tras, po katerih bo speljanih 160
namenjena kolesarski cesti.
km novih kolesarskih poti. Ocenjena vrednost
V občinski upravi se nadejajo, da bo čim
projekta znaša 22.500.000 €. Občina Sv. Jurij
manj težav pri podpisovanju teh služnostnih
v Slov. gor. je s svojo traso vključen v sklop
pogodb, saj gre za projekt, ki ima in bo imel
F s trasama 13 in 14. Trasa 13 poteka od Lepozitiven vpliv na razvoj za celotno občino in
narta do središča Jurovskega Dola, od koder
bo prispeval tudi h kvaliteti bivanja v domase nadaljuje trasa 14, ki poteka iz Jurovskega
čih Slovenskih goricah ter k varnosti občaDola čez Jakobski Dol in Vukovski Dol do Penov. Župan upa, da bodo občani prisluhnili
sniškega dvora, kjer se priključi na povezavo
temu projektu in v čim krajšem času podpimed Lenartom in Mariborom. Sklop F bo v
sali služnostne pogodbe. Strošek notarske
skupni dolžini meril 16 km. Kolesarska cesta
overitve prevzema občina.
pa bo ves čas potekala ob državni cesti, vsaj pol
Prvi odzivi med lastniki zemljišč so pozimetra od cestišča. Delež jurovske občine znativni, tako je v občinski upravi iz dneva v dan
ša 881.852 €. Glavnina, in sicer 708.971 €, bo
čedalje več notarsko overjenih pogodb.
sofinancirana iz sredstev Evropske unije, delež
V interesu občinske uprave je, da bodo
občine pa znaša 172.881 €. V proračunu za
čimprej zbrali služnostne pogodbe in da bi
leto 2020 je za ta projekt namenjenih 200.533
na ta način lahko čim prej pričeli z izvedbo
€, od tega znaša delež občine 39.071 €.
projekta. Skrajni rok za oddajo popolnih vlog
Pridobivanje služnostnih poti
je september 2020. Rok za končanje projekta
Dolžina obeh tras čez jurovsko občino od
pa 31. 12. 2022.

Razpis za rekonstrukcijo občinskih cest 4. faza

Z

9. marcem 2020 se je na Občini Sv. Jurij
v Slov. gor. pričel javni razpis za zbiranje ponudnikov po postopku naročila
male vrednosti za »Rekonstrukcijo občinskih
cest 4. faza.«
S tem dvoletnim projektom namerava
jurovska občina izvesti rekonstrukcijo štirih
občinskih cestnih odsekov. V načrtu rekonstrukcije je cestni odsek Zamarkova-Par-
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tinje-Varda-Jurovski Dol (LC 203-131) v
dolžini 650 m. Širina asfaltiranega vozišča
vozišča se bo s sedanjih treh metrov razširila
na štiri metre. Skupna širina bo znašala 5 m.
Novo asfaltno prevleko bo pridobil tudi sedanji makadamski odsek v Spodnjem Partinju
(JP 705-061) v dolžini 1000 m in širini 4 m.
Prav tako bo del rekonstrukcije 4. faze 650
m dolg odsek na relaciji Zamarkova-Par-

tinje-Jakobski
Dol
(LC 203-141). Sedanje
cestišče bo dodatno
razširjeno na 5,30 m.
Delna rekonstrukcija v
dolžini 870 m in skupni
širini 5 m bo izvedena
tudi na cestnem odseku Jurovski Dol-Gasteraj-Žice-Kremberk
(LC 203-501). Projekt
bo sofinanciran iz 23.
člena zakona o sofinanciranja občin.
Rok za oddajo naročil je 26. marec 2020
do 12. ure. Izbran bo
izvajalec, ki bo ponudil najnižjo ponudbo
za rekonstrukcijo vseh Eden izmed sklopov rekonstrukcije občinskih cest faza 4 bo tudi asfaltiranje
štirih cestnih odsekov cestnega odseka v Zg. Partinju. Foto: Dejan Kramberger
skupaj.

Robert Kukovec nov član Občinskega sveta
Občine Sv. Jurij v Slov. gor.

V

nedeljo, 15. 3. 2020, so potekale nadomestne volitve za člana Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. gor. Nadome-

stne volitve so potekale v volilnem okraju 2, ki
obsega naselji Partinje in Varda. Za novega člana
občinskega sveta je bil izvoljen Robert Kukovec.

Prireditve ob prazniku Občine Sv. Jurij v
Slov. gor. pod vprašajem

P

omlad in mesec april sta v
Slovenskih goricah v znamenju prireditev ob prazniku Občine Sv. Jurij v Slov. gor.
Tudi letos je jurovska občina v
sodelovanju z lokalnimi društvi,
zavodi in organizacijami pripravila bogat program prireditev.
Njihova izvedba je žal zaradi že
znanega širjenja koronavirusa
COVID-19 in razglašene epidemije tako v Sloveniji kot v ostalih
evropskih državah pod velikim
vprašajem. Tako obstaja velika
verjetnost, da bodo številne prireditve žal primorani odpovedati, v kolikor se seveda zadeva
v zadnjem hipu ne bo drastično Prireditve ob Jurovskem prazniku so letos pod vprašajem zaradi
obrnila na bolje. Tako je vprašlji- epidemije. Foto: D. K.
va tudi izvedba tradicionalnega
bo občane o tem obvestila pravočasno preko
jurjevanja in blagoslova konj kot tudi osrespletne strani občine in družabnih omrežij ter
dnja občinska proslava, ki je bila načrtovana
z letaki oz. zloženko, ki jih bodo prejela gospoza 24. april. V tem trenutku sicer še ni znano,
ali se bodo prireditve v celoti odpovedale ali
dinjstva.
morebiti prestavile na kasnejši termin. Občina
Dejan Kramberger

Gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE
Spoštovani,
obveščamo vas, da se začenja gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE na območju
občin Pesnica, Šentilj, Kungota, Sveti Jurij v
Slovenskih goricah, Sveta Ana, Sveta Trojica,
Maribor, Benedikt, Duplek in Lenart. Podjetje RUNE Enia d.o.o. s tem zagotavlja optične
priključke predvsem gospodinjstvom in pravnim osebam, ki živijo / delujejo na redko poseljenih območjih, na katerih drugi operaterji
infrastrukture niso izrazili tržnega interesa za
gradnjo. Zgrajeni priključki bodo omogočali
hitrosti do 10 Gbit/sek, dodatna prednost pa
tega omrežja je še ta, da bodo lahko uporabniki tudi prosto izbirali ponudnike storitev
(obstoječi operaterji), ki ponujajo televizijske,
telefonske in internetne pakete. Uporabniki
boste lahko torej ostali pri istem ponudniku
storitve ali pa ga zamenjali.
Podjetje Eurocon d.o.o. vsem zainteresiranim omogoča brezplačno pomoč pri naročanju optičnih priključkov in naročanju
telekomunikacijskih storitev.
Za zagotovitev optičnega priključka je potrebno izpeljati naročilo priključka, o čemer
ste bili po pošti obveščeni v decembru 2019.
Enkratni strošek izgradnje optičnega pri-

ključka med gradnjo znaša pri elektronskem
naročilu za gospodinjstva 150,00 € (DDV
vključen) oziroma 167,13 € (DDV vključen)
za pravne subjekte. V plačilo je vključeno tudi
nadaljnje vzdrževanje priključka za 20 let. K
plačilu stroškov hišnega optičnega priključka
ne boste pozvani takoj po podpisu pogodbe, temveč pred samo izgradnjo priključka
v posameznem naselju (največ 90 dni pred
možnim priklopom), takoj po plačilu pa bo
možno s terenskimi ekipami dogovoriti natančno izvedbo priključka na vašem objektu.
Pozivamo vse, ki tega še niso storili, da čim
prej izrazite interes za optični priključek in
sklenitev pogodbe za naročilo priključka.
Za vso potrebno dokumentacijo, vprašanja
in naročila se lahko obrnete na podporno
ekipo podjetja Eurocon d.o.o. na telefonsko
številko 01 292 72 30, ali pa jim pošljete elektronsko sporočilo na narocanje@eurocon.si.
Priključite svoje gospodinjstvo na zanesljivo optično povezavo in si zagotovite dostop do svetovnega spleta.
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Letni občni zbor DIS – KO Lenart

V

soboto, 14. marca 2020, smo se zbrali
člani Društva izgnancev Slovenije Krajevne organizacije Lenart na svojem letnem občnem zboru. Udeležba je bila
zelo skromna, saj se pozna, da se člani staramo, smo bolni, predvsem pa koronavirus, ki
je na žalost zajel tudi Slovenijo.
Predsednik društva je uvodoma podal poročilo o delu društva v letu 2019 in finančno
poročilo, nato pa še program dela in finančni
načrt za leto 2020.
Ugotovljeno je bilo, da programa dela za
leto 2019 nismo v celoti realizirali. Ker nismo
uspeli pridobiti planiranih finančnih sredstev, nismo mogli obiskati planiranih krajev
izgona in tam umrlih svojcev - izgnancev. V
Lenartu imamo sicer spominsko obeležje 39
umrlim v izgnanstvu, a naši člani bi želeli obiskati kraje izgona. Pričakujejo, da bi organizacijo teh ogledov - obiskov prevzel obstoječi
odbor DIS v Ljubljani s predsednico v prvi

vrsti. To naj bi bila pomoč krajevnim organizacijam.
Od vabljenih gostov se je našega občnega
zbora udeležil samo predsednik Združenja
borcev za vrednote NOB. V razpravi je nanesel pogovor, da obstaja možnost pridružitve
naše KO k Združenju borcev NOB. S tem bi
rešili kadrovski problem.
Zaradi bolezni in starosti predsednik sam
ne zmore več opravljati vseh del pri vodenju
društva. Žal pa ni nikogar, ki bi ga zamenjal,
zato vidi edino rešitev, da se priključimo društvu, ki ima mlajši in močnejši kader. Dogovorili smo se, da bo o možnosti izvedbe tega
predloga sklepal odbor DIS KO Lenart in odbor pri ZB Lenart. Predhodno pa bomo o tem
obvestili IO DIS v Ljubljani.
Po zaključku se je razvnela burna razprava,
kako bodo ukrepale KO DIS s sličnimi problemi.
Predsednik DIS KO Lenart Ivan Godec

Klub brigadirjev Slovenskih goric Lenart

S

edemnajstega januarja 2020 smo dobili
novo društvo, ki povezuje člane – nekdanje brigadirje, s tem ohranja vrednote
mladinskega prostovoljnega dela in širi te ko-

ristne vrednote na mlajše. V Klubu brigadirjev Slovenskih goric smo si zadali bogat program dela, ki ga sestavljajo tako stalne naloge
kot tudi nekaj konkretnih akcij. Med drugim
bomo uredili članstvo, kamor bomo spodbudili tudi mlade po šolah, oživili bomo pohodništvo, sodelovali z vsemi lokalnimi skupnostmi,
obiskovali bomo prizorišča vseh akcij, kjer smo
nekoč delali, vzpostavili bomo sodelovanje s
študenti, z organizacijami, ki imajo sorodne
programe, kot je naš, nadaljevali bomo zbiranja gradiva od brigadirjev, udeleževali se bomo
aktivnosti društvih brigadirjev po Sloveniji in
v ZBS. Organizirali bomo akcije v domačem
okolju, tako delovne kot humanitarne, v sodelovanju z drugimi društvi in organizacijami
ter seveda občinami, da bi pomagali odpraviti
kakšno drobno stvar ali pomagati starejšim pri
vsakodnevnem delu, pri urejanju okolja, pri
ozaveščanju mlajših, da delo še vedno pomeni
vrednoto preživetja, itd.
Tako bo zanimiva akcija že 4. 4. 2020 v Lenartu. Upamo, da nam koronavirus ne zagode; v tem primeru bomo kasneje objavili novi
datum.
Vabimo tudi vse, ki boste z dobro voljo prebrali te vrstice, da se nam pridružite.
Brigadirski Z – D – R – A – V – O !
Marija Šauperl

Spominska slovesnost v Črmljenšaku
Dne 16 aprila 2020 ob 11. uri se bomo pri spominski plošči poklonili pokojnemu kmetu
Alojzu Muršcu, ki so ga nacisti na samen pragu osvoboditve zverinsko ubili. Če bo še omejitev zbiranja ljudi zaradi koronavirusa, bomo prireditev speljali v ožjem krogu upravnega
odbora društva. Hvala za razumevanje.
Alojz Bezjak, predsednik ZB Lenart

Dan OF
Dne 23. 3. 2020 ob19. uri bomo skupaj z Občino Lenart priredili spominsko prireditev ob
dnevu OF v kulturnem domu Voličina.
V kulturnem programu bosta nastopili Kulturno-turistično društvo Selce in Osnovna šola
Voličina. Slavnostni govornik bo predsednik Društva Sever Darko Šorli
Po svečanosti bo druženje ob pogostitvi. Vljudno vabljeni.
V primeru nadaljevanja pandemije koronavirusa bo prireditev prestavljena na kasnejši datum.
Alojz Bezjak

12. kviz gasilske mladine GZ Lenart

G

asilska zveza Lenart, ki posveča veliko pozornosti delovanju z mladimi,
je tudi letos pripravila kviz gasilske
mladine. Potekal je v soboto, 7. marca, na
Osnovni šoli Cerkvenjak. Udeležilo se ga je
kar 44 ekip. Vsako ekipo so sestavljali po trije tekmovalci. Vodja tekmovanja je bila Lea
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Roj, predsednica komisije za delo z gasilsko
mladino pri GZ Lenart.
Kviz je potekal v treh kategorijah: pionirji,
mladinci in pripravniki. V kategoriji pionirji je
sodelovalo 18 ekip, prvo mesto je dosegla ekipa
iz PGD Osek, drugo PGD Sv. Trojica in tretje
PGD Selce. Pri mladincih je sodelovalo 21 ekip,

prvo mesto je pripadlo ekipi PGD Sv. Trojica 1,
drugo PGD Selce in tretje PGD Sv. Trojica 2. V
konkurenci pripravniki je tekmovalo pet ekip,
prvo mesto je dosegla ekipa PGD Benedikt,
drugo PGD Sv. Trojica
in tretje PGD Osek1.
Prve tri ekipe iz
vsake konkurence so
prejele pokale. Na regijsko tekmovanje pa
so se uvrstile; dve ekipi pionirjev, tri ekipe
mladincev in dve ekipi
pripravnikov.
Ob razglasitvi rezultatov so mlade gasilce,
ki jih je bilo v Cerkvenjaku skupaj z mentorji, vozniki in ostalimi
spremljevalci 176, pozdravili cerkvenjaški žu-

pan Marjan Žmavc, Jože Selinšek, predsednik
GZ Lenart, in Aleš Bezjak, predsednik PGD
Cerkvenjak.
Franc Bratkovič

Najboljše tekmovalne ekipe mladih gasilcev iz vseh treh konkurenc z mentorji

Občni zbor PGD Selce

Z

a člani PGD Selce je zelo uspešno leto 2019
in 72. občni zbor, na
katerem smo svoje dosežke in dejavnosti iz
preteklega leta tudi izpostavili.
S sprejemom 31 novih članov v društvo
v letu 2019 se je naše
članstvo povečalo na
107 aktivnih članov.
Pridobili smo 12 gasilcev pripravnikov, en
gasilec je opravil tečaj
za tehnično reševanje,
en za nevarne snovi, en tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata, dva pa sta opravila
obnovitveni tečaj za sodnika gasilskih disciplin. Poleg izobraževanj smo se gasilci v prostovoljnem delu izkazali na devetih intervencijah, se udeležili štirih vaj v mesecu požarne
varnosti, opravljali gasilsko stražo na devetih
prireditvah v občini in mlade slikarje Galerije
Konrada Krajnca prepeljali na otok Krk. Sodelovali smo tudi na tekmovanju GZ Lenart s
tremi desetinami. Na tekmovanjih so zelo aktivni naši mladi člani pod vodstvom Marinke
Širovnik. Po vseh udeležbah in dobrih uvrstitvah na tekmovanjih, orientaciji in kvizu gasilske mladine smo jim
v decembru omogočili
postavitev božičnega
drevesa in pionirje pospremili v Pravljični
gozd Rdeča kapica v
Mohorkovi grabi na
Grajeni, mladince pa
odpeljali na merjenje
moči in spretnosti na
bowling v Lenart.
Ponosni in veseli
smo, da smo skupaj s
PGD Voličina uspeli
pustiti stvari iz preteklosti za seboj, zgradili

pristen prijateljski odnos in začeli sodelovati
pri različnih aktivnostih. Veliko smo začeli
sodelovati tudi z društvoma PGD Dvorjane
in PGD Korena iz sosednje dupleške občine,
ki nam ob njihovih prireditvah, dogodkih in
intervencijah dajo vedeti, da smo nepogrešljivi
in v svoji majhnosti sposobni veliko pomagati.
Zapomnimo si, vedno velja, če mirno spi
gasilec, mirno spijo tudi vsi krajani. Zato si
gasilci želimo čim manj intervencij. Smo pa v
vsakem trenutku pripravljeni pomagati vsakemu, ki nas pokliče na pomoč.
PGD Selce

Skoraj bo Abraham

48. občni zbor Društva upokojencev Sv.
Trojica v Slov. gor.

V

nedeljo, 9. 2. 2020, smo se ob 12. uri
sestali člani trojiškega društva upokojencev ob prisotnosti predsednika
Zgornjepodravske pokrajinske zveze društev
upokojencev Maribor Edija Severja, predsednika Zveze DU Slovenske gorice Stanka
Kranvogla, župana Davida Klobasa in predsednikov sosednjih društev.
Letošnji občni zbor se je močno razlikoval
zaradi podelitve več priznanj in zahval. Priznanje Zveze društev upokojencev Slovenije
sta prejeli Adelena Neuvirt in Frančiška Štefanec za prostovoljno delo v DU Sv. Trojica na

področju pomoči starejši za starejše.
Zgornjepodravska pokrajinska zveza DU
Maribor je podelila zlato plaketo Občini Sv.
Trojica v Slov. goricah za sodelovanje, naklonjenost do DU Sv. Trojica v Slov. goricah. Ista
zveza DU je podelila priznanje Darku Perku,
Nadi Plancutič, Milici Škof in Zofiji Druzovič
za uspešno aktivnost in razvoj v DU. Posebno priznanje za zasluge v DU Sv. Trojica sta
dobila Feliks Vajngerl in njegova žena Betka
Vajngerl. Predsednik DU Sv. Trojica v Slov.
gor. Ivan Herič je dobil priznanje za vsestransko sodelovanje, nesebično delo za velik pri-
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Trojica v Slovenskih goricah in harmonikar
spevek populaciji slovenskih upokojencev.
Amadej Lutar.
Ob tej priložnosti je Jože Časar kot predsednik OORK Sv. Trojica izročil DU Sv. TroSlavko Štefanec
jica v Slov. gor. zahvalo
za pomoč pri zbiranju
sredstev za družino
Špilak iz Benedikta v
decembru 2019 v času
Zimske pravljice v Sv.
Trojici v Slovenskih
goricah. Nova blagajničarka društva je postala
Marjeta Harb.
Občni zbor so s kulturnim
programom
popestrili pevski zbor
domačega
društva
upokojencev s harmonikarjem Karlom Druzovičem, skupina pevk
ljudskih pesmi TuriPrejemniki priznanj in zahval
stičnega društva Sv.

Motoristi in motoristke MK Slovenske gorice

Z

imsko mirovanje
motorjev se zaradi mile zime v
letošnjem letu kar hitro
končuje, prav tako se
končujejo razna zimska srečanja (winter
partiji motoristov) in
se začnejo snovati novi
načrti za sezono 2020.
Tudi Moto klub Slovenske gorice je letos
pohitel z izvedbo 18.
občnega zbora kluba,
saj smo se 28. 2. 2020
zbrali na turistični
kmetiji Breznik v Komarnici v sklepčni se- Tako je bilo v Cerkvenjaku leta 2016
stavi za uspešno izpeAntona v Cerkvenjaku, gospodom Jankom
ljavo dogodka.
Babičem, ki podeli blagoslov in tudi z vzpodPo nagovoru predsednika Igorja Lempla
budnimi besedami pozove motoriste k varni
in ostalih poročilih, ki so stalnica občnega
vožnji.
zbora, smo posebno točko namenili pridoKot člani kluba se bomo udeležili tudi sami
bivanju in včlanitvi novih članov in načrtovapodobnih dogodkov drugod po Sloveniji in
nju aktivnosti v tem letu.
tujini.
V letošnjem letu se je včlanilo kar osem noPlanu voženj ob udeležbi blagoslova v
vih članov, kar nam daje še dodatno moč in
Šempetru pri Novi gorici smo letos dodali
spodbudo za delo vnaprej.
še moto srečanje v Banja Luki, ki bo konec
Novi člani niso samo iz Občine Cerkvemaja, in srečanje Harley-jev v Portorožu, ki je
njak, marveč prihajajo tudi iz drugih krajev,
v poletnem času.
kot so Benedikt, Sveta Ana in Korena.
Prav tako pa nikakor ne smejo izostati blaDelo in zastavljeni dogodki v letošnjem
goslovi ter srečanja po koledarju Moto zveze,
letu pa so kar obširni, saj naj bi bili letos tudi
v katero smo vključeni.
prvi organizator 13. blagoslova motorjev po
Aktivno bomo sodelovali tudi z AMD Lekoledarju Moto zveze Slovenije, ki pa žal zanart ter poskrbeli za varno vožnjo, sledi soradi nastale situacije tako doma kot širše oddelovanje na občinskem prazniku z Občino
pade. Odločili smo se, da blagoslov prestaviCerkvenjak, kar nam je že stalnica v programo po dogovoru z vsemi, ki ga izvajamo, na
mu in je nikakor ne želimo izpustiti.
primeren dan v letu, ki je pred nami.
Ta naš blagoslov smo vsako leto izvedli v
Predsednik MK Slovenske gorice Igor Lempl
sodelovanju s farnim župnikom fare svetega

O čebelarstvu in apiterapiji

Z

adnji dan februarja je Medobčinsko društvo
invalidov Lenart za
svoje člane pripravilo
predavanje o čebelarstvu in apiterapiji. V
goste so povabili znanega čebelarja Karla
Vogrinčiča iz Močne.
Njegovo srečanje s čebelami ima dolgo tradicijo, več kot 50 let.
Vmes je čebelarjenje
sicer za nekaj let odložil, zato pa se je, ko je
znova začel čebelariti,
tega poprijel s takšno
vnemo, da je postal znan ne samo doma, temveč tudi v tujini.
Udeleženci so na predavanju slišali in zvedeli veliko novega o koristnosti čebele in
njenih produktih. Vogrinčič, ki čebelari po
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Klapovühi na svojem 15. koncertu
tudi dobrodelni

G

lasbena
skupina
Klapovühi so skupaj s člani istoimenskega Glasbeno turističnega
društva tokrat v soboto, 22.
2. 2020, v Športni dvorani
Benedikt priredili že 15.
Klapovühov pustni koncert.
Rdeča, povezovalna nit
je bila usmerjena na temo
otrok, saj so Klapovühi v
lanskem letu tudi prvič
dobili podmladek, harmonikar Jernej in njegova
Maša sta dobila sina Maja.
Obenem pa je bila prisotna dobrodelnost, saj so se
člani ansambla povezali s
Skladom Viljem Julijan, njihovim predsednikom dr. Nejcem Jelenom in ustanoviteljema
Sklada Gregorjem in Nino Bezenšek ter tako
tudi njuno glasbeno skupino SoulGreg Artist.
Iz majhne ideje o sodelovanju se je razvilo
pravo novo prijateljstvo, kar je naš koncert
samo še obogatilo, tako z noto dobrodelnosti, saj se je na koncertu od prodanih vstopnic
zbralo za sam Sklad in tako dodalo prispevek
v vrednosti 2.000 € za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi, med katerimi sta naša domačina Adam in Sofia Špilak.
Družini Špilak, ki se je udeležila koncerta,
se zahvaljujemo, da so bili z nami, saj smo jim
s tem lahko pokazali, da v teh težkih trenutkih
niso sami. Zagotovo jim teh skrbi in stisk ne
moremo odvzeti, lahko pa s pozitivnim razmišljanjem in podporo stojimo družini ob strani.
Zahvala je namenjena vsekakor naši scenaristki Kseniji Trs in našim zvestim prijateljem
na odru, kot so: Saša Lovrenčič, Franci Skrbinšek, Samo Tuš, Franc Šeligo in letošnjim
gostom: Ansambel Brloga, Ben Maj in Julia, Oto Pestner s hčerkama Ano in Elo, Dru-

štvo kurentov Trnovska vas, Marijan Smode
in SoulGreg Artist.
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli
pri organizaciji prireditve, ter vsem, ki ste
kupili vstopnice in s tem omogočili, da smo
skupaj zbrali v Sklad Viljem Julijan, v imenu
katerega je Gregor Bezenšek svoje vtise s koncerta strnil z besedami:
»Pred kratkim sem z vsem srcem nastopil
na tradicionalnem koncertu skupine Klapovühi v Benediktu, na katerem so vsi sokrajani še
posebno podporo namenili Adamu in Sofii ter
njuni družini. Toliko povezanosti, sodelovanja
in zadovoljstva vidiš le redko kje. Zabaven dogodek, poln smeha in radosti, je bil obarvan s
tematiko družina. Del izkupička od prodanih
kart pa so namenili v naš Sklad Viljem Julijan.
Vsi skupaj smo se skozi z glasbo in zabavo poklonili Adamu in Sofii, oziroma družini Špilak, ki prihaja ravno iz tega kraja. Adamu in
Sofii z Nino s skladom Viljem Julijan pomagamo že od vsega začetka po najboljših močeh in
družini nudimo vso podporo.«
Klapovühi iz Benedikta

Pevke DU Lenart pripravile koncert in
napolnile dvorano

M

ilka Cartl, Anica Zorec, Ivanka
Žerjav in Marta
Žižek so članice skupine
pevk iz Lenarta, ki so ob
podpori Društva upokojencev Lenart, sponzorjev
in donatorjev v soboto,
7. marca, pripravile koncert »S pesmijo in glasbo
ob dnevu žena«. »Ko nam
obiskovalci rečejo, da smo
pripravile dober program,
pozabimo ves trud,« je povedala vodja skupine Milka
Cartl, ki je za pomoč in
podporo posebej hvaležna
možu Stanku Cartlu. Na odru Doma kulture
Lenart se je zvrstilo 9 skupin pevcev ljudskih
pesmi iz Svete Trojice, Selc, Cerkvenjaka,
Pernice, Kungote, Zavrča, Svete Ane in Benedikta. Prvič letos pa sta v Lenartu ob dnevu
žena zazvenela goričko narečje skupine ŠTO
MA ČAS Kulturnega društva Gorički Lajkoši,
ki veliko nastopajo tudi v tujini, in porabska
ljudska pesem Porabskega tria Zveze Slovencev na Madžarskem. Člani tria se zavzemajo
za ohranitev slovenske ljudske pesmi na nji-

hovem območju. Znane domače melodije pa
so s plesom začinili plesalci otroške folklorne skupine Osnovne šole Lenart pod mentorstvom Vesne Rošker in igralci Dramske
skupine KTD Selce z dvema humorističnima
prizoroma, ki ju je napisala in režirala njihova
članica Julijana Bračič. Pevkam se je za njihov
trud zahvalil tudi Franc Belšak, predsednik
Društva upokojencev Lenart.
Aleksandra Papež, foto: Stanko Cartl

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!

principu bio dinamike, posebnost njegovega
čebelarenja je terapija s pomočjo informacij,
ki jih nosi čebela, je bil zanimiva učna ura.
F. B.

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 četrtek, 30. aprila 2020. Zadnji rok za oddajo prispevkov ali
nujne rezervacije prostora je 16. april 2020.
Uredništvo
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Leto s Študentskim klubom Slovenskih goric

D

ruženja na prostem (stand up, kino,
Romski večer … ), izobraževanja
(Excel, tečaj ličenja, podnebni alarm
…), izleti (smučanje, jesenski izlet, taborjenje … ), razne ugodnosti (cenejše karte za
kopanje, smučanje in fitnes), tradicionalni
Pütafest in seveda vrhunski zaključek leta na
vsakoletnem občnem zboru, kjer plešemo do
jutranjih ur.
Ali sploh lahko kaj prekaša leto 2019
z družino ŠKSG? Seveda, leto 2020 z
družino ŠKSG.
Upravni odbor je že pridno pričel z načrtovanjem in izvajanjem še bolj odbitih, še bolj
norih, še bolj izobraževalnih in še bolj nepozabnih dogodkov, ki vam bodo polepšali
leto 2020.
V januarju smo leto ponovno začeli s
ŠKSG-bowlingom, kjer smo zabeležili toliko
udeležencev, da sploh ni bilo za vse prostora
na progi. Seveda pa je bilo za vse dovolj prostora pri druženju, ki se je razvilo po tekmovalno-prijateljski igri.
Februarja smo potovali v Avstrijo, kjer
smo se v Bad Kleinkirchheimu naužili snega, smučanja in seveda tudi sonca. Naš bivši
predsednik Klemen Leopold se je vrnil iz neverjetnega doživetja – odprave v Ugando – in
nas na potopisnem predavanju navdušil, da

letos zagotovo nekdo iz upravnega odbora
ŠKSG poskusi nekaj podobnega in bomo lahko ponovno prisluhnili vsem dogodivščinam
in pregledali zanimive slike podobne odprave. Otdprli smo tudi Fifa sezono s prvim turnirjem, na katerem smo mesta zapolnili skoraj hitreje, kot smo dogodek sploh ustvarili.
Marec smo pozdravili – skoraj že tradicionalno – s tridnevnim smučanjem na Krvavcu.
Poleg pričakovanega sonca so nas presenetile močne padavine, tako da je bilo smučati
pravi užitek. Cik-cak, cik-cak, noben mi ni
enak!
Kljub temu da smo vsi pod velikim vplivom pandemije korona virusa in trenutno
ne moremo izvesti dogodkov, kjer se zbira
več ljudi, pa se bomo zato toliko bolj potrudili, da bomo toplejše mesece dvojno uživali!
Udeležili se bomo Bogračfesta, sodelovali na
občinskih praznikih, se odpravili na izlete po
Sloveniji in tujini, ponovili več dogodkov na
prostem in se naprej rekreirali na raznih turnirjih. Poletje zaključimo s 6. Pütafestom, ki
že presega naše želje in pričakovanja.
Decembra se bomo ponovno zbrali na zaključku in občnem zboru, kjer bomo obudili
spomine na še eno vrhunsko študentsko leto.
Da pa bo upravni odbor še naprej razveseljeval z novimi idejami, tudi letos načrtuje dva
delovna vikenda, kjer
bo izvedel razne delavnice in kopičil znanje za
izboljšavo kluba.
Zaradi
trenutnih
zdravstvenih ukrepov
uradnih ur do nadaljnjega ni. Za več informacij spremljajte našo
spletno stran (sksg.
org), Facebook ali Instagram profil, lahko
pa nam pišete na naš
e-poštni naslov (info@
sksg.org). Rada vas ima
vaša družina ŠKSG!
Teja Vogrinec

Praznovanje pusta v vrtcu Jurovski Dol

P

ustovanje je eden izmed najstarejših
ljudskih običajev pri nas. Veselimo se
ga skoraj vsi. Na ta dogodek smo se pripravljali že nekaj časa. Nekateri so si pustne
kostume izdelali doma, drugi so jih kupili v
trgovini. Otroci so se našemili v risane junake, živali, princeske in viteze, vojake, polici-
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ste, pilote, kavboje, vzgojiteljice pa v pingvine. Poseben pustni lik, ki nas je obiskal v
vrtcu, je bil kurent (Mitja Perko). Otroke je
navdušil s svojo »obleko«, ki je izdelana iz ovčje kože, okrog pasu ima pripete zvonce, na
glavi ima grozljivo masko, na nogah gamaše,
v roki pa drži ježevko. Nekateri so ga opazovali od daleč, drugi so
se mu želeli približati.
Pustno rajanje so popestrili »Indijanci«,
ki so se nam pridružili. Sestavljali so jih
skupina šolarjev in
nekateri njihovi starši.
Število pustnih šem je
kar naraščalo, ker so
se nam priključili tudi
namaskirani
starši
otrok iz vrtca, zato
smo lahko oblikovali
mini pustno povorko po kraju Jurovski
Dol. Tako smo širili veselje, odganjali
zimo in zlo ter vabili
pomlad in bogato
letino. Obiskali smo
župana Petra Škrleca
in sodelavce, ki so nas
lepo sprejeli. V dar so
maškare prejele bonbone, lizalke … Na
pustni torek v vrtcu
tudi krofov z marmelado ni manjkalo.
Vzgojiteljica
Marija Pak

_________________________________________________________________________________

Novice Izobraževalnega centra

Novice
Bazar semen in sadik

Izobraževalnega centra

Predvidoma v petek, 17. aprila, med 9. in 12. uro bo na tržnici Lenart že šestič potekal
BAZAR SEMEN IN SADIK. Namen tovrstne akcije je, da z izmenjavo semen in sadik iz
domače
vzpodbudimo
prenos znanja
o ohranjevanju doma pridelanih semen in
Projekt pridelave
Zeleno podjetništvo
v Slovenskih
goricah
sadik in tako spodbudimo tudi druge k njihovi pridelavi.
V sklopu nog
projekta
Zeleno podjetništvo oz. ZELENI BIZNIS bo v decembru in januarju izveden
Lahkih
naokrog
modul
3. aprila 2020 ob 9. uri se bomo, če bodo razmere dopuščale, odpravili na spomladanski
pohod
po okoliški pokrajini
ter opazovali(30
naravo,
RAČUNALNIŠKO
OPISMENJEVANJE
UR). ki se počasi prebuja. Zberemo se pred
stavbo izobraževalnega centra Nikova 9, Lenart. Upamo na pravo pomladno vreme s toplim
soncem
in pa
na vašokidružbo.
Urili bomo
področja,
so ključna za varno rabo sodobnih tehnologij in ki vam bodo kar najbolj
Če se bodo
preven- dejavnosti in organizaciji dela. Pri delu bomo uporabljali tako osebni
pomagala
pri promociji
tivni
ukrepi računalnik
za obvla- kot tudi mobilne naprave (telefone in tablice). Podatke bomo hranili v
oz. prenosni
dovanje
širjenja
koro-lahko doma nadaljevali delo točno tam, kjer se bo delo na srečanjih
oblaku, tako da boste
navirusa še zaostrovali,
zaključilo. Vsa srečanja bodo potekala tako, da boste lahko znanje takoj in neposredno
bomo tudi mi primorapreizkusili
na svojih
konkretnih primerih. Program bomo sproti prilagajali vašemu predznanju
ni odpovedati
vse aktivin vašim
oz. potrebam.
nosti.
Zaželjam
razumevanje
izjemne situacije se vam
Pričetek izobraževanja: Torek, 10.12.2019 ob 17.00 uri
zahvaljujemo.
Udeležba
je 88
brezplačna
in možna za vse prebivalce LAS Ovtar Slovenskih goric. Projekt
T:
02 720 78
ali
051
368 118
financira
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.
E: izobrazevalnicenter.
Prijave in dodatne informacije sprejemamo na:
slogor@gmail.com
T: Izobraževalni
02 720 78 88 ali 051 368 118 E: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com
center lenart
Študijski krožek Lahkih nog naokrog
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.
odcepov na tematske poti - Sovretova pot, pot
e kdo si je izmislil traso gornje poti? Saj
Veseli
bomopo
druženja
z vami.
Ivana Potrča in Matije Murka. V vasi Grajena
imamo
Slovenskih
goricah že Popri Ptuju, smo si po dveh urah hoje zaslužili
mursko planinsko pot, ki meri po dolžikratek počitek, nekateri tudi za kakšen sendni več kot 250 km, in še več tematskih poti, ki
zadovoljujejo
želje pohodnikov ali planincev.
vič in pijačo iz nahrbtnika. Ko smo prišli do
*1946
Po haloškem gričevju so speljane Haloška,
gradu Vurberk, nam je sveže porušen zid preZeleni biznis
– Organizacijski
vidik
Stoperška
in Videmska
planinska
potposlovanja
in še
prečil obhod po južni strani. Morali smo se
verjetno katera več.
obrniti in vstopiti skozi glavna »vrata« v »noAvtor te poti je Uroš Vidovič, sicer vidni
tranjost« gradu. Nekega pretiranega veselja do
član Planinskega društva Ptuj. Hotel je pohovstopa v bife ni bilo. Posedali smo klopeh amdnikom-planincem pokazati Srednje Slovenfiteatra in se počutili kot gledalci na prirediske gorice in del Dravskega polja. Celotna pot
tvah, ki se često izvajajo v tem zgodovinskem
je dolga 93 km.
prostoru. Smo pa bili še pod veselim vtisom
gostoljubnosti našega člana Franca Lorenčiča
Mi smo prehodili prvi del te poti od Ptujain njegove družine, ki so nam na poti proti
Orešja, Krčevine pri Ptuju, gradu Vurberk, hrigradu pripravili gostoljubno presenečenje s
ba Grmade, Gomile do Rogoznice. Na ogledni
hrano in
pijačo.
Če se vžepodeželje
v gradu ni dogajalo
turi smo prehodili
30 kmkmetijski
od Ptujasklad
do Trnovske
Evropski
za razvoj podeželja:
Evropa
investira
nič vznemirljivega, pa so nas pred bifejem pod
vasi. Ko smo imeli celoten seznam pohodnikov,
njim presenetili veseli kurenti. Uživali smo ob
smo ugotovili, da bi s težavo prehodili načrtopogledih na njihovo živo pisano opravo in na
vano traso, zato smo jo skrajšali na 21 km.
vragolije pri njihovem gibanju. Veseli smo se
Pohod smo začeli pri Hotelu Primus na depognali strmo navzgor proti naši najvišji točsnem bregu reke Drave, kjer so nas prijazno
sprejeli in postregli s kavo in krofi. Ko smo
ki pohoda - 462 m visokemu hribu Grmada,
hodili po nasipu proti peš mostu, smo uživali
ki ima naglas na gr in ne na a, kot je v večini
ob pogledu na pročelja znamenitih ptujskih
primerov. Če smo šli strmo navzgor, je sledil
zgradb, na čelu s Ptujskim gradom, ki je kraspust strmo navzdol. Kmalu za zaselkom vasi
ljeval v jutranjih sončnih žarkih nad mestom.
Krčevina pri Vurberku smo se ustavili na razZačutili smo tudi že predpustni utrip Ptujskegledni točki nad vasjo Gomila. Od tu smo viga karnevala. Po levem bregu Drave smo se
deli Marijo Snežno, Sv. Ano, Sv. Trojico, Sv. Tri
počasi oddaljevali od mestnega vrveža in se
Kralje, Cerkvenjak, Vitomarce in doline med
začeli dvigati po razgibani pokrajini z bogato
temi vzpetinami, saj so se vse cerkvice in kraji
naravno in kulturno dediščino, kateri dajejo
nahajali na njih.
pečat prijazni ljudje in pestra kulinarika z vrOd tu smo se resnično samo spustili v dolihunskimi vini. Tudi na dnevnike, v katerih je
no potoka Rogoznice, kjer smo se poslovili od
prostora za 12 žigov, nismo pozabili, saj smo
Franca in Jožeta. Z lepimi popotniškimi vtisi
jih nabavili 20, pa še nekaj smo jih imeli od
smo se z avtobusom odpeljali proti Lenartu.
prej. Tako nas je večina od 38 pohodnikov
Franc Meke
vestno odtisnila na vsaki kontrolni točki žige v
dnevnike. Na ta način
se bomo še v poznejših
časih lahko spominjali na dogodivščine na
prehojeni poti.
Poleg razgledov na
valovito pokrajino so
nam pogledi uhajali na
reko Dravo, Dravsko
polje in na gornji del
najvišjega slovenskega
drevesa, 37 m visoke
Hinčejeve sekvoje. V
bližini naselja Krčevina
pri Ptuju je bilo kar več

Slovenjegoriška planinska pot

L
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Saubermacher prejel Bisnode platinasto
bonitetno odličnost AAA

Lovska kultura

Podjetje Saubermacher Slovenija, d. o. o., se je zaradi odličnega
poslovanja pred nedavnim pridružilo skupini najbolj prestižnih podjetij v Sloveniji. Pridobilo je Bisnode platinasto bonitetno odličnost
AAA in se s tem znašlo v družbi
poslovno najuspešnejših in najzanesljivejših podjetij v najboljši plačilni kondiciji, kjer je sicer le 1,5 %
slovenskega trga.
Skrb za življenja vredno okolje je temelj
in vodilo podjetja, ki že več kot četrt stoletja
usmerja k izvajanju storitev gospodarnega
ravnanja z odpadki. Pri tem prisega na transparentno in zgledno poslovanje, rezultati
poslovanja pa so nadpovprečni. Leta 1990
je podjetje kot prvo v nekdanji Jugoslaviji
pričelo uvajati ločeno zbiranje odpadkov po
sistemu BioPas. Skrbno spremljajo novosti
glede potrebnih certifikatov za kar najboljše
poslovanje, leta 2011 so med drugim prejeli
FDI Award Slovenija, ki ga podeljuje Javna
agencija za podjetništvo in tuje investicije
(JAPTI), z ministrstva za gospodarstvo priznanje The Slovenia Times ter za najboljšega tujega investitorja.
Vrednote in vizija podjetja so
usmerjene k iskanju okolju prijaznih rešitev za različne vrste povzročiteljev odpadkov. V prihodnosti je v prvem planu recikliranje
in ponovna uporaba, partnerski
odnos z industrijo, ki bo po tem
takem uporabljala manj surovin, ki
jih ni mogoče ponovno uporabiti.
Jasna vizija pa ni edini ključni odločevalec dobrega poslovanja. Saubermacher Slovenija kot poslovni
partner predstavlja vzor odličnega
poslovanja. Platinasta bonitetna
odličnost AAA je priznanje za izjemno plačilno disciplino ter negovanje poslovnih običajev, pri katerih
dosegajo izjemne poslovne rezultate in skrbijo za zadovoljstvo vseh
vpletenih v delovni proces. Sauber-

K
macher je bonitetno oceno prejel vsled Zlate
bonitetni odličnosti AAA, katere prejemnik
je bil zadnja tri zaporedna leta.
Nedavna je podjetju v ponos, saj je priznanje za trud, jasno vizijo in odlično poslovanje, na katerega so izjemno ponosni.
O Platinasti bonitetni odličnosti AAA
Bisnode Platinasto bonitetno odličnost
AAA nosijo najbolj prestižna podjetja, ki
ustrezajo izjemno strogim kriterijem. Pogoj
za pridobitev tega certifikata je, da ima podjetje najvišjo bonitetno oceno odličnosti,
Zlati AAA, kar tri leta zapored. Sem spada
zgolj 1,5 % slovenskega trga. Certifikat je
evropsko priznan in razpoznaven.

Lovske šege in običaji so del kulturnega
izročila

omisija za izobraževanje pri Lovski
zvezi Slovenije, ki jo vodi predsednik Ivan Žižek, je izdala zanimivo in
uporabno knjižico z naslovom Lovske šege
in običaji. Napisal jo je odličen poznavalec te
tematike in dolgoletni odgovorni urednik revije Lovec Boris Leskovic, uredil pa Gregor
Bolčina. Recenzenta sta bila velika lovska
praktika Edvard Krašna in Franc Trebušak, ilustracije pa so delo oblikovalca Igorja
Pičulina. Po uvodni spremeni besedi izpod
peresa Ivana Žižka je avtor zelo razumljivo
predstavil vse važnejše lovske šege in običaje, od zelene vejice, zadnjega grižljaja, vejice
plena, pozdrava lovini, lovskega krsta do
lovskega pogreba. Naj ob tem zapišemo, da so
lovske šege in običaji tudi na Slovenskem del
kulturne dediščine in lovske tradicije, ki se je
na naših tleh v dolgi zgodovini razvijala pod
vplivi iz sosedstva, največ iz germanskega
prostora. Šege in običaje mora vsak slovenski
lovec spoštovati, se po njih ravnati in jih prenašati na mlajše lovce. Nova knjiga bo zelo
dobro učno gradivo za predmet lovske šege
in običaji na izobraževanjih mladih lovcev, s
pridom pa jo bodo lahko uporabljali tudi v
vseh lovskih družinah.
Lovske šege in običaji so del prvobitnega
lovskega izročila in so se v posameznih zgodovinskih in družbenih obdobjih tudi spreminjali in dopolnjevali. A so vedno ohranili
prvinskost in sporočilnost, kar se bo z njimi
najbrž dogajalo tudi v bodoče, saj se družbeni
pogled na lov in lovstvo krepko spreminja in
lovstvo ima tudi vedno več odkritih nasprot-

Naslovnica nove knjige LZS (Foto: Marjan Toš)

nikov. Zato je prav, da tudi s pomočjo nepisanih pravil ohranja visoko etično in moralno
držo in tu in tam poseže po arhaičnem izročilu
lovske kulture. Ta je na slovenskih tleh izredno bogata in jo vsako leto predstavijo na Dnevu slovenske lovske kulture. Letos bo ta dan v
Medvodah, prihodnje leto pa v Mariboru.
M. T.

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

Kulturne rastline in semena v vrtcu Lenart

V
Spoštovani uporabnik zbirnega centra,
obveščamo vas, da je družba Saubermacher Slovenija d.o.o. sprejela ukrepe za
preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom (SARS-Co V-2), zato vas prosimo,
da od 13.3.2020 do preklica uporabljate zbirni center SAMO V NUJNIH
PRIMERIH, saj lahko skoraj vse frakcije odpadkov prepuščate na vašem
prevzemnem mestu, kjer bo odvoz do nadaljnjega potekal po predvidenem
koledarju odvoza komunalnih odpadkov za vašo občino. Za odpadke, ki jih
ne morete predati v zabojnik, vas vljudno prosimo, da jih do preklica izrednih
razmer, ustrezno hranite pri sebi.
Vstop v zbirni center je mogoč samo posamično.
Po vstopu vas prosimo, da odpadke čim prej oddate v ustrezen zabojnik in
zbirni center čim prej zapustite. Šele, ko je zbirni center prazen, lahko vstopi
naslednji uporabnik.
V kolikor se navodila ne bodo upoštevala dosledno, bomo primorani
zbirni center zaprti.
V skrbi za naše skupno dobro, vas prosimo za razumevanje.

Saubermacher Slovenija d.o.o.
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vrtcu Lenart že
nekaj časa posvečamo veliko
pozornosti
urejanju
okolice vrtca. V našem
ekološkem kotičku pa
se nahajata visoki gredi, ki strokovnim delavkam in našim otrokom nudita možnosti
za učenje skozi igro.
Zelene površine okoli našega vrtca lahko
vsakodnevno opazujejo in spremljajo vsi
otroci, od najmlajših
do najstarejših in nam
tako nudijo številne
možnosti za raziskovanje, opazovanje in tudi aktivno sodelovanje.
Da bi površine v okolici vrtca postale še bolj
zanimivo učno okolje, jih urejamo in oblikujemo z zelišči, visoko gredo pa zasadimo z
različnimi posevki.
Še prav posebej smo bili veseli, da sta Vijolično igralnico v okviru projekta Kulturne
rastline in semena v četrtek, 5. marca 2020,
obiskala strokovnjaka iz KGZS Ptuj enota Lenart. Gospa Cvetka Bogdan in gospod Branko
Senekovič sta otrokom na zanimiv in razumljiv način podala svoje znanje v okviru kulturnih rastlin in semen, ki rastejo v lokalnem
okolju. Otroci so spoznali semena po imenu,
kot so: paradižnik, fižol, solata, pšenica; prav
tako po značilnostih, po katerih se razlikujejo
med seboj (po barvi, velikosti, obliki, vrsti).
Otroci so si lahko semena ogledali, otipali in
povonjali. Prav tako pa so spoznali, da semena za kalitev potrebujejo kisik, vlago (vodo),

svetlobo in primerno temperaturo.
Strokovnjaka iz KGZS sta podrobno prikazala, kako se pravilno posejejo posamezni
posevki, nato smo z njuno pomočjo posamezna semena posadili v sobne rastlinjake.
V te smo posadili koruzo in pšenico, fižol in
paradižnik ter grah in solato.
Otroci pa bodo v prihodnje vsakodnevno
skrbno skrbeli za rastline, jih zalivali ter tudi
opazovali in spremljali njihov razvoj.
Na tak način so si pridobili nova znanja,
bili pa so tudi zelo navdušeni nad novimi
odkritji.
Projekt Kulturne rastline in semena poteka v okviru operacije Ovtarjev plac − 1. faza
LAS Ovtar Slovenskih goric. Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Tadeja Lorber
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Z NARAVO IN ZA NARAVO

Zeliščarji 1. VIO OŠ Voličina

Z

eliščarji 1. VIO
OŠ Voličina so
že opravili veliko
dejavnosti pri zeliščarskem krožku. Učenci
1. razreda so spoznali
škrata Zdravilka. Obiskali in ogledali so
si učne vrtove pri Sv.
Rupertu. Spoznali so
ognjič, osmukali njegove cvetne lističe in
pripravili namok. Naučili so se skuhati čaj kot
poparek ter z zdravilnimi rastlinami porisali
nabrane liste. Najbolj
pa so uživali ob izdelavi škrata Zdravilka in
pripravi ognjičevega mazila. Izdelali so si
tudi didaktično kocko, ob kateri so ponovili vse, kar so se naučili. Zeliščarji 2. razreda
so spoznavali dren, jabolko in korenček. Ob
vsaki rastlini so prisluhnili zgodbici ter se naučili, kako nam ta rastlina pomaga pri našem
zdravju. Vedno so sami pripravili zdravo jed.
Najbolj všeč so jim bila dušena jabolka in korenčkov smuti. Zeliščarji tretješolci so ob prihodu v šolo najprej pomagali urediti šolsko
zeliščno gredico. Obiskali so učne vrtove pri
Sv. Rupertu in obnovili svoje znanje. Veliko
pozornost so posvetili jabolkom starih slovenskih vrst jablan in izvedeli, da so travniški
sadovnjaki pomemben del naše kulturne de-

diščine. Povzpeli so se na sosednji grič in na
opazovalnem sprehodu spoznavali zdravilne
rastline; zlato rozgo, šipek in črni trn. Na delavnicah pod Čučkovo uto in v šoli pa so spoznali jabolko, vrtno korenje, oreh in zelje. Iz
teh sestavin so se lotili priprave manj znanih
jedi in zdravih prigrizkov. Na naših srečanjih
je vedno prijetno, veselo in zanimivo, za kar
poskrbijo naše tete zeliščarke.
Delavnice, izobraževanja in terensko delo z
mladimi zeliščarji poteka v okviru operacije
Rupert (LAS Ovtar Slovenskih goric). Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Simona Čuček, Regina Dobaja

Regrat (Taraxacum officinale)

R

Promocija zeliščarstva pri Rupertu

egrat
vsako
pomlad poskrbi, da so naši
travniki polni majhnih rumenih sončkov, prav tako za prvo
solato in obilo zdravilnih snovi, ki naš
organizem očistijo po
zimskem obdobju. Otroci iz cvetnih stebel
izdelujejo verige in veselo pihajo v regratove lučke ter opazujejo, kako veter raznaša
padalčke v vse smeri. Regratov cvet naj bi
prinašal srečo. Neveste so včasih v poročnem šopku imele cvet, da bi prinašal srečo in zdravje v zakonu. Zanimiva domača
imena marsikaj povedo o rastlini: jajčar,
mlečje, žoltenica, farška plata, rumena reva,
grenko zelje, kravja roža ...
Pomladi nabiramo mlade liste in iz njih
pripravljamo: solate, juhe, dodamo k prikuham. Mlade cvetne popke dušimo na
maslu, dodamo razžvrkljano jajce, solimo,
popramo in ponudimo k črnemu kruhu.
V zdravilne namene uporabljamo celo rastlino, tako svežo kot posušeno. Korenine
kopljemo v maju in jeseni septembra in
oktobra. Od časa, v katerem jih kopljemo,
je odvisno, katere snovi bo vsebovala - pomladi več grenčin, v jeseni več inulina.
Korenine previdno izkopljemo, da jih ne
poškodujemo. Sušimo jih na temperaturi
do 40 stopinj C, ne obračamo z rokami, da
ne potemnijo. Posušimo jih temeljito. Vse
to velja tudi za sušenje listov. Iz korenin pripravimo: čaje, prah, tinkture (sveže). Liste
nabiramo pred cvetenjem, ko so starejši in
vsebujejo več grenčin. Uporabljamo jih za
čaj, tinkturo in sok, ki ga naredimo iz treh
pesti svežih listov in 50 ml vode. Zmeljemo
v mešalniku, odcedimo, hranimo v hladilniku. Uživamo 3-krat dnevno eno žlico. Cvetna stebla: 10 stebel na dan dobro
zgrizemo, kuro opravljamo najmanj 14 dni.
Cvetove uporabimo za izdelavo tinkture za
odpravo madežev in nečistoč obraza. V 1/2
l vrele vode damo dve veliki pesti cvetnih
lističev in rahlo kuhamo pol ure. Pustimo
pokrito, da se ohladi, precedimo in dodamo 70 % alkohol v razmerju 1:1. Steklenico
damo za 14 dni na toplo. Uporabljamo na
očiščenem obrazu zjutraj in zvečer, tako da
obraz s tinkturo namažemo, vmasiramo
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in pustimo 10 minut, nato namažemo obraz z dobrim
oljem. Proti kašlju:
naredimo sirup iz
enakih delov cvetov
regrata in mladih poganjkov brina (lahko
tudi smreke ali bora).
Oboje prelijemo s prekuhano hladno vodo,
pustimo stati čez noč, zjutraj kuhamo pol
ure, zopet pustimo stati čez noč in tretji dan
odcedimo. Dodamo sladkor, mešamo, da se
raztopi, in kuhamo, da nastane sirup. Uporabimo dve pesti cvetov, dve pesti vršičkov,
1 l vode, 400 g rjavega sladkorja. Pri kašlju
otroci jemljejo 3x1 žličko na dan, odrasli
3x1 veliko žlico na dan. Zdravilne snovi
v regratu delujejo na naš organizem tako,
da pospešujejo izločanje želodčnih sokov,
žolča, urina, sluzi iz bronhijev, strupenih
snovi iz telesa, poživljajo in krepijo naše
telo, čistijo kri, blažijo revmo, putiko, čistijo
kožo, vzpodbujajo delovanje črevesja, ledvic, jeter, slinavke, lajšajo težave sladkorne
bolezni, preprečujejo nastanek peska in
kamnov, nižajo raven estrogena. Pater Juro
Marčinkovič predlaga 6-tedensko pitje po
dva lončka čaja dnevno iz listov regrata.
Pripravimo ga kot poparek in sicer iz suhih
listov dve čajni žlički, stoji 15 minut, iz svežih listov 4 čajne žličke, stoji pol ure. Pijemo topel čaj po požirkih. Za čiščenje krvi:
zmeljemo v enakih delih suho korenino
regrata in kumine, uživamo 3-krat po eno
žličko prahu vsaj 12 dni z medom. Svetuje
tudi tinkturo iz enakih delov svežih listov
in korenin. Oboje narežemo, damo v steklen kozarec do 3/4 in prelijemo z vinskim
žganjem. Na toplem pustimo 6 do 8 tednov,
dnevno pretresemo, precedimo, hranimo
v temnem hladnem prostoru. Pijemo po
25 kapljic 3-krat na dan z vodo tri mesece.
Tinktura čisti kri, deluje proti revmi, artritisu, putiki in proti kroničnim obolenjem
kože. Torej, na regrat ne glejte kot na plevel,
raje ga uporabite za svoje zdravje.
Promocija zeliščarstva pri Rupertu poteka
v okviru operacije Rupert (LAS Ovtar Slovenskih goric). Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
Marija Čuček

ZDRAVJE

21. 3. 2020 – svetovni dan Downovega sindroma

G

eneralna
skupščina
OZN je razglasila 21.
marec za svetovni dan
Downovega sindroma, saj ta datum simbolno izraža genetsko
posebnost tega sindroma – dodaten kromosom na 21. paru
kromosomov v vsaki človeški
celici. Ta dan obeležujejo po številnih državah sveta in že vrsto
let se jim pridružuje tudi Slovenija. Razpoznavni znak tega
dne so pisane kratke nogavice,
ki opozarjajo, da so ljudje, ki živijo na Zemlji, raznoliki: mnogo Obute pisane nogavice so simbol tega dne in podpora ljudem z
njihovih potreb je univerzalnih; Downovim sindromom.
nekateri med nami pa imajo –
zaradi različnih razlogov – tudi posebne potreSvetovni dan Downovega sindroma je primerna priložnost, ki naj tako državne organe,
be. Mednje sodijo posamezniki z Downovim
strokovne institucije kot nevladne organizasindromom, saj dodaten kromosom v njihovih
cije in javnost opomni na nerešena vprašanja
telesnih celicah vpliva na njihov duševni in
življenja te skupine ljudi. Gre za skupino, ki je
telesni razvoj. Telesne značilnosti Downovega
najbolj značilna predstavnica vseh ljudi z mosindroma so razvidne ob rojstvu otroka, zato
tnjo v duševnem razvoju in so zato glasnik ne
lahko nudimo pomoč otroku, kakor tudi njele posameznikov z Downovim sindromom,
govi družini, že od samega rojstva.
temveč vseh ljudi z motnjami v razvoju.
Down Syndrome International (DSI), mednarodna nevladna organizacija, ki se zavzema
Na naš dan, 21. 3., smo vrsto let pripravili
za kakovostno življenje ljudi z DS, je ob letoštevilne dogodke (informativna stojnica v srešnjem 21. marcu kot geslo sprejela geslo »We
dišču Ljubljane in drugod po Sloveniji, razna
decide!« (Mi odločamo!) – ki odraža potrebo
druženja, koncerti, posveti …). Glede na trenuvsakega posameznika, da odloča o načinu svotne razmere v Sloveniji (razglašena epidemija),
smo v društvu odpovedali vse dogodke, ker se
jega življenja, dela in prostega časa. Nevladne
zavedamo, da je zdravje naše največje bogastvo.
organizacije, tudi društvo Downov sindrom
Naš praznik smo praznovali malo drugaSlovenija, opozarjajo, da je potrebno posameče, preko spletnih medijev in vabljeni, da se
znike z DS, kakor tudi druge posameznike z
nam še pridružite v digitalnem okolju:
drugimi motnjo v razvoju opolnomočiti ter s
- Vsako leto dobimo številne fotografije
tem zagotoviti, da se v kar največji meri aktivobutih pisanih nogavic, iz različnih izno vključujejo v vsakodnevno življenje.
obraževalnih ustanov. Letos se nam priDruštvo Downov sindrom Slovenija ob
družuje Petrol, ki je vse svoje zaposlene,
tem dnevu ugotavlja, da se je v preteklih leki trenutno delajo od doma pozval, naj
tih – tudi po zaslugi svetovnega dneva DS –
bodo obuti v pisane nogavice, k deljenju
povečala ozaveščenost javnosti o tej skupini
slik neparnih nogavic pa je povabil tudi
ljudi, kakor tudi o njihovih potrebah, ki jih
vse svoje Facebook sledilce.
mora današnja družba nasloviti in jim zadoVabimo
vas, da nas podprete tudi vi in
stiti. Hkrati pa velja opozoriti na to, da ostaja
na našo facebook stran pripnete fotoodprtih še nekaj vprašanj.
grafijo obutih pisanih nogavic: https://
Veseli nas, da se je zakonodaja, ki ureja powww.facebook.com/downov.sindrom.slo
dročje zgodnje obravnave, izobraževanje ter
Če želite društvu pomagati kot prostovoljec
bivanje in delo, v zadnjem letu posodobila:
ali pa finančno prispevati za ohranjanje proZakon o zgodnji obravnavi ter Zakon o socigramov društva (vseživljenjsko učenje, opolalnem vključevanju invalidov sta se začela iznomočenje družin, informiranje in ozaveščanje
vajati v začetku leta 2019. Navedena zakona
javnosti …), vas vabimo, da nas kontaktirate na
nudita možnosti zgodnjega začetka obravnav,
Društvo DS Slovenija, Samova 9, 1000 Ljubljaki jih otrok z DS potrebuje čimprej, ter fleksina, na telefon 064 229 910 (Sabina Pšeničnik) ali
bilno obliko zaposlitve, ki jih potrebujejo odna e-naslov: downov.sindrom.slo@gmail.com.
rasli z motnjo v duševnem razvoju. Odprto pa
Finančno pomoč pa lahko nakažete na
ostaja vprašanje inkluzivnega šolanja oz. vkljuTRR
društva SI56 0201 1026 0207 946
čevanja otrok z Downovim sindromom ter
(odprt pri NLB d.d.), koda namena: CHAR,
drugih otrok z intelektualnimi primanjkljaji v
namen: podpora programov DS.
redne oddelke osnovnih šol. Prepričani smo,
Več informacij je na voljo na spletni strani:
da tovrstne oblike osnovnega izobraževanja
www.downov-sindrom.si
koristijo tako učencem s posebnimi potrebami
Kontakti Društva Downov sindrom Slovekakor tudi njihovim vrstnikom. Nerešeno je
nija: dr. Jana Šelih, predsednica društva, tel.
tudi vprašanje staranja ljudi z Downovim sin041-743-201, e-pošta jana.selih@gmail.com in
dromom (in drugih oseb z motnjo v duševnem
Sabina Pšeničnik, tajnica društva, tel. 064 229
razvoju), za katere je potrebno razviti primerne
910, e-pošta downov.sindrom.slo@gmail.com
programe in nastanitve, saj se njihova poprečČlani Društva Downov sindrom
na življenjska doba daljša.
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MED LJUDMI

COLORS:

615 mm

(695 mm)

40 mm

PANTONE 7531 C
PANTONE 1575 C
PANTONE 577 C
LAK

100% Kompost 1. kakovosti

40 mm

pH 7-9, elektroprevodnost 100-400 mS/m, velikost delcev < 15mm, gostota sveže snovi
0,5-0,8 t/m3, celotni dušik 15-20 g/kg s.s., celotni fosfor 10-25 g/kg s.s., celotni kalij
14-40 g/kg s.s., CaO 5-70 g/kg s.s., organska snov 300-500 g/kg s.s., število kaljivih
semen plevela < 2 št./l

276 mm

458 mm

276 mm

(1010 mm)

NOVO

90 let Alojzije (Slavice) Kramberger

P

rav prijetno presenečeni smo bili, ko smo
vstopili v hišo naše
gostiteljice oziroma slavljenke. Sprejela nas je vsa
nasmejana in vesela. Alojzija Kramberger se je rodila
9. 1. 1930 kot drugi otrok v
družini Franca Breznika.
Osnovno šolo in meščansko šolo je obiskovala
v Lenartu. Poročila se je
februarja 1956 z znanim
Lenarškim
veterinarjem
Slavkom Krambergerjem.
Najprej se jima je rodil sin
Slavko, čez dve leti sin Ludvik, ki je žal takoj
ob rojstvu umrl. Nato jih je po dveh letih osrečila hči Blanka in malo kasneje še sin Peter.
Svoje življenje je posvetila družini z vso predanostjo, še posebej možu in njunim otrokom.
Postala je dobra žena, mati, babica in prababica. Ima 3 vnukinje, 3 vnuke in 3 pravnuke, kateri jo redno obiskujejo. Rada jim pripoveduje
zgodbe o starih časih. Daje jim tudi napotke
za življenje, predvsem iz dolgoletnih izkušenj.
Ob visokem jubileju so jo obiskali župan
Občine Lenart mag. Janez Kramberger, pred-

sednik DU Lenart Franc Belšak, Milica Lorber in Rudi Potrč.
Gospa Alojzija nam je o svoji življenjski poti
povedala marsikaj. Še vedno je zelo zgovorna,
predvsem pa izredno pozitivna. Omeniti velja,
da nas je tudi med našim obiskom pogostila
z izredno dobro Sacher torto, ki nam je zelo
teknila. Torto je slavljenka pripravila sama, kar
je ob tako visoki starosti zelo pohvalno.
Zaželeli smo ji še veliko lepih dni v krogu
njenih domačih.
Rudi Potrč

90 let Jožefe Klobasa iz Žitenc

V

soboto, 7. 3. 2020, je župan Peter
Škrlec ob 90. rojstnem dnevu obiskal
Jožefo Klobasa iz Žitenc. Jožefa se je
kot najmlajši otrok rodila na Vardi očetu Rudolfu in materi Mariji Rop. Živela je skupaj s
sestrama Marijo in Angelo ter bratom Adolfom. Njeno mladost je zaznamovala zgodnja
očetova smrt in z nemškim napadom na Jugoslavija aprila 1941 vojna vihra, ki je v dobi
njenega odraščanja pretresla ves svet. Po očetovi smrti se je mati znova poročila in sicer
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z Rudolfom Peserlom. V tem zakonu se je
rodilo še osem otrok.
Jožefa se je leta 1954 poročila z Jožefom
Klobasa in se preselila na njegovo domačijo
na Žitencah. Družina se je kmalu razširila, v
zakonu so se jima namreč rodili štirje otroci, in sicer hčerka Danica, dvojčici Cvetka in
Emica ter sin Janko. Danes ima Jožefa tudi
sedem vnukov in osem pravnukov. Družini
je preživetje nudila moževa kmetija, na kateri
živi še danes skupaj s sinovo družino. Od leta

1999 je vdova. Leta 2019
je zbolela in od takrat je v
domači oskrbi. Zanjo lepo
skrbi njena družina. Ob
njenem jubileju ji je župan
Peter Škrlec izročil simbolično darilo ter ji zaželel
zdravja in zadovoljstva z
njenimi najbližjimi.
D. K.

90 let Jožefa
Ploja in
Marije Šorli

V

isoki življenjski jubilej – 90. rojstni
dan, sta v Občini
Sveta Trojica praznovala: 26. 1. 2020 Jožef Ploj iz
Zgornjih Verjan 19 in 7. 2.
2020 Marija Šorli iz Mariborske ceste 5.
Ob tej priložnosti so ju Jožef Ploj
obiskali in jima izrekli najlepše želje za njuna osebna praznika župan David
Klobasa in predstavniki
Občinske
organizacije
Rdečega križa in Društva
upokojencev in ju skromno
obdarili ter jima zaželeli še
obilo zdravja in dobrega
počutja.
OU

Marija Šorli
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OO ZRK Lenart: krvodajalske akcije v marcu 2020
Petek
10. 4. OO RK Sv. Jurij
OŠ Jurovski dol
Sreda
15. 4. KO RK Lokavec
Gost. Mihelič
Sreda
22. 4. KO RK Voličina
OŠ Voličina

ZA OHRANJANJE SPOMINA
Narod, ki ne preseže preteklosti, ne doseže prihodnosti!

2. del

Dr. Marjan Toš
»Ena lastovica še ne naredi pomladi, ena sama polhovka
pa obrne Trojico povsem narobe ...«

7.30-10.30
7.30-11.00
7.30-10.00

Sv. Trojica na prelomu 19. in 20. stoletja in v desetletju pred
prvo svetovno vojno

Območni odbor Maribor

VEČER HOSPICA

»Kako čustva vplivajo na bolezni in zdravje?«
V okviru Večerov hospica vabimo na hospic večer v Mariboru.
Andrej Pešec, celostni psiholog, pedagog in strokovnjak za odnose in osebni razvoj, bo
spregovoril o tem, kako čustva vplivajo na bolezni srca, kože …, kaj vse vpliva na naše delovanje, kako se naučiti prepoznati sporočila svojega telesa, sprostitvene tehnike ter v čem
je skrivnost optimalnega celostnega zdravja.
KDAJ? V torek, 7. APRILA, ob 16:30. uri.
KJE? Partizanska cesta 12, 2000 Maribor
GOSTJE: Andrej Pešec, univ. dipl. pol.
Hospic večer bo povezovala gospa Nada Kunstek

Hospic večer je neformalen družabni dogodek, na katerem se v varnem vzdušju
24-letne tradicije Slovenskega društva hospic pogovarjamo o minljivosti.

Gasilec in muzikant

Š

V igranju na harmoniko ima mladenič Aleks
Zelenik za seboj že kar nekaj tekmovanj. Tako
je že leta 2015 na harmonikarskem tekmovanju na Muti osvojil zlato priznanje in pokal Občine Muta, kar je ponovil še leta 2016
in 2017. Že leta 2016 si je na mednarodnem
tekmovanju harmonikarjev Avsenik 2016
priigral srebrno plaketo. Srebrno priznanje je
leta 2017 prejel tudi na državnem prvenstvu
v igranju na harmoniko. Regijsko tekmovanje
Štajerske ZDHS 2018 mu je v vitrino s priznanji in pokali dodalo zlato priznanje. Zlata
priznanja so sledila tudi lani na tekmovanju
Avsenik, na Štajerski frajtonarci in na tekmovanju za Pokal Mislinjske doline, katerim je
dodal še zlato priznanje
z letošnjega tekmovanja Avsenik 2020.
In od kod sploh
Aleksu Zeleniku navdušenje do harmonike? Pove nam, da je
verjetno v genih, saj
je tudi njegov dedek
po mamini strani igral
harmoniko in od tam
izhaja tudi njegovo
veselje do harmonike.
Nasploh pa bi lahko rekli, da je v tem maminem rodu glasba doma
že od nekdaj.
Tudi v gasilstvu, kaAleks Zelenik na fotografiji s harmoniko na letošnjem tekmovanju Avsenik
teremu posveti veliko
2020 v Begunjah
časa, ni mladi Aleks
brez izkušenj. Za seboj
že ima tudi prve intervencije. S ponosom pa
pove, da je lani novembra nastopil na svečani
akademiji ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem v Gallusovi
dvorani Cankarjevega
doma v Ljubljani, ki je
bila zaključek dogodkov, povezanih z gasilskimi jubileji, ki smo
jih praznovali lansko
leto.
Franc Bratkovič
estnajstletni Aleks Zelenik, doma iz
Oseka pri Sv. Trojici, je navdušen gasilec in muzikant, ki igra diatonično harmoniko, za katero je prijel pri sedmih letih.
Osnovno šolo je obiskoval v Sv. Trojici, sedaj
pa obiskuje prvi letnik Srednje zdravstvene
in kozmetične šole v Mariboru, smer tehnik zdravstvene nege, s katerim želi priti do
poklica poklicni gasilec reševalec.
Je torej navdušen gasilec in harmonikar.
Oboje mu je priraslo k srcu in v obojem se
odlično znajde. Kot pove, je že devet let gasilec in prav toliko časa harmonikar. Njegov
prvi učitelj harmonike je bil, dodaja Aleks,
Aleš Meglič, sedaj ga poučuje Marko Belšak.

Aleks Zelenik v Ljubljani na gasilski akademiji v družbi svojih gasilskih prijateljev PGD Osek
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Referat za simpozij ob 60-letnici smrti dr. Alojza Kraigherja

prvih letih dvajsetega stoletja je
prišlo v slovenskem taboru na Štajerskem do velikih političnih sprememb7. Sloga8 je postajala vse bolj anahronizem, saj so na dnevni red prihajale teme,
ki so presegale gole okvire narodno-jezikovnih problemov, na katerih je temeljila njena
politika. V ospredje so silili problemi socialnega, gospodarskega in kulturnega značaja,
ob katerih so se lomila kopja različnih ideoloških nazorov. Mladi intelektualci, ki so se
ob menjavi generacij uveljavljali v družbi,
so že na začetku uvideli, da je sloga postala
glavni zaviralec napredka, kajti slogaški politiki so še vedno imeli moč nad narodom,
tudi finančno, mladi, še neuveljavljeni politiki, pa so potrebovali ogromno energije in
znanja, da so lahko svoje ideje sloge vajenim
ljudem predstavili in tudi uveljavili. Katoliški tabor, v katerem je doraščala generacija “treh risov”, posebno politično genialna
osebnost dr. Antona Korošca, je vse pogosteje napadal liberalno misleče štajerske
politike, hkrati pa zavračal politiko sloge, ki
je postajala neučinkovita. Najradikalnejši je
bil v tem oziru dr. Anton Korošec, ki je junija 1901, na ustanovnem zboru Katoliškega političnega društva v Slovenski Bistrici,
prvič javno in ostro kritiziral tedanjo slovensko uradno politiko na Štajerskem, “češ
da je brez vodstva, brez smeri, brez načel, a
poslanci brez stikov z ljudstvom”. Na istem
mestu je prvič tudi javno zahteval ustanovitev katoliške slovenske kmetijske stranke.
Ta je bila ustanovljena v Mariboru leta 1907,
njen prvi predsednik pa je postal deželni
in državni poslanec Ivan Roškar z Malne9.
Stranka je dobila veliko podporo v celotnih
osrednjih Slovenskih goricah, še posebej na
lenarškem območju in tudi v Sveti Trojici,
kjer so bili politično in gospodarsko sicer
maloštevilni Nemci močnejši od Slovencev.
Zato so se na prelomu stoletja in v desetletju
pred prvo svetovno vojno odvijale narodnostne »praske« in »boji« tako v Sveti Trojici
kot še bolj v sosednjem Lenartu, ki je sicer
na zunaj kazal nemško lice, v resnici pa je bil

slovenski. Podobno je bilo pri Sveti Trojici.
Okolica obeh trgov je bila povsem slovenska. Ob koncu 19. stoletja je bil Lenart med
gospodarsko ne ravno vplivnimi podeželskimi trgi na slovenskem Štajerskem. V kraju je bila razvita obrt, industrije ni bilo, je
pa postal upravno središče širšega okoliša z
nekaterimi uradi in okrajnim sodiščem. Na
prelomu 19. in 20. stoletja pa vse do izbruha
1. svetovne vojne je bil ravno Lenart lep primer kraja z narodnostnimi boji med Nemci
in Slovenci. Leta 1910 je v Lenartu živelo
622 prebivalcev, pred začetkom 1. svetovne
vojne pa 637 prebivalcev10. Za narodnostno
življenje in utrjevanje slovenstva sta bili zelo
pomembni ustanovi šola in župnišče.Lenarška šola je bila pomembna slovenska postojanka, na veljavi pa je pridobila zlasti po letu
1895, ko je bila pri cerkvi v trškem središču
zgrajena nova šolska zgradba, ena najlepših
na slovenskem Štajerskem11.
Zaradi močne slovenizacije šole so lenarški Nemci leta 1909 ustanovili Schulvereinsko šolo12 in zanjo zgradili novo šolsko
poslopje13. Vodil jo je nadučitelj Otto Flory,
slovensko šolo pa nadučitelj in velik narodnjak Radoslav Kopič. Za nemško šolo ni
bilo dovolj otrok, zato so vanjo poleg nekaterih kmečkih in viničarskih otrok iz okolice
Lenarta vozili tudi otroke iz dunajske sirotišnice. Vsako leto so pripeljali v Lenart po 20
do 30 sirot. V to šolo so vozili svoje otroke
tudi trojiški Nemci in nekateri kočarji ter viničarji, ki so bili odvisni od svojih nemških
gospodarjev. Zanimivo je, da so pošiljali v
nemško šolo svoje otroke tudi nekateri prebivalci Gočove, na kar so kronisti opozorili
tudi bralce Slovenskega gospodarja in pripisali, da pošiljajo v to šolo otroke »samo pristaši narodo-napredne, liberalne stranke. To
je one stranke, ki ima na slovenskem Štajerju
patent na svojo narodnost. Odklanjamo vsako odgovornost za to narodno izdajstvo naših
liberalcev. Liberalec, štajercijanec in nemčur
je najnovejša trozveza. Njeno geslo je: brezverstvo in narodno izdajstvo14«.
Nadaljevanje prihodnjič

Branko Goropevšek, Štajerski Slovenci, kaj hočemo? Slovenska politika na Štajerskem v letih 1906
– 1914, Celje 2005, str. 11.
8
Slogaštvo pomeni v slovenski zgodovini zadnje tretjine 19. stoletja sodelovanje liberalne in konzervativne struje. Njegov nastanek postavimo v čas po prvem razcepu slovenske politike 1872
- 1876. Od tu naprej sta obe struji vodili slovensko politiko v državnem zboru ter deželnih zborih
in za volitve so postavljali skupne kandidate. Kljub vsej slogi je imela vsaka od obeh struj svojo
politično usmeritev: katoliška je izdajala svoj časopis Slovenec, liberalna pa Slovenski narod. V
imenu sloge so liberalci upoštevali »krščansko« in »katoliško podlago« kompletne politike. Za
katoliškim taborom po moči v stranki in zaradi močnih položajev v mestih ter tudi na podeželju
niso zaostajali. Vseeno pa je občasno prihajalo do trenj in nastopov proti uradnim slogaškim kandidaturam na volitvah. Konec sloge ter nastanek ločenih katoliških in liberalnih strank v devetdesetih letih 19. stoletja in v začetku 20. stoletja na Kranjskem, Štajerskem ter Goriškem so prinesla
vedno večja nasprotja ter nova katoliška miselnost. Slogaštvo so poskušali neuspešno ohraniti
zadnji slogaški politiki, kot sta bila Miroslav Ploj ter Franc Jurtela (prim. Zgodovina Slovencev,
Ljubljana 1979).
9
Ivan Roškar, umni gospodar in politik, rokopis referata za simpozij v Jurovskem Dolu dne 24.
avgusta 2019, arhiv Marjana Toša in Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah
10
Almanah Lenart 1989 – 1999, Lenart 1999, str. 9. Pred prvo svetovno vojno so bili lenarški tržani
predvsem trgovci in obrtniki, industrije, razen manjše opekarne, ni bilo. Trgovina in obrt sta
zadoščali dnevnim potrebam trškega in tudi okoliškega kmečkega prebivalstva. V trgu je bilo 5
trgovin z mešanim blagom, 1 trgovina z železnino, steklom, usnjem in mineralno vodo. Lenart je
takrat premogel 3 pekarne, 2 mesariji, 2 čevljarja, 2 mizarja, 2 kleparja, po enega krojača, brivca,
lončarja, medičarja in svečarja, sedlarja, zidarja, ključavničarja, kolarja in urarja. Bilo je 8 gostiln,
med njimi je bila slovenska samo Arnuševa. Gostilničarji so se šteli med najpomembnejše lenarške tržane.
11
Dobila je vzdevek »lenarška lepotica«
12
Deutscher Schulverein – Nemško šolsko društvo so ustanovili 2. julija 1880 leta na Dunaju in je
bil namenjen za germanizacijo nenemških narodov v monarhiji, tudi Slovencev na Štajerskem. To
je bila zasebna nemška šolska organizacija v Avstro-Ogrski, ki je veliko pripomogla k uresničevanju nemškega raznarodovanja in to še zlasti v obmejnih predelih med Šentiljem in Mariborom
ter tudi na območju osrednjih Slovenskih goric. Društvo je bilo razpuščeno po prevratu leta 1918,
a je še naprej tajno podpiralo delovanje nemške manjšine na območju Kraljevine SHS in v 30-tih
letih 20. stoletja aktivno sodelovalo tudi pri nacifikaciji.
13
Današnja »zgornja šola« na Ptujski cesti v Lenartu.
14
Slovenski gospodar (SG), št. 48, letnik 44, Maribor 1. 12. 1910
7
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Literarni večer s Tonetom Partljičem
V sredo, 26. 2. 2020,
se je v Knjižnici Lenart
odvijal literarni večer
z gostom, Tonetom
Partljičem.
Pisatelj,
dramaturg in nekaj
časa tudi politik je v
Knjižnici Lenart gostoval že večkrat, tokrat
nam je predstavil svoj
najnovejši avtobiografski roman Pesnica.
V literarni večer nas
je z nostalgično pesmijo Vozi me vlak v
daljave popeljala Aleksandra Papež. In to z
razlogom. Svoje kovčke je pustila na železniški
postaji Pesnica (improvizirana scena), ki je za
gosta večera in pisca romana ena izmed treh
Pesnic, ki jih čuti kot »troedine Pesnice njegovega otroštva«. Tone Partljič svoje tri Pesnice na široko in občuteno predstavi na prvih
straneh romana; mirno dolinsko reko otroških
let s tolmuni in ribami, vas z istim imenom
in še posebej železniško postajo, kjer je delal
piščev ata. V svojem literarnem ustvarjanju je
zavezan rodni Štajerski in Mariboru, edinemu
prostoru, v katerem lahko piše, kot sam pravi.
Zanimivo je, da tudi pripovedovalec Tine v
romanu Pesnica pravi, da lahko piše le doma,
v Mariboru, in ne v ljubljanski garsonjeri. V
avtobiografskem romanu nam pisec pripoveduje zgodbo o Joži Maleku, Tinetovem očetu.
Neposredno iz dramskega okolja (Moj ata,
socialistični kulak) so prestavljeni tudi drugi
člani družine Malek. Na svoj znameniti, s humorjem prežet govor nam je pisatelj pripovedoval zgodbe iz romana. Zgodbe o času, spremembah v kraju, družinah in ljudeh. Pisatelj
(Tine) je razpet med starim in novim domom,

med zavezo stari in novi družini, med atom
in sinom. Oče Malek (piščev oče) bolan sedi
na balkonu svoje hiše, gleda po Pesniški dolini
in se spominja nekdanjih časov … Tone Partljič
nam pove, zakaj je napisal komedijo Moj ata,
socialistični kulak in jo posvetil svojemu očetu. Njegova največja želja je bila, da bi oče kljub
bolezni zmogel doživeti premiero igre v SNG
Maribor, kar se mu je tudi uresničilo.
Poslušalci, ki so napolnili večnamenski prostor Knjižnice Lenart, so uživali in z
gromkim smehom večkrat prekinili pripovedovanje pisatelja.
»Vsak človek ima svojo Pesnico,« pravi
avtor v romanu.
»Nima pa vsaka Pesnica svojega pisatelja,
da bi ji postavil tak spomenik, kot ji ga
s svojim literarnim ustvarjanjem kleše
Tone Partljič,« je v spremni besedi zapisala
literarna kritičarka Ignacija Jarc Fridl. In tem
besedam se pridružujemo najbrž vsi, ki smo
roman prebrali.
Zdenka Krautič

Grafične
harmonije 2020
Kulturno društvo Babičina skrinja – Klub likovnikov
Lenart vabi na odprtje razstave grafik, ki so del bienalnega natečaja Grafične harmonije 2020.
Razstava bo predvidoma odprta od 6. do 30. aprila
2020 v Avli J. Hudalesa na Občini Lenart. V primeru preložitve bodo sporočili novi termin.

Vabilo k oblikovanju velikonočnih pisanic
Kulturno društvo Babičina skrinja Lenart
vabi vse ustvarjalce in društva k
oblikovanju unikatnih velikonočnih pisanic.
Unikatni izdelki bodo na ogled v Samostanski kleti in bodo del razstave velikonočnih
pisanic v Sv. Trojici, kjer jih bomo ponudili v
zameno za dobrodelne prispevke.
Vsa tako zbrana sredstva bodo namenjena
društvu Up-ornik iz Maribora za pomoč dijakom, ki so se s svojimi družinami znašli pod
pragom revščine.
Vsak udeleženec dobi jajce iz stiropora, ki ga bo s šifro dvignil v Knjižnici Lenart.
Vsak udeleženec bo lahko uporabil poljubno slikarsko, risarsko ali drugo tehniko in
različne materiale: barve, vosek, tekstil, usnje, bleščice, perlice, fimo maso, cvetove, zrnje,
plodove, okrasne trave, pesek …
Omejitev glede velikosti končnega izdelka bo vnaprej pripravljena plastična vrečka, v
kateri bodo udeleženci izdelek oddali v Knjižnici Lenart. Vsak udeleženec lahko prevzame
in odda več jajc.
Strokovna komisija bo pregledala in ocenila vse izdelke in na otvoritvi razstave razglasila
najboljše avtorje po idejni in izvedbeni plati predvidoma 10. 4. 2020.
Udeležence prosimo, da izdelkov ne podpisujejo, saj bodo označeni s šiframi.
Izdelke pričakujemo najkasneje do četrtka, 8. 4. 2020, do 13. ure.
Vabljeni!
Opomba uredništva: tudi pri tem vabilu sledite morebitnim odpovedim ali omejitvam
javnega življenja zaradi pandemije.
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49. Tekmovanje mladih glasbenikov
Republike Slovenije
V mesecu marcu se je odvijalo 49. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije, na katerega se na predtekmovanju uvrstijo
mladi, izjemno talentirani glasbeniki.
Učenci Konservatorija za glasbo in balet
Maribor – podružnične šole Lenart so se tudi
letos odlično izkazali. Glede na starost so bili
razvrščeni v različne kategorije. Tai Kmetič
je tekmoval v disciplini tolkala pod mentorstvom Tajane Novak ob klavirski spremljavi
Slavice Kurbus. Izak Lorenc, Aljaž Valentan
in Eva Ožinger so ob klavirski spremljavi
Zale Čuček Rojs in pod mentorstvom Simona Štelcerja tekmovali v disciplini trobenta,
v disciplini harmonika pa se je pomeril Lan

Lebreht ob mentorstvu Andreja Poliča. Vsi
so za svoje igranje prejeli srebrno plaketo. V
disciplini kitarski duo sta se preizkusili Živa
Jemenšek in Tijana Škrlec ter prejeli bronasto
plaketo. Mentor je Bogdan Štabuc.
Naši učenci in profesorji z dosežki na tekmovanjih vsako leto znova dokažejo, da so
sposobni poseči tudi po najvišjih priznanjih,
kar je zagotovo odraz vztrajnega, trdega dela
pod kvalitetnim vodstvom strokovnega kadra.
Našim tekmovalcem, njihovim mentorjem in
korepetitoricama čestitamo za izjemne dosežke.
Irena Košmerl Leš, pom. ravnateljice vodja PŠ Lenart

Otvoritev pregledne razstave likovnih del
Sare Družovec in Lare Žitnik
V sklopu dela z nadarjenimi učenci smo pripravili pregledno razstavo likovnih del
učenk 9. razreda Sare Družovec in Lare Žitnik. Otvoritev je potekala v torek, 18.
2. 2020, na OŠ Sveta Trojica.
Razstavo sestavljata dva
sklopa. Prvi je nastal pri
pouku likovne umetnosti
ali izbirnem premetu likovno snovanje. To so dela, ki
so nastala po zastavljenem
učnem načrtu. Drugi sklop
predstavljajo likovna dela,
ki so nastala izven učnega
procesa. Obe mladi umetnici
imata že prepoznavne samosvoje poteze tako v barvi kot
v risbi. Večinoma raziskujeta človeško in živalsko figuro, ki jo postavita v svoj pravljični
svet. V tem svetu plešejo krasne baletke, letajo zmaji, človeške figure imajo živalske elemente, kot so ušesa in rep. Te podobe odražajo like, ki so jima v tem obdobju odraščanja
trenutno blizu. Risbe kažejo izreden občutek
za figuro v gibanju. Prav presenetljivo je, da
deklici pri svojih mladih letih tako pravilno
prikažeta proporce figure ali portreta. Opazimo lahko tudi tihožitja in krajine, ki s svojo
lepoto zagotovo pritegnejo naš pogled.
Njuna dela so zanimiva, barvno harmonična, izvirna in prav gotovo vredna ogleda.
Na otvoritvi se je zbralo lepo število gostov,
ki so z obiskom izkazali podporo in spodbudo mladima umetnicama. Prisotne sta
pozdravila župan Občine Sv. Trojica v Slov.

goricah
David Klobasa in
ravnatelj OŠ in
vrtca Sv. Trojica
Darko Škerget.
Prijetno torkovo popoldne
je z glasbenim
nastopom popestrila
Stela
Tavželj, učenka
9. razreda.
Razstava bo
na ogled še do
5. 4. 2020, zato
vas vabimo, da
si jo ogledate.
Metka Beber

Slovenska folklorna skupina Maribor iz
Argentine na gostovanju v Jurovskem Dolu
V nedeljo, 16. 2. 2020, je v kulturnem
domu v Jurovskem Dolu gostovala Folkorna
skupina Maribor iz Argentine. Vsi njeni člani
so potomci slovenskih izseljencev, ki so prišli
v Argentino po 2. svetovni vojni. Slovensko
kulturno izročilo se v Argentini prav preko
folklorne skupine Maribor goji že 25 let, saj je
skupina v novembru 2019 praznovala 25-letnico delovanja. Njihov repertoar seže od
belokranjskih, prekmurskih, dolenjskih, štajerskih, ljubljanskih, koroških, porabskih do
gorenjskih plesov. Skupina v Argentini pleše
samo slovenske plese.
Vodja Folklorne skupine Maribor je Ana
Senovršnik, hči pokojne domačinke iz Zg.
Partinja Marije Tašner, ki je bila velika domoljubka in hkrati tudi pobudnica, da je Folklorna skupina Maribor pred petimi leti prvič
gostovala v Sloveniji.
Tašnerjeva družina je morala svoj dom
v Zg. Partinju zapustiti v aprilu leta 1945.
Marija, Anina mama, je bila ob izgonu stara
trinajst let in pol, njena brata Alojz in Ivan
pa pet in šest let. Ker se iz tabora slovenskih
beguncev v Avstriji niso mogli vrniti domov,

so se odločili za izselitev v Argentino, saj so v
tistem času le tam sprejemali cele družine. V
Argentini se je Marija Tašner poročila s prav
tako izseljenim Slovencem iz Slovenj Gradca
Francem Senovršnikom in Ana je ena izmed
njunih petih otrok. Čeprav je družina živela
daleč v tujem svetu, je ohranjala slovenske
navade in običaje. V njihovi družini je ob
slovenskem jeziku odmevala tudi slovenska
pesem. Gospa Ana je v Argentini 15 let poučevala slovenski jezik, s folklorno dejavnostjo
pa se ukvarja že 30 let. V folklorni skupini
Maribor plešeta tudi Anini hčeri in nečak.
Skupina ima redne vaje v slovenskem domu
v Karapačaju, saj so vsi plesalci včlanjeni v to
društvo, ki se nahaja v severnem delu buenosaireškega predmedstja. V času svojega delovanja so izvedli preko 140 nastopov.
Redno sodelujejo z veleposlaništvom Republike Slovenije v Argentini in na raznih srečanjih, ki jih organizirajo argentinske mestne
oblasti. Nastopajo na slovenskih prireditvah
in tudi pred argentinsko publiko s slovenskimi plesi. Organizirajo tudi srečanja folklornih skupin različnih narodnosti. Večkrat se
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Mlada ekipa KMN Slovenske gorice osvojila 3. mesto v državnem prvenstvu do 13 let

predstavljajo s stojnico, na kateri nudijo turistične informacije o Sloveniji, predstavljalo
slovensko hrano in spominke.
Ob 20. obletnici delovanja Folklorne skupine Maribor novembra leta 2014 so prejeli priznanje Urada Republike Slovenije za Slovence
v zamejstvu in po svetu za neprecenljiv doprinos k ohranjanju slovenske kulture po svetu.
S svojim delovanjem želijo pokazati, da je
slovenska skupnost v daljni Argentini še živa
in v polni meri ohranja slovensko kulturno
tradicijo.
Folklorna skupina Maribor v tem letu gostuje po Sloveniji v okviru projekta, ki je bil
zasnovan na Uradu za Slovence v zamejstvu
in po svetu in je prikaz razslojenosti družbe
v prvi polovici prejšnjega stoletja. Projekt je
namenjen občinstvu v smislu zavedanja, da
nam domovina ni kar tako dana in da je njena izguba zelo boleča. V okviru letošnje tur-

neje je Folklorna skupina Maribor nastopila
tudi v Stični, v Ribnici na Dolenjskem, v Petrovčah in v Veržeju.
Na nastopu v Jurovskem Dolu se je skupina
predstavila s spletom koroških in gorenjskih
plesov, za pokušino pa so nam zaplesali tudi
tri argentinske plese. V svoji predstavitvi ob
zaključku nastopa so plesalci povedali, da
daleč v tujem svetu s ponosom predstavljajo
kulturo in narodno zavest, ki so jo prejeli od
svojih staršev. Prireditev, ki jo je organiziralo
Kulturno društvo Ivan Cankar Jurovski Dol,
sta s kulturnim programom sooblikovali še
starejša in mlajša Folklorna skupina Jurovčan.
Po prireditvi je sledilo še čustveno srečanje
plesalcev z bližnjimi in daljnimi sorodniki iz
okolice Jurovskega Dola, Maribora in Slovenj
Gradca.
Vida Ornik, Kulturno društvo Ivan Cankar
Jurovski Dol, foto: Maksimiljan Krautič
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Alen Kramberger po en zadetek. Poleg njih
pa so za uspeh zaslužni tudi vratarja: Domen
Arnuš in Mai Cvetko ter igralci: Luka Brumen,
Tjaž Hadžiselimović, Jan Glavica, Anže Horvat
in trije igralci generacije 2009, ki so tekmovali
predvsem v rednem delu tekmovanja: Jan Čuček, Aljaž Fras in Timotej Kocbek.
Generacija igralcev 2007/2008 se je tako pridružila uspešnim starejšim klubskim igralcem, generaciji 2000/2002, pri čemer so sodelovali tudi igralci letnikov 2003/04, ki so v letih
od 2013 do 2019 osvojili kar 7 uvrstitev med
najboljše tri v državi, od tega osvojili 3 naslove
državnih prvakov, 2 drugi in 2 tretji mesti.

Državno prvenstvo v futsalu do 19 let - po zmagi nad FSK Stripy na vrhu
ekipa Benedikt Slovenske gorice
V 4. krogu državnega prvenstva do 19 let je ekipa Benedikt Slovenske gorice s težkega gostovanja v Škofji Loki odnesla vse tri točke. V izjemno napetem obračunu, v katerem sta si ena in
druga stran pripravili ogromno priložnosti, so z
zadetkoma Timoteja Šumana in Žana Rebernika povedli igralci iz Slovenskih goric, a je eden
najboljših mladih igralcev futsala v Sloveniji
Vanč Florjančič rezultat ob koncu polčasa naj-

KNjigolAndiJa
Uganka starejšega datuma, iz leta 1959, ko je nastala fotografija iz prejšnje
številke Ovtarjevih novic.
In res je bilo prav zanimivo
poslušati dve dami, ki sta
spoznali in predstavili svoji
mami na sliki, danes pa sta
sami že tudi upokojeni. Obe
sta generacija »avtohtonih«
Lenarčank. To sta Lenčka
Horvat (prej Polanec) in
Marija Dukarič Cvetko.
Prva je poklicala Lenčka:
»Jaz pa sem prepoznala svojo mamo, Lenčko Polanec
(35 let ji je bilo takrat), ki sedi druga z leve
strani. Ob njej sedi gospod Gumzej, čevljar;
njegova žena pa je bila predsednica Rdečega
križa, na drugi strani pa gospa Dukarič. Četrti z desne sedi dr. Gabršček, drugi z leve pa
dr. Kramberger, svetovno znani zdravnik, ki je
reševal vse od poroda do zobobola. Prva na
levi sedi Vida Brumen. Za mamo stoji gospa
Ditner pa gospod Lešnik, matičar, zdi se mi,
da bi lahko bil v zadnji vrsti tudi gospod Vrčko, policist, za ostale nisem prepričana, zdi se
mi, da stoji skrajno levo gospod Bravec, tapetnik iz Radehove, ženski v pisanih oblekah bi
lahko bili Zofija Duh in Tončka Radko, nisem
prepričana, bo še kdo potrdil.« Zelo pozorno
in dobro je ugotovila Lenčka za večino ljudi
na fotografiji. Res je še nekdo potrdil. Marija
Dukarič Cvetko, ki je bila celo prostovoljka pri
RK Lenart; ko je začela obiskovati gimnazijo
v Mariboru, ji je gospa Gumzej, zlata ženska,
dovolila, da si je v pisarni pisala na pisalni
stroj – to je bilo takrat več kot danes računalnik; poslala jo je na seminar za prostovoljce

Ekipa KMN Slovenske gorice do 13 let
je bila pred težko nalogo pred povratno tekmo z NK Ribnica, ki je odločala
o 3. mestu v državnem prvenstvu do
13 let. Prvo tekmo v gosteh so namreč
končali s porazom (5:2). Tudi sam
začetek tekme, ki se je v ŠD Voličina
odvijala 7. marca, ni obetal nič dobrega, saj so gostje v 3. minuti povedli z
rezultatom 0:2 in si tako priigrali že 5
zadetkov prednosti. Z zadetkom Lana
Arnuša v 7. minuti se je odprlo tudi
domačim, saj so v naslednji minuti s
še dvema zadetkoma Amadeja Ploja in Eneja Krambergerja že prišli do vodstva
3:2. 4 minute kasneje so domači že vodili 5:2
s čimer je bil zaostanek iz prve tekme poravnan. V napetem nadaljevanju so gostje zadeli
še dvakrat na 5:3 in 7:4, a domači mlin je na
krilih navijačev deloval še naprej in si do konca
polčasa priigral prednost 9:4. Igralci Slovenskih
goric so bili učinkovitejši tudi v nadaljevanju
tekme, saj so zadeli še 4-krat ob enem prejetem
zadetku, ter se z visoko zmago 13:5 zasluženo
veselili 3. mesta v državnem prvenstvu v futsalu do 13 let. Zadetke za Slovenske gorice so
prispevali: Amadej Ploj (6), Enej Kramberger
(2), Luka Poš (2), Lan Arnuš, Aljaž Sužnik in

prej znižal na 2:1, v nadaljevanju pa izenačil. Za
nova 2 zadetka v mreži domačih sta poskrbela
Tilen Rajter in z drugim zadetkom na tekmi
Timotej Šuman. V napeti končnici so domači
sicer znižali na 4:3, a zmaga je zasluženo romala
v Slovenske gorice, s čimer se je ekipa Benedikt
Slovenske gorice utrdila na 1. mestu z 10 točkami. S tremi točkami zaostanka sledijo ekipe
Bronx Škofije, Siliko iz Vrhnike in Litija.

Državno prvenstvo v futsalu do 17 let - po zmagi v gosteh poraz Slovenskih
goric na domači tekmi v Sladkem Vrhu

v Brežice, da je potem pomagala pri krvodajalskih akcijah ob nedeljah dopoldne. Zdravstveni dom je bil v hiši, kjer je danes sodišče.
»Moja mama, Terezija Dukarič, sedi med
Lenčko Polanec in dr. Gabrščkom. Takrat ji je
bilo 43 let in vse do Abrahama je imela lase
spletene v kito do bokov. Fotografija je nastala ob priložnosti podelitve značk za darovano
kri; spomnim se žametnih škatlic in seveda so
zato tudi pripeti šopki na prsih. Lepi spomini so to.« Gospa Marija pove tudi, da je imel
gospod Gumzej delavnico, kjer je danes trgovina Marko na Ptujski cesti. Potrdila je večino
oseb; tako smo skoraj v celoti prepoznali ljudi
(od desne proti levi) – sedijo: gospod Gumzej,
Lenčka Polanec, gospa Dukarič, dr. Gabršček,
Vlasta Muršak?, gospa Klobasa?, dr. Kramberger, Vida Brumen; stojijo: gospa Ditner, gospa
Lešnik, gospa Guzejeva, Zofija Duh?, Tončka
Radko?, gospod Bavec; zadnja vrsta: gospod
Vrčko?, gospod Lešnik, gospod Emeršič?
Namerno smo pustili vprašaje ob imenih,
v katere informatorki nista bili prepričani
in se bo morda še kdo
odzval do naslednje
številke. Nikoli ni prepozno.
Novi izziv naj bo posvečen ženskam. Kaj
povezuje osebe na fotografiji, zgodba o petju,
o družinskem petju.
Čigavem? Kdo vse je bil
zraven? Do kod segajo
korenine tega petja?
Pišite na marija.sauperl@gmail.com in
kličite na 041 817 198.
Marija Šauperl

Ekipa KMN Slovenske U17 je na domači tekmi, ki jo je zaradi premajhne dvorane v Voličini
odigrala v Sladkem Vrhu, doživela poraz proti
Bronxu iz Škofij. Po hitrem vodstvu gostov z
0:2 je rezultat z dvema zadetkoma izenačil Alen
Ruis. Ključen trenutek tekme se je zgodil v 17.
minuti, ko je pri rezultatu 3:4 za goste žoga v

kazenskemprostoru v ramo zadela Alena Ruisa,
kar je sodnik označil za igranje z roko in kapetana domačih izključil. Gostje so izključitev
izkoristili ter do konca tekme zadeli še 4-krat
in tekmo dobili z rezultatom 3:8. Slovenske gorice si z osvojenimi 3 točkami delijo 2. mesto z
Litijo, Meteorplastom in KMN Tomaž Šic bar.

Državno prvenstvo za ženske v futsalu - dekleta Slovenskih goric prepričljivo
v prvem polfinalu
V prvem polfinalnem obračunu je članska ženska
ekipa Slovenskih goric dosegla visoko zmago nad
ŽNK Sevnica. V domači dvorani v Benediktu,
kjer dekleta igrajo končnico prvenstva, so tekmo

dobile z rezultatom 10:2. Zadetke za Slovenske
gorice so dosegle: Tanja Vrabel (4), Viktoria Hornakova (2) ter Klara Cene, Katja Nežmah, Jerneja
Senekovič in Valentina Tuš po en zadetek.

Tanji Vrabel že 4. zapored zlata žoga za najboljšo futsal igralko v Sloveniji
Igralka KMN Slovenske
gorice Tanja Vrabel je bila
na letošnjem finalu pokala
Terme Olimia v futsalu že
4. zapored prejemnica zlate
žoge za najboljšo slovensko
futsal igralko. Tanja, sicer
tudi kapetanka slovenske
ženske futsal reprezentance,
je laskavi naslov dobila več
kot zasluženo. S 63 zadetki
je bila v prejšnji sezoni daleč najučinkovitejša strelka
slovenskega državnega prvenstva in na ta način tudi
pomembno pripomogla k 3.
naslovu državnih prvakinj za Slovenske gorice. Z 42 zadetki pa je Tanja tudi najučinkovitejša igralka letošnjega državnega prvenstva.

Nagrado za njaboljšega futsal igralca je prejel
Kristjan Čujec, ki je to nagrado prejel tretjič.

Epidemija preprečila končnico v futsal tekmovanjih in vseh tekmovanjih pod
okriljem NZS
Državno prvenstvo v futsalu do 13 let in
pokalno tekmovanje v futsalu sta edini, ki
sta pod okriljem NZS dočakali svoj epilog.
Končnice v preostalih tekmovanjih v futsalu

in vseh tekmovanjih pod okriljem NZS so
namreč do nadaljnjega prekinjene. Usoda teh
tekmovanj še ni znana.
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CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah

Podelitev odličij za naj karateiste leta 2019
V sredo, 19. februarja 2020,
je Karate zveza Slovenije v
kongresni dvorani Thermane
Laško že tradicionalno organizirala prireditev »Naj karateist
2019«. Predsednik Karate zveze Slovenije Borut Strojin je v
svojem uvodnem nagovoru za
častne goste razglasil vse športnike – karateiste, katerim je bil
svečani večer tudi namenjen,
ter jim podelil priznanja za izjemne dosežke v letu 2019.
Lenarčan Vid Zarič je prejel kar
dve priznanji, in sicer: priznanje
za pokalnega zmagovalca med
mlajšimi kadeti v kategoriji kat ter priznanje
za najboljšega karateista v skupni kategoriji
mlajših kadetov. Odličje je prejela tudi karateistka matičnega mariborskega Kovinarja, Maša
Simonič, ki je zasedla skupno 2. mesto v kate-

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.

goriji naj karateistka članic. S temi prestižnimi
nagradami se je zaključilo preteklo leto, v katerem je lenarški karate klub osvojil ogromno
zavidljivih rezultatov. Zaradi tega se veselimo
novih izzivov, ki jih prinaša leto 2020.

Sveže z interneta
- Na fejsu poklanjajo samo pse in mačke,
da bi pa kdo pujsa šenkal ...?!?
- Včasih naletiš na ljudi, ki ti lahko spremenijo življenje na bolje. Te ljudi imenujemo „kelnarji“.
- Neverjetna vest prihaja z Japonske. Izumili so namreč fotoaparat s tako hitro zaslonko, da lahko slika žensko z zaprtimi
usti.
- Pravi soseda: S‘m tok dobrega gasilca
vidla, matr‘ me je prijelo, da bi bajto zakurla.
- Sem se ga tak napil, da ko sem šel čez
plesišče po novo pijačo, sem bil izbran za
najboljšega plesalca.
- Reče babica: “Otroci moji, vi danes mi-

1/16 strani

-

slite samo na sex. V mojih časih nisem
imela časa za to, saj sem morala skrbeti
za 12 otrok.”
Kaj je pogum? Da te žena dobi z drugo v
postelji, ti pa vstaneš, jo mahneš po riti
in rečeš: „K‘r pripravi se, ti si naslednja.“
Greva se igrat skrivalnice. Če me najdeš,
bo nagrada sex. Če me ne najdeš ... sem
v omari.
Moj prijatelj je bil včeraj tako pribit, da je
lastno ženo vprašal, če je samska.
Na Marsu naj bi bila voda, WIFI-ja pa
nimajo – torej ni pogojev za življenje!
Če
imaš
prijatelje
samo
na
FACEBOOKU, je to isto, kot če si bogat
pri igri MONOPOLY.

HUMORESKA

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

Piše: Tomaž Kšela

Vzgoja za samostojnost

»Po dolgem času se nam vsaj po vremenski
napovedi sodeč zopet obeta sončen konec tedna.
Tone, kam boš šel oziroma kaj boš počel, če bo v
soboto in nedeljo zares sijalo pomladno sonce,« je
rezkar Peter pri malici povprašal mizarja Toneta.
»Ne glede na to, kakšno bo vreme, bova z
ženo peljala najinega sina na rojstnodnevno
zabavo, ker ima njegov sedemnajstletni prijatelj
rojstni dan,« je odvrnil Tone. »Zadnje čase se z
ženo žrtvujeva samo za sina in svojega življenja
praktično nimava več.«
»Lepo. Kam pa bosta šla medtem, ko bo sin
na zabavi,« je vprašal Peter.
»Le kam bi šla? Starši bomo sedeli na terasi
in opazovali, kako se naši otroci igrajo,« je dejal
Tone.
»Pa vam ne bo dolgčas,« je zanimalo Petra.
»Malo nam bo že, vendar starši otrok dandanes ne moremo pustiti samih. Kdo bi jim pomagal, če bi se med seboj sporekli ali bi jim ponudili
kakšno hrano, ki je ne marajo,« je pojasnil Tone.
»Tudi meni je malo mar, kakšno vreme bo
ob koncu tedna, saj bom v soboto in nedeljo
pomagala hčerki pisati seminarsko nalogo,« se
je v pogovor vključila šivilja Marica. »Že trikrat
sem šla v knjižnico po literaturo, ki jo bom za to
potrebovala.«
»Zakaj pa hčerka ni šla v knjižnico sama,« je
zanimalo Petra.
»Ah, saj nima časa. V šoli jih tako obremenju-

jejo, da ne bi mogla hoditi niti na plesne vaje, če
ji z možem ne bi pomagala pri učenju in pisanju
domačih nalog.«.
»Moj sin pa ima tako zaguljenega razrednika, da jim daje domače naloge celo čez vikend.
Ubogi fant nima niti toliko časa, da bi si sam pospravil sobo. Ne vem, kako bi zmogel vse šolske
obveznosti, če ga z ženo ne bi popolnoma razbremenila vseh domačih opravil,« je dodal Tone.
»Lepo je, da tako skrbita vsak za svojega otroka in mu pomagata. Skrbi me samo, kako se
bosta znašla, ko bosta morala zaživeti samostojno,« je zamišljeno dejal Peter.
»Nič ne skrbi, jaz sem se z našim direktorjem
že zmenil, da bo mojega sina vzel v službo, ko bo
treba. Tako mu bom lahko pomagal pri uvajanju
v delo,« je veselo dejal Tone.
»Jaz pa sem svoji hčeri že našla dobrega fanta,
ki je sin moje najboljše kolegice. Tako bo v dobrih rokah tudi, ko odraste,« je dodala Marica.
»Verjetno sta vama vajina otroka neizmerno
hvaležna za skrb in pomoč,« je dejal Peter.
»To pa ne. Moj sin se z mano sploh ne pogovarja več, samo še divje me gleda,« je dejal Tone.
»Ne vem, kaj mu je zadnje čase.«
»Mladi so dandanes nehvaležni. Takšna je
tudi moja hči, vendar moramo starši za njihovo
srečo stisniti zobe in prenesti tudi to,« je dodala
Marica. »Če jim ne bomo pomagali, se ne bodo
nikoli usposobili za samostojno življenje.«
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»Koliko sklonov ima slovenščina?«
»Po novem sedem.«
»Za sedmega pa še nisem slišal. Kako se
mu reče?«
»Podkupovalnik. Po njem pa se vprašamo:
komu in koliko?«

Sreča v nesreči

»Petrček, kako bi pojasnil, kaj je sreča v
nesreči,« je učiteljica vprašala Petrčka.
»To najbolje ve moja mama. Imela je
srečo, da je dobila službo, vendar ima
nesrečo, ker je zaposlena v podjetju, ki že
pol leta ne izplačuje plač.«

Iznajdljivost

»Moja tovarna tako slabo posluje, da
delavcem že tri mesece nisem izplačal
plač,« je en direktor potožil drugemu. »Ne
vem, kaj naj naredim.«
»Delavcem začni zjutraj, ko pridejo na
delo, zaračunavati vstopnino. Tako boš
hitro prišel do denarja.«
»Saj sem to že poskusil, vendar so delavci
bolj prebrisani, kot misliš. V službi so bili
od ponedeljka zjutraj do petka zvečer.«

Obžalovanje

»Zakaj ste sosedu vrgli kamen skozi okno
in mu pri tem razbili šipo,« je sodnik
vprašal obtoženega.
»Ker sta z ženo kar naprej kričala eden na
drugega. Tega nisem mogel več poslušati.«
»Obžalujete svoje dejanje.«
»Seveda, saj se je skozi razbito okno
potem še bolj slišalo.«

Dopust

»Kdaj si najraje na dopustu?«

Pripravlja T. K.

»Ko smreke zelenijo.«
»Smreke so vedno zelene.«
»Vem, vem …«

Nenavadno naključje

»Sosed, včeraj zvečer pa si bil zelo pijan.«
»Vrag naj te vzame! Ko sem pijan, me vsi
vidite. Ko sem žejen, pa ni nikjer nikogar,
da bi mi dal za špricer.«

Soba

»Gospod upravnik, imam najgršo sobo
v hotelu. Ali mi jo lahko zamenjate,« je
upravnika že navsezgodaj ogovorila jezna
turistka.
»Žal ne, lahko pa odstranimo vsa ogledala
iz nje.«

Kraja

»Oh, dragi. Ali se spomniš, da si mi v
tem parku ukradel prvi poljub,« je žena
vprašala moža.
»Seveda se spomnim. Zaradi te kraje sem
še vedno v zaporu.«

Nasvet

»Samo to si zapomnite: na sodnikova
vprašanja odgovarjajte čim bolj na dolgo in
široko,« je odvetnik dejal svojemu klientu.
»Zakaj pa?«
»Tako boste ostali dalj časa na svobodi.«

Pojasnilo

»Kam greš,« je mož vprašal ženo.
»K sosedi bom skočila za pet minut. Ti pa
vsakih 15 minut premešaj golaž na štedilniku.«

Žena

»Sosed se je poročil?«
»Kakšna je žena? Je močno lepa?«
»To ne, je pa lepo močna.«
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Ovtarjeva košara na Radiu Slovenske gorice

P

o zelo dobrem odzivu poslušalcev na
pretekle oddaje smo se odločili, da
tudi v sezoni 2019/2020 nadaljujemo s
predstavitvijo LAS Ovtar Slovenskih goric in
animacijo območja na ta način. Tako ste lahko na Radiu Slovenske gorice (96,4 MHz) ob
nedeljah med 11. in 11.45 uro spremljali že
tretjo sezono oddaje Ovtarjeva košara.
Namen oddaje je predstavitev LAS Ovtar
Slovenskih goric, skupnega instrumenta Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, t.i. CLLD
(Community-Led Local Development), in
opozoriti na možnosti prijave na javne pozive
za razpoložljiva sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predstavljali so se različni projekti, kot sta
npr. Glamur in Zeleni biznis, aktualne vsebine v
zvezi z delovanjem LAS Ovtar Slovenskih goric
(javni pozivi in potrjene operacije) ter oddaje o
produktih, značilnih za Slovenske gorice (jabolka, gibanica, vina, bučno olje …). Tako so različni ponudniki iz Slovenskih goric (nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, vinogradniki,
rokodelci …) spregovorili o svojih projektih,
dobrih praksah, izkušnjah in izdelkih.
Če ste katero od oddaj zamudili, jo lahko
najdete in poslušate v arhivu Radia Slovenske
gorice: https://www.rsg.si/?page_id=30729
Vabljeni k poslušanju!
M. G.

Vabilo k sodelovanju na jubilejnem sejmu
KOS 2020

P

onudnike, ki bi želeli svojo ponudbo v
okviru Ovtarjeve ponudbe predstaviti
na letošnjem, že 10. Kmetijsko-obrtniškem sejmu Lenart, vabimo k sodelovanju.
Tudi letos bo poudarek na dopolnilnih dejavnostih na kmetijah. Ponudba iz Slovenskih
goric se bo predstavljala skupaj, na enem mestu, v pokritem prireditvenem prostoru.
Za predstavitev dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah je na voljo pokriti razstavni prostor, cena najema je 50,00 EUR + DDV. Za
rokodelce - prikaz domače obrti (osebno dopolnilno delo) - je najem prostora brezpla-

čen. Prijavite se s prijavnim obrazcem, ki ga
najdete na spletni strani organizatorja sejma
www.sejem-lenart.si.
Sejem, na katerem se lahko predstavite, bo
potekal v naslednjih terminih:
- petek, 29. 5. 2020, od 9. do 19. ure,
- sobota, 30. 5. 2020, od 9. do 19. ure,
- nedelja, 31. 5. 2020, od 9. do 19. ure.
V času sejma bo organiziran pester zabavno družabni program in vrsta spremljajočih
prireditev.
Rok za prijavo za sodelovanje na sejmu je
30. 4. 2020.

V teku projekt Zeleno podjetništvo v
Slovenskih goricah

V

sklopu projekta Zeleno podjetništvo v Slovenskih goricah oz. ZELENI BIZNIS je Izobraževalni center v tem šolskem letu uspešno izvedel naslednje module:

Organizacijski vidik poslovanja

Organizacijski vidik poslovanja

Komunikacija in bonton, retorika in javno nastopanje

Pri tem modulu smo se
seznanili z aktualnimi vsebinami, kot so: pravno organizacijske oblike malih podjetij, društvo, dopolnilno
delo, dopolnilna dejavnost
na kmetiji; pregled portalov
AJPES, EVEM, SPOT točka,
E-DAVKI. Predavateljica
nam je predstavila primere
bilanc enostavnega in dvostavnega
računovodstva.
Na zadnjem srečanju smo
se pogovarjali o dohodnini,
davku iz dejavnosti, DDV
zavezanec da ali ne, davčni
obračuni.

Osvojili smo nove prodajne pristope in pravila
vzpostavitve dobrega prvega stika s strankami. Pridobili smo veščine verbalne
in neverbalne komunikacije, poslovnega bontona, se
naučili obvladovanja konfliktov in se izurili v javnem
nastopanju.

Računalniško opismenjevanje

Pri
računalniškem
opismenjevanju
smo
urili področja, ki so
ključna za varno rabo
sodobnih tehnologij in
ki nam bodo pomagala
pri promociji dejavnosti in organizaciji dela.
Nekaj iz vsebine: shranjevanje dokumentov v
oblaku, varna raba interneta, različne vrste datotek in aplikacije za delo
z njimi, osnove urejanja Računalniško opismenjevanje
in oblikovanje besedil.
prebivalce LAS Ovtar Slovenskih goric. ProPri delu smo uporabljali osebne računalnike kot
jekt financira Evropski kmetijski sklad za ratudi mobilen naprave.
zvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.
V nadaljevanju izobraževalnega programa
Zeleni biznis bomo še izvedli modula PoPrijave in dodatne informacije sprejemamo
slovna komunikacija v nemškem jeziku ter
na telefon 02 720 78 88, 051 368 118 in po ePromocija zdravja na delovnem mestu. Na-pošti izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com.
tančni termini bodo znani naknadno.
Alenka Špes in Damjana Vizjak
Udeležba je brezplačna in možna za vse

Načrtovanje objave javnih pozivov LAS Ovtar

R

azvojna agencije Slovenske gorice, d. o. o., vodilni partner pogodbenega partnerstva LAS
Ovtar Slovenskih goric, obvešča, da bosta javna poziva za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) objavljena takoj po prejemu odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano o potrditvi tretje spremembe Strategije lokalnega razvoja, ki jo je LAS vložil že konec
novembra 2019. Za vse informacije spremljajte spletno stran http://www.lasovtar.si.
M. G.

Lokalna akcijska skupina (LAS) Ovtar
Slovenskih goric

T

rinajstega januarja 2016 je bilo ustanovljeno pogodbeno partnerstvo LAS
Ovtar Slovenskih goric, kot ga določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki
ga vodi skupnost, v programskem obdobju
2014–2020. V aktualnem programskem obdobju LAS Ovtar Slovenskih goric združuje
občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart,
Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih
goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah,
Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, torej
skupaj 10 občin, na površini 402,9 km2 z nekaj več kot 43 tisoč prebivalci. Partnerji LAS so
poleg občin tudi druge pravne in fizične osebe
iz območja LAS, ki imajo skupen interes po
združevanju z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij
po pristopu »od spodaj navzgor« in s ciljem
spodbujanja socialnega vključevanja, boja
proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanja
regionalnih razvojnih razlik in gospodarskega
razvoja lokalnega območja. Njihov cilj je tudi
prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja,
kulturni dediščini, kulturni krajini in njenim
elementom. Poziv za vstop v partnerstvo LAS
je možen kadarkoli na osnovi pristopne izjave.
V okviru pogodbenega partnerstva Razvojna
agencija Slovenske gorice, d. o. o. (RASG) opravlja
naloge vodilnega partnerja. LAS kot pogodbeno

partnerstvo nima pravno formalne oblike, zato
RASG zanj zagotavlja vse pogoje delovanja, vključno z davčno in matično številko in transakcijskim
računom ter vodi ločene računovodske evidence.
V programskem obdobju 2014–2020 ima
območje LAS na voljo 2.768.495,37 EUR
evropskih sredstev, od tega 1.572.481,25 EUR iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 1.196.014,12 EUR iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj. Razpoložljiva sredstva se
upravičencem dodeljujejo s postopki javnih
pozivov, ki jih izvaja LAS. O izboru projektov
odločajo organi LAS na predlog ocenjevalne
komisije, končne odločitve o financiranju pa
izdata pristojna državna organa, Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja oz. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
LAS lahko kandidira tudi na posebnih razpisih za sofinanciranje projektov sodelovanja.
Iz tega naslova je LAS Ovtar Slovenskih goric
(zanj RASG) že izvaja projekt GLAMUR, v
katerem kot partnerji sodelujejo še LAS Prlekija, LAG Vulkanland (Avstrija) in Verein
Genuss am Fluss (Avstrija).
LAS Ovtar Slovenskih goric se vsako leto
predstavlja tudi na sejmih KOS v Lenartu in
AGRA v Gornji Radgoni.
Predsednik LAS Ovtar Slovenskih goric je
že drugi mandat g. Mitja Horvat.

Komunikacija in bonton, retorika in javno nastopanje
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