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V nastajanju je uradna mobilna aplikacija Visit Lenart, ki bo predstavila pestro tradicijo, kulturo in zgodovino krajev
Občine Lenart; skozi čisto, neokrnjeno naravo bo popeljala do najlepših in najbolj skritih kotičkov in namignila, kje
okusiti tradicionalne kulinarične dobrote … Več na str. 6. Foto: Franci Ornik

Preklic epidemije covida-19

E

pidemijo bolezni covid-19, ki je bila razglašena 12. marca, je vlada 14. maja preklicala
z zadnjim dnem maja. Ker nevarnost širjenja novega koronavirusa še obstaja, pa bodo
nekateri ukrepi ostali v veljavi še naprej.

Med okuženimi je bilo več žensk kot moških
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Tretji paket protikoronskih ukrepov

D

o sredine maja je slovenska vlada pripravila tudi dva paketa ukrepov za omilitev posledic epidemije za posameznike in gospodarstvo – prvega smo predstavili v aprilski
številki našega časnika, drugega pa na kratko predstavljamo v posebnem članku v tej
številki. Ob koncu redakcije te številke Ovtarjevih novic pa je vlada sprejela že predlog tretjega
protikoronskega zakona in ga poslala v državni zbor.

Vlada je epidemijo preklicala na osnovi podatkov in ocen Nacionalnega inštituta za
javno zdravje (NIJZ). Po podatkih inštituta so od 4. marca, ko je v Sloveniji zbolel za
covidom-19 prvi bolnik, do 13. maja testirali za novi koronavirus preko 68 tisoč ljudi.
Okuženih je bilo 1.464 oseb, od tega 818 žensk in 646 moških.

Kaj prinaša tretji paket ukrepov?

Med umrlimi daleč največ starejših od 75 let

Shema za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa

Največ okuženih je bilo na dan preklica epidemije v domovih za starejše – 458 oseb, od
tega 321 oskrbovancev. Za covidom-19 so umrle 103 osebe: 58 je bilo starejših od 85 let,
26 je bilo starih od 75 do 84 let, 15 je bilo starih od 65 do 74 let, 2 sta bila stara od 55 do 65
let in 2 sta bila stara od 45 do 55 let.

V občinah na območju upravne enote Lenart je bilo 19 okuženih
V občinah na območju Upravne enote Lenart je bilo v Občini Lenart z novim
koronavirusom okuženih 9 oseb, v Občini Benedikt 1 oseba, v Občini Cerkvenjak 1
oseba in v Občini Sveta Ana 8 oseb. V občinah Sveti Jurij v Slovenskih goricah in v Občini
Sveta Trojica ni bil z novim koronavirusom okužen nihče. Po prvem maju so v osrednjih
Slovenskih goricah zabeležili samo en primer okužbe z novim koronavirusom, in sicer
v Lenartu.

V osrednjih Slovenskih goricah ni za covidom umrl nihče
V občinah na območju Upravne enote Lenart do preklica epidemije za boleznijo covid-19 ni umrl nihče.

Odgovorno ravnanje ljudi
Po ocenah NIJZ smo bili v Sloveniji dokaj uspešni ob prvem valu epidemije. Po njihovi
presoji je k omejitvi širjenja virusa največ prispevalo sodelovanje in odgovorno ravnanje prebivalstva pri upoštevanju ukrepov ter skrb prebivalcev za lastno zdravje in zdravje
skupnosti.

Ukrepe je treba še spoštovati
Kljub vzpodbudnim epidemiološkim podatkom, zaradi katerih je Slovenija kot prva država v Evropi razglasila konec epidemije, pa sta NIJZ in vlada prebivalce pozvala, naj še
naprej ravnajo odgovorno in spoštujejo ukrepe, ki so še veljavi.

V sporočilu za javnost po seji vlade, na kateri so izoblikovali predlog tretjega protikoronskega
zakona, so zapisali, da predlog zakona vsebuje začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic
epidemije na področju dela, javnih financ, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva in prehrane,
štipendij, subvencij študentske prehrane, visokega šolstva, infrastrukture ter javnega naročanja.

Nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je shema za subvencioniranje skrajšanega
delovnega časa, vredna od pol do ene milijarde evrov. Dejansko pa bo država zagotovila
subvencije za skrajšani delovni čas vsem delodajalcem, ki se bodo zanj odločili. Po besedah
ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja je sofinanciranje skrajšanega delovnega časa zastavljeno tako, da bo država z evropskimi sredstvi
sofinancirala do polovice delovnega časa posameznega delavca. Višina subvencije bo fiksna
glede na obseg skrajšanega delovnega časa. Tega ukrepa, ki naj bi začel veljati 1. junija, bodo
deležni delodajalci, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bodo mogli zagotoviti 90 odstotkov
dela. Subvencionirano naj bi bilo delo zaposlenih, skrajšano na 36 do 20 ur tedensko. Subvencije naj bi znašale od 448,52 do 112,13 evra. Ukrep naj bi bil v veljavi do konca leta z
možnostjo podaljšanja.

Za nekatere še naprej subvencije za plačilo začasnega čakanja na delo

Za turistično gospodarstvo in gostinstvo ter še za nekatere dejavnosti naj bi mesec dni
ostal v veljavi še ukrep subvencioniranja plačila začasnega čakanja na delo, ki sicer poteče
31. maja.

Vavčer za turistične storitve v višini 200 in 50 evrov

Za to, da bi pomagali slovenskemu turističnemu gospodarstvu, bodo v skladu s tretjim
protikoronskim paketom, če bo ta sprejet v državnem zboru, vsi polnoletni državljani s stalnim bivališčem v Sloveniji prejeli vavčer v višini 200 evrov, otroci in mladostniki do 18 let pa
v višini 50 evrov. Vavčer bodo lahko izkoristili za plačilo nočitev z zajtrkom pri slovenskih
ponudnikih turističnih storitev. Ukrep ne bo vplival na izplačilo regresa za dopust.

110 milijonov evrov za pokrivanje izgub v zdravstvu zaradi epidemije

Za pokrivanje izgub v zdravstvu v času epidemije bo država zagotovila 110 milijonov
evrov. V tretjem paketu ukrepov je predvidena tudi pomoč države avtobusnim prevoznikom
in žičničarjem.
V času, ko to pišemo, lahko poslanci v državnem zboru zakon pred sprejemom še dopolnijo. Zato bo za natančno tolmačenje zakona potrebno počakati na njegovo objavo v
uradnem listu.
T. Kšela
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Drugi paket protikoronskih ukrepov

P

oslanci v državnem zboru so konec
aprila sprejeli drugi paket interventnih
zakonov za omilitev posledic epidemije
bolezni covid-19. Ta paket med drugim prinaša državna jamstva za likvidnostna posojila
podjetjem v skupni višini dveh milijard evrov.
Država bo po tem zakonu po določenih
jamstvenih shemah pri poslovnih bankah
jamčila za posojila, ki jih bodo najela podjetja. Banka bo lahko dala podjetju posojilo v
višini do 10 odstotkov prihodkov od prodaje
v letu 2019, vendar ne bo smelo biti višje od
njegovega letnega stroška dela. Posojilo ne bo
smelo biti daljše od petih let, namenjeno pa
bo lahko izključno financiranju osnovne dejavnosti. Jamstva bodo veljala za kreditne pogodbe, sklenjene od 12. marca do konca leta.
Za posojila mikro, majhnim in srednjim
podjetjem bo država jamčila do višine 80
odstotkov glavnice, za kredite velikim podjetjem pa do 70 odstotkov glavnice.
Z drugim paketom interventnih zakonov
so priznali pravico do pomoči zaradi epidemije 190 tisoč upravičencem, ki so jih ob
sprejemanju prvega paketa spregledali. Tako
bodo pomoči deležni tudi izredni študenti,
starši otrok s posebnimi potrebami, prejemniki starševskega dodatka, rejniki, vojni veterani, invalidi, družinski pomočniki, kmetje
nad 65 let in z nizkimi dohodki, člani kmetij,
prejemniki otroškega dodatka, če niso višje
kot v šestem dohodkovnem razredu, in še nekateri drugi. Vsem so pravice priznali za nazaj, torej od 13. marca dalje. Doslej je bilo do
pomoči upravičenih okoli milijon državljank

in državljanov, sedaj pa se jim jih je pridružilo
še 190 tisoč. Skupni obseg pomoči so zaradi
tega povečali na 3,1 milijona evrov.
Po novem so tudi nekoliko manj strogi
pogoji za pomoč samozaposlenim in delodajalcem, ki so ali bodo poslali zaposlene na
čakanje. Do pomoči so po novem upravičeni
tisti, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v
letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot
10 odstotkov glede na lansko leto. Ta ukrep
bodo lahko uporabile tudi humanitarne in
invalidske organizacije ter manjša podjetja iz
finančne in zavarovalniške dejavnosti ter širši
krog samozaposlenih.
Organizatorjem turističnih potovanj nova
zakonodaja omogoča, da potrošniku, ki zaradi epidemije ni šel na potovanje ali dopust,
namesto vračila denarja izdajo vrednotnico,
ki jo bo lahko porabil v 24 mesecih. Če v tem
času ne bo šel na izlet ali dopust, bo lahko
zahteval vračilo zneska v denarju.
Drugi paket ukrepov je prinesel tudi zvišanje povprečnin in oprostitev plačila najemnin
za poslovne prostore v lasti občin in države.
Vlada je že pripravila tretji protikoronski
paket, ki bo razvojno naravnan. Z njim želi
zagotoviti čim lažji prehod nazaj v normalno
življenje, odpraviti pa namerava tudi številne birokratske ovire, ki onemogočajo razvoj,
čeprav so sredstva zanj na razpolago. Tretji
paket naj bi podaljšal tudi veljavnost nekaterih ukrepov iz prvega paketa, predvsem za
panoge, kot je turizem, kjer letos ni mogoče
pričakovati hitrega okrevanja.
T. Kšela

Enkratni dodatek prejelo 302 tisoč
upokojencev in 50 tisoč prejemnikov denarne
socialne pomoči in varstvenega dodatka

V

skladu z zakonom o interventnih
ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic
za državljane in gospodarstvo so zadnji dan
aprila vsi upokojenci s stalnim prebivališčem
v Sloveniji, ki imajo nižjo pokojnino od 700
evrov, prejeli od Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje (ZPIZ) enkratni solidarnostni dodatek.
Od 300 do 130 evrov dodatka, glede na
višino pokojnine, je prejelo preko 302 tisoč
upokojencev, ki jim je ZPIZ izplačal skupno
blizu 66,5 milijona evrov. Ta sredstva bo ZPIZ
dobil iz državnega proračuna. Upokojenci s
pokojnino do 500 evrov so prejeli 300 evrov
dodatka, upokojenci s pokojnino od 500 do
600 evrov so prejeli 230 evrov in upokojenci s
pokojnino od 600 do 700 evrov so prejeli 130
evrov dodatka.

Poleg upokojencev so v enakih višinah do
dodatka upravičeni še prejemniki invalidskih
nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim
prebivališčem v Sloveniji, če njihovo nadomestilo znaša 700 evrov ali manj. Enkratni
solidarnostni dodatek za upokojence so prejeli tudi tisti zavarovanci, ki so bili v obvezno
zavarovanje vključeni za ožji obseg pravic.
Prav tako so ga prejeli tudi tisti, ki so bili upokojeni na podlagi Zakona o starostnem zavarovanju kmetov, in prejemniki dodatka k tuji
pokojnini.
Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150
evrov je po istem zakonu sredi maja prejelo
tudi blizu 50 tisoč oseb, ki so prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka (za mesec april 2020). Država je za to namenila iz proračuna blizu 7,5 milijona evrov.
T. Kšela

Evropska priporočila ob vračanju na
delovna mesta

K

onec aprila in maja je vlada začela postopno rahljati ukrepe za preprečitev
širjenja novega koronavirusa, zato so se
številni zaposleni, ki so bili doma na čakanju,
postopoma začeli vračati na delo. Evropska
agencija za varnost in zdravje pri delu (EUOSHA) je zato, da bi pomagala delodajalcem
in delavcem, pripravila neobvezujoče smernice z naslovom »Covid-19: vračanje na delovno
mesto; prilagajanje delovnih mest in varovanje delavcev«. Smernice so lahko podjetjem v
pomoč, da delovna mesta prilagodijo novim
razmeram in delavcem zagotovijo varno delo.
V prvi vrsti Evropska agencija za varnost in
zdravje pri delu delodajalcem svetuje, naj novelirajo ocene tveganja za vsako delovno mesto. Prav tako podjetjem svetuje, naj izvajajo
ukrepe po hierarhiji. Najprej naj v podjetjih
začnejo s kolektivnimi ukrepi, nato pa naj jih
dopolnijo po potrebi z individualnimi, kot je
osebna varovalna oprema. Seveda pa je treba
vse ukrepe prilagoditi delovnim mestom, saj
vsi ukrepi niso primerni za vsa delovna mesta.
Agencija delodajalcem svetuje, da sprva
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opravljajo samo nujna dela. Kadar je to mogoče, naj delavci opravljajo storitve na daljavo. Na delovnem mestu v podjetju naj bodo le
delavci, ki so za delovni proces nujno potrebni. Prav tako agencija svetuje, da delodajalci
poskrbijo za čim manj fizičnih stikov med
delavci. Če je le mogoče, naj delavci opravljajo svoje delo sami v pisarni, za strojem, v
menzi, v zbornici in podobno. Če je le mogoče, naj delavci s kroničnimi obolenji delo
opravljajo od doma. Poleg tega svetujejo, naj
delavci omejijo stike s strankami na najnujnejši obseg. Dostava in primopredaja blaga
naj poteka na prostem, če je le mogoče. Kjer
je le mogoče, je koristno postaviti tudi fizične
pregrade, da delavci ne bi prišli v neposreden
stik eden z drugim. Kadar pa se stikom med
delavci zaradi narave dela ni mogoče izogniti,
naj bodo ti stiki čim krajši, po možnosti krajši
od 15 minut. Delavci morajo tudi garderobe,
kopalnice in umivalnice uporabljati posamično. Delodajalci naj delavce zagotovijo, da si
bodo lahko čim bolj pogosto razkuževali ali
umivali roke. Pogosto velja čistiti površine,

ki se jih dotika več ljudi. Dobro je namestiti
plakate, ki bolne pozivajo, naj ostanejo doma.
Pametno je zagotoviti tudi dovolj parkirnih
mest za avtomobile, motorje in kolesa, saj je
dobro, da se delavci na delo pripeljejo sami.
Smernice Evropske agencije za varnost in
zdravje pri delu so obsežne, saj obsegajo 17
strani. Poleg tega je agencija izdelala tudi

zelo konkretne neobvezujoče smernice za
posamezne panoge, od gradbeništva, trgovine, živilske industrije, transporta, javnega
prevoza in predelovalne industrije do gostinstva, turizma, izobraževanja, obrti in drugih
dejavnosti.
T. Kšela

Redno čiščenje skupnih prostorov v
večstanovanjskih zgradbah

S

redi maja je vlada ukinila odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih
stavb, po katerem so morali v blokih in
drugih večstanovanjskih stavbah dvakrat na
dan razkuževati kljuke, ograje na stopniščih,
dvigala in druge naprave v skupnih prostorih.

Omenjeni ukrep po oceni strokovne skupine
za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19
ni več potreben. Še naprej pa morajo upravniki
večstanovanjskih zgradb skrbeti za redno čiščenje skupnih prostorov v teh zgradbah.
T. Kšela

Videnje ljudi in dogodkov

Delavci so še vedno izkoriščani

T

udi v času najhujšega covida-19 smo
živeli v kapitalističnem sistemu, čeprav prilagojenem novim neobičajnim razmeram.
Sistem v glavnem delimo na socialdemokratskega in konzervativnega. Tudi danes
so delavci, kot so bili v Marxovem času, še
vedno izkoriščani, pri čemer skoraj ni razlike med obema političnima poloma. Še bolj
kot moški so izkoriščane ženske, ki so skoraj povsod po svetu manj plačane za enako
delo kot moški. Še vedno so izkoriščani tudi
otroci, zlasti v manj razvitih državah.
Prvi maj - delavski praznik - je v normalnih časih običajno minil v znamenju spominjanja na nekdanje čase, ko si je marsikdo z veseljem za praznik pripel rdeči nagelj
kot spomin na čase, ko so se delavci odločno borili za svoje pravice.
Tudi danes so delavci ali proletarci, kot
jih je imenoval Marx, odvisni od lastnikov
podjetij, ki jih lahko čez noč odpustijo z
dela, ne da bi imeli za to vedno upravičene razloge, ker je kapital, kot je bil že nekoč, bolj pomemben kot življenje delavcev,
ki morajo pogosto garati, ponekod tudi od
jutra do večera, za kar mnogi dobijo plačo, s
katero komaj preživijo, tudi v gospodarsko
razvitih državah. Morda se bodo po končanem covidu-19 stvari vsaj nekoliko izboljšale v korist delavcev.
Ekonomist in novinar Karl Marx in njegov prijatelj, ekonomski kritik Friedrich
Engels, sta začrtala prihodnost delavskega
razreda, ki naj bi po idealističnem razu-

mevanju sčasoma prevladal po vsem svetu.
Marx je pozival, naj se delavci vsega sveta
združijo za doseganje svojih pravic. V sodobnem času imajo delavci v svetovnem
merilu še vedno skupne interese, zlasti za
izboljšanje življenjskih razmer, in se v okviru sindikatov vsaj občasno povezujejo na
skupnih manifestacijah.
Marx, ki je upošteval marsikaj od filozofa Kanta, ki je še vedno cenjen, je zapisal,
da so filozofi svet samo različno razlagali,
treba pa ga je spremeniti, kar velja tudi za
današnji čas.
Tudi znani zahodni ekonomisti preučujejo marsikaj od tega, kar je zlasti Marx
napisal, predvsem njegove ideje, zapisane v
knjigi Kapital, v kateri je izhajal iz težaškega
dela v prvi industrijski državi na svetu - Angliji v 19. stoletju, ki jo je preučeval in izsledke uporabil v Kapitalu, Komunističnem
manifestu in v drugih delih.
Prvi maj kot delavski praznik večinoma
po vsem svetu praznujemo v spomin na žrtve demonstracij leta 1886 v Chicagu, v katerih so se delavci potegovali za 8-urni delavnik. Organizatorje demonstracij so usmrtili.
Prvič so prvi maj po svetu, tudi pri nas,
praznovali 1. maja leta 1890.
Nekoč so delavski praznik slavili z budnicami, kresovanjem, postavljanjem mlajev,
političnimi in kulturnimi nastopi, izleti in
družabnimi shodi. Od vsega tega so bolj ali
manj ostali družabni shodi.
Tone Štefanec

Veterani vojne za slovenijo negujemo
zgodovinski spomin
Krizne razmere od nas zahtevajo veliko angažiranja in pomoči na vseh ravneh

V

eterani vojne za Slovenijo, združeni
v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo
(ZVVS), smo v letošnjem letu v svoje delovne načrte zapisali številne naloge,
katerih realizacija pa bo zaradi novega koronavirusa in razmer, ki jih je ta epidemija
povzročila, precej zahtevnejša, kot bi bila v
normalnih razmerah našega delovanja. Kljub
temu pa veterani še zdaleč nismo obupali in
iščemo najboljše načine in možnosti, da letos vendarle primerno obeležimo in utrdimo
zgodovinski spomin na tri najvažnejše dogodke na obrambno-vojaškem področju pri
osamosvajanju Slovenije. Gre za dogodke iz
leta 1990, od katerih letos mineva 30 let. Menimo, da tega ne smemo pozabiti, saj gre za
odločitve in dogodke v času, ki velja za eno
od najpomembnejših obdobij pri nastajanju
samostojne slovenske države.
Naj zgolj spomnimo in vnovič izpostavimo, da je bil eden od političnih in seveda
varnostnih ukrepov takratne velikosrbske
politike in politike JLA v letu 1990 poskus odvzema orožja TO. Pod pretvezo višje stopnje
varovanja orožja je JLA uspelo odvzeti orožje

v vseh ostalih republikah in obeh pokrajinah
takratne skupne jugoslovanske države, razen
v Srbiji in Črni gori. A samo v Sloveniji so
naleteli na odpor, kar je treba zaradi resnice
venomer izpostavljati. Priprave na odvzem
orožja slovenski TO so se začele v takratnem
Republiškem štabu TO že januarja 1990 in to
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AKTUALNO IZ OBČIN
z zbiranjem informacij o količinah in vrstah
orožja in streliva. Ukaz o takojšnji premestitvi orožja je bil izdan 15. maja 1990, kar je
povzročilo burne reakcije med pripadniki
TO, v politiki in nasploh v slovenski javnosti.
Posledica tega nezadovoljstva je bila zaustavitev oddajanja orožja, kar pomeni, da slovenska TO ni bila razorožena. Celoviti pregled
takratnih dogodkov zelo doživeto podaja
šestnajst poveljnikov Občinskih štabov za TO
v knjigi »Orožja nismo oddali-1991«, kateri so
se predaji tudi javno uprli. Naj ob tem vnovič
izpostavimo, da je omenjeni poskus sprožil
pomembne organizacijske in politične procese. Najpomembnejše je bilo gotovo spoznanje, da se JLA pripravlja na oborožen poseg za
preprečitev slovenske samostojnosti in to je
bil jasen signal slovenski obrambni politiki,
da sprejme ustrezne ukrepe. Prav zaradi tega
dogodka smo si veterani vojne za Slovenijo
izbrali 17. maj za svoj dan.
Ena od posledic poskusa odvzema orožja
je bilo organiziranje Narodne zaščite (NZ),
ki je bila kasneje poimenovana kot Manevrska struktura narodne zaščite (MSNZ).
Organiziranje takšne strukture je omogočal
takratni Zakon o splošni ljudski obrambi in
družbeni samozaščiti. MSNZ je v obdobju
od poletja 1990 do imenovanja novega RŠTO
4. oktobra 1990 skupaj z enotami TO zagotavljala obrambno sposobnost Slovenije ali,
kot je v knjigi »Premiki« zapisal Janez Janša,
je »bila le formula za prehodni čas«.To je bilo
takrat, ko je bila prekinjena linija vodenja in
poveljevanja med takratnim RŠTO (Hočevarjevim štabom) in pokrajinskimi štabi TO
izrednega pomena, saj je vodstvo MSNZ bila
vez med slovenskim političnim vodstvom in
pokrajinskimi štabi za TO. Tako linija vodenja in poveljevanja med PŠTO in OŠTO
ni bila v nobenem trenutku prekinjena.
Gre za pomembno, čeprav kratko obdobje
v slovenskem osamosvajanju. Vsi takratni

pripadniki, ki so delovali na vseh ravneh organiziranosti obrambnih sil, si brez kančka
dvoma zaslužijo vse priznanje in spoštovanje za opravljeno delo. Veterani vojne za Slovenijo bomo 30. obletnice MSNZ ustrezno
zaznamovali v mesecu oktobru na osrednji
slovesnosti v Ljubljani. Takrat se bomo spomnili tudi oblikovanja novega RŠTO, kateri je
bil prvič v zgodovini neposredno podrejen
predsedstvu Republike Slovenije.
Poleg priprav na obeleževanje omenjenih
zgodovinskih dogodkov iz leta 1990, ki bodo
terjali veliko organizacijske iznajdjivosti, saj
krizi zaradi koronavirisa še ni videti konca,
člani ZVVS sledimo zahtevam tega kriznega časa in vsak po svojih močeh pomagamo
pri premagovanju težav. Že pred časom smo
svojo pomoč ponudili republiškemu in občinskim štabom za Civilno zaščito (CZ). Že
več kot sto naših članov je pripravljenih, da
kot prostovoljci z znanjem in izkušnjami pomagajo tistim, ki so pomoči potrebni. In teh
ni malo. Naj za ilustracijo samo navedem, da
je na primer praporščak Območnega združenja ZVVS Gornja Radgona koordinator
pri organizaciji različnih opravil v radgonski
občini, v občini Koper veterani vojne za Slovenijo pomagajo pri prenosu brisov morebitnih okužencev iz ZD Koper v mikrobiološki
laboratorij, gospa Ljuba Fišer je zašila maske
za veterane in jih podelila uporabnikom. Podobnih primerov je še veliko, saj so se v aktivnosti vključila tako rekoč vsa naša območna
združenja. Mnogi naši člani so vključeni v
štabe CZ in s svojim znanjem veliko prispevajo k uspešnosti nalog CZ v posameznih
delih Slovenije. Menimo, da je bila odločitev,
da pomagamo na vseh ravneh, pravilna, saj je
treba pomagati takrat, ko je to potrebno. Zahtevne razmere še posebej terjajo veliko sodelovanja in plemenite medsebojne pomoči.
Ladislav Lipič, predsednik ZVVS

Občina Benedikt
Občinska uprava Občine Benedikt spet posluje v običajnem času uradnih ur:
• ponedeljek: od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 14.30
• torek: od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 14.30
• sreda: od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.00
• četrtek: od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 14.30
• petek: od 8.00 do 11.00
Kontaktni podatki:
• 02 703 60 80
• 02 703 60 81
• obcina@benedikt.si
• www.benedikt.si

V Občini Benedikt sprejeli dva
pomembna odloka

V

izzive, saj se v mestih, četudi manjših, srečuObčini Benedikt je občinski svet sprejejo z drugačnimi problemi kot na pretežno
jel dva pomembna odloka, ki določaruralnih področjih. Večje število in gostota
ta norme ravnanja za nemoteno skuprebivalstva terjata dodatne napore za nepno življenje in sobivanje vseh. To je še toliko
moteno in uspešno sobivanje ljudi ter za
bolj pomembno, ker Občina Benedikt ne sodi
zagotavljanje mirnega in urejenega življenja
samo med tiste občine, ki imajo po povprečvsakomur.
ni starosti najmlajše prebivalstvo v Sloveniji,
temveč tudi med občine, v katerih se hitro
Tako je Občinski svet Občine Benedikt pred
povečuje število prebivalcev in število stanokratkim obravnaval odlok o javnem redu in
vanjskih hiš in stanovanj. Tako se je število
miru na območju občine in odlok o obveznoprebivalcev v občini od leta 2009 do leta 2019
stih lastnikov in skrbnikov psov na območju
povečalo za 330 oseb.
V tem desetletju se je
število prebivalcev povečalo za 106 moških
in 124 žensk. V letih
od 2011 do 2018 pa se
je povečalo tudi število stanovanjskih enot,
in to kar za 80. Najbolj
se je prebivalstvo povečalo v naselju Benedikt, medtem ko se je
v nekaterih okoliških
naseljih celo zmanjšalo.
Tako se Benedikt postopno iz trga razvija v
majhno mesto.
Občini Benedikt se zavedajo, da h kakovosti življenja prispevajo tudi red,
Razvoj in širitev Be- V
čistoča in dogovorjene norme ravnanja za nemoteno sobivanje.
nediktu prinaša nove
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občine. Oba odloka sta za sožitje večjega števila
ljudi na manjšem območju še kako pomembna,
saj določata norme, kakšno ravnanje je pravilno in dopustno in kakšno ni. Kot pravi župan
Občine Benedikt mag. Milan Repič, takšni
odloki niso potrebni samo za izrekanje sankcij
kršiteljem, čeprav jih morajo občinski redarji
in policisti včasih uporabiti tudi za to, temveč
predstavljajo dogovor med občankami in občani o normah in pravilih, ki jih morajo zato, da
bi lahko nemoteno sobivali, spoštovati vsi.
Odlok o javnem redu in miru na območju
Občine Benedikt tako določa, da ni dovoljeno pranje vozil na javnih površinah; da v
času, ko je trošenje vode omejeno, ni dovoljeno zalivanje vrtov in pranje avtomobilov
z vodo iz javnega vodovoda; da ni dovoljeno
imeti nepokritih ali nezavarovanih vodnjakov, jam, jaškov in drugih odprtin in izkopov,
če so ti neovirano dostopni z javnih površin.
Slednje je več kot umestno, saj lahko kakšen
otrok ali nepazljiv človek hitro pade ali zdrsne v nezavarovano »luknjo«.
Odlok določa tudi, da mora organizator
vsakega shoda ali javne prireditve določiti
odgovornega vodjo, ki mora zagotoviti, da je
12 ur po končani prireditvi prireditveni prostor zopet tako urejen, kot je bil pred prireditvijo. Poleg tega mora poskrbeti, da so v času
trajanja prireditve ljudem na voljo stranišča
in posode za odpadke.
Po odloku prav tako ni dovoljeno saditi ali
gojiti rastlin tako, da povzročajo škodo komunalnim vodom in javnim zgradbam in površinam. Tudi parkiranje na zelenih površinah
ni dovoljeno. Odlok prepoveduje tudi opremljanje ograj ob javnih površinah z bodečo
žico in drugimi ostrimi predmeti ter metanje
kamenja in drugih predmetov, kjer to ogroža
varnost ljudi in premoženja. Prepovedana so
tudi vsa dejanja, ki privedejo do poškodovanja premoženja občine ali javnega dobra.
Odlok govori tudi o tem, kaj je prepovedano zaradi varovanja zdravja in čistoče. Tako ni
dovoljeno voditi psov v objekte, kjer je to jasno
označeno; na športnih in drugih igriščih in
drugih javnih prostorih je treba vzdrževati red
in čistočo; na javne površine ni dovoljeno prazniti kemičnih stranišč iz avtodomov; lastniki
morajo odstranjevati iztrebke domačih živali z
javnih površin; po končanem pikniku je treba
odstraniti odpadke; zemljo in blato, ki jo nanese na javne poti, je treba nemudoma odstraniti.
Poleg vsega naštetega odlok varuje tudi zunanji videz naselij in zelenih površin. Zato določa,
da je prepovedano metati vse vrste odpadkov v
naravno okolje; odlagati kakršen koli material
na javne površine; speljati odpadne vode na javne površine; metati v javno kanalizacijo predmete, ki lahko povzročijo njihovo zamašitev;
metati cigaretne ogorke, iztrebke, in injekcijske
igle na javne površine in podobno. Lastniki, najemniki in uporabniki ter upravljavci zgradb ter
lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč pa morajo poskrbeti za urejeno okolje. Travo morajo
pokositi dvakrat, prvič najpozneje do 1. julija
in drugič najpozneje do 15. oktobra. Prav tako
morajo poskrbeti za obrezovanje grmovnic,
dreves in živih mej ter za zatiranje agresivnih
plevelov. Tudi reklamni napisi morajo biti obli-

kovani in vzdrževani skladno s prostorskimi
predpisi in ne smejo ovirati prometa ali pešcev.
Za kršilce odloka – posameznike je predvidena kazen 150 evrov, za pravne osebe pa 500
evrov ter za samostojne podjetnike 250 evrov.
Občinski svet je sprejel tudi odlok o obveznosti lastnikov in skrbnikov psov. Kot pravi
župan Repič, so na občino dobili kar nekaj
pobud za to. »Velika večina lastnikov psov že
sedaj odgovorno opravlja obveznosti, ki jih
imajo kot lastniki psov, nekateri posamezniki
pa na to pozabljajo,« pravi Repič.
Pes je, kot pravi pregovor, človekov največji
prijatelj. Mimogrede povedano, je ta pregovor
znan že od leta 1870, ko je odvetnik Gregor
Grahan na ameriškem vrhovnem sodišču zagovarjal moškega, ki mu je sosed ubil psa. Odvetnik je takrat dejal, da je človeku edini absolutno nesebični prijatelj, ki ni nikoli nehvaležen
ali izdajalski, njegov pes. S tem je argumentiral
visok odškodninski zahtevek za ubitega psa.
Pes je res človekov prijatelj, zato mora človek
biti psu odgovoren lastnik in gospodar, ki zna z
njim pravilno ravnati, o čemer govori tudi zakon o zaščiti živali. Ta določa splošne zahteve
za obvladovanje psov, da niso nevarni okolici.
V drugem odstavku 11. člena omenjeni zakon
določa, da mora skrbnik živali z ustrezno vzgojo in šolanjem oziroma z drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici. Tretji odstavek istega člena pa določa, da morajo skrbniki
psov zagotoviti fizično varstvo svojih psov tako,
da jih imajo na javnem mestu na povodcu.
Odlok Občine Benedikt lastnikom psov
nalaga, da morajo z javnih površin sproti
odstranjevati pasje iztrebke. Zato so dolžni
imeti s seboj ustrezen čistilni pribor (vrečko,
rokavico itd.) za pobiranje pasjih iztrebkov
in ga ob pozivu pokazati pooblaščeni uradni
osebi. Občina Benedikt pa je dolžna po odloku na določenih javnih mestih postaviti koše
za iztrebke. Vsak lastnik psa je dolžan upoštevati in uporabljati označene smetnjake, ki so
namenjeni za pasje iztrebke, tam, kjer jih ni,
pa koše za komunalne odpadke.
Po odloku ni dovoljeno voditi psov na
otroška igrišča in zelenice v bližini vrtcev, na
pokopališča, na športna igrišča, na javne prireditve in na druge površine, ki so tako označene. Izjeme so samo službeni psi.
Za kršitelje odloka so predvidene kazni v
višini 150 evrov za posameznike, 500 evrov za
pravne osebe in 250 evrov za odgovorno osebo pravne osebe in samostojnega podjetnika
posameznika.
V Občini Benedikt imajo sedaj dogovor
oziroma odlok, kaj je za skupno življenje v
zadovoljstvo vseh dopustno in kaj ne. V tem
pogledu so lahko za vzor marsikateremu večjemu kraju in mestu, saj so med drugim uredili tudi vprašanje sožitja med ljudmi in živalmi, kar je v večjih naseljih nujno potrebno.
Kot opozarjajo strokovnjaki, namreč iztrebki
psov za higieno in javno zdravje niso nič
manj nevarni kot iztrebki ljudi. Zato je tudi z
njimi treba ravnati temu primerno, na kar ne
gre pozabljati, še zlasti ne v času epidemije,
ko je strah pred vsemi mogočimi okužbami
pri marsikom še večji kot običajno.
Tomaž Kšela
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Prenovljena spletna stran Občine Benedikt
https://www.benedikt.si/

O

bčina Benedikt je prenovila spletno
stran www.benedikt.si in po novem
uporablja spletno stran e-občina, ki
jo uporabljajo skoraj vsaka druga občina v
Sloveniji in večina občin v regiji. Nova spletna stran omogoča sodoben e-stik občanov z
občino (dostopnost elektronskih vlog 24/7),
e-obveščanje občanov in druge storitve.
Z obnovljene spletne strani, na kateri objavljajo tudi sporočila o najpomembnejših dogodkih in delih v občini, povzemamo nekaj
informacij o aktualnem dogajanju v občini.
V naselju Spodnja Bačkova se je izvajala rekonstrukcija dela javne poti JP 704823 (Drvanja–Bačkova–Froleh) v dolžini cca 1.080 m.
Obstoječa cesta se je razširila, nadgradila in
asfaltirala, uredilo se je odvodnjavanje. Ta investicija je bila zaključena že lani novembra.
Letos se je nadaljevala modernizacija te ceste v dolžini slabih 200 m. Dela so bila zaključena v mesecu maju 2020.

Obnovitvena dela v Športni dvorani Benedikt so v polnem teku. Osnovnošolce in
ostale uporabnike dvorane bodo pričakali
sveže prepleskane stene dvorane, garderob in
hodnikov.

V okviru projekta Energetska sanacija
javne razsvetljave in razsvetljave v Športni
dvorani v Občini Benedikt je preko videokonference potekal drugi krog konkurenčnega dialoga za podelitev koncesije za izvedbo
projekta, v okviru katerega bodo posodobili
javno razsvetljavo in razsvetljavo v Športni
dvorani z varčnejšo. V tem času so že zaključili pogajanja in v pripravi je javni razpis za
pridobitev končne ponudbe. Posodobitev JR
in razsvetljave v športni dvorani bi morala
biti končana v mesecu septembru 2020.

Investitor Telekom Slovenije, d. d., je lani
začel z izgradnjo optičnega omrežja v centru
Benedikta. Izvedli so izkope po ulicah, kabelske jaške, ponekod pa tudi podboje cest. Letos
so se aktivno izvajali individualni priključki.

Občina Benedikt in PGD Benedikt sta ob
1. maju pripravila potujočo budnico z nagovorom in čestitko župana. V objavljenem
videu lahko prisluhnete čestitki in si ogledate
nekaj utrinkov prvomajske budnice z gasilskim vozilom.

Izgradnja optičnega omrežja v Občini Benedikt se nadaljuje. Z deli so pričeli v naselju
Trstenik, kjer sta k projektu z lastnim vložkom pristopila tudi Janez in Damjan Kaučič.

Po www.benedikt.si povzel E. P.

s tem da so v pritličju
učilnice, kabineti učiteljev, kuhinja, knjižnica
in toaletni prostori, v
nadstropju je zbornica
s pisarnami in toaletnimi prostori, v kletni
etaži pa se nahajajo telovadnica, garderobe,
arhiv in nekaj učilnic
ter kabinetov.
Čeprav so objekt
redno vzdrževali in je
lahko zgled dobrega in
skrbnega gospodarjenja z nepremičninami
v javni lasti, je prišel
čas za nujno energetsko V Cerkvenjaku, kjer so lani modernizirali regionalno cesto skozi naselje, bodo
naslednje leto še energetsko sanirali zgradbo osnovne šole v središču naselja, ki
sanacijo. Podjetje Ener- so jo zgradili leta 1967, dogradili pa leta 1987 in 1999.
go Jug iz Ponikve, ki je
pripravilo investicijski
kohezijskega sklada (85 odstotkov), delno pa
program projekta energetske prenove stavbe,
iz sredstev slovenske kohezijske politike (15
je ugotovilo, da je potrebno dodatno toplotno
odstotkov).
zaščititi zunanje stene poslopja osnovne šole,
V Občini Cerkvenjak bodo letos moderniprav tako je treba toplotno zaščititi strop proti
zirali tudi več cest. Načrtujejo modernizacijo
neogrevanemu podstrešju, zamenjati je treba
občinske ceste Cerkvenjak–Kadrenci–Andotrajano stavbno pohištvo in vgraditi opredrenška graba od ceste pod kmetijo Smej do
mo za izvajanje energetskega monitoringa.
odseka za Peščeni vrh v dolžini 560 metrov.
»Ugotavljamo, da so toplotne izgube stavbe
Vrednost te investicije je okoli 80 tisoč evrov.
velike zaredi konstrukcijskih elementov, znaZa modernizacijo 332 metrov občinske
čilnih za takratno gradnjo, in dotrajanosti
ceste Cerkvenjak–Andrenci od »Žižkovega
stavbnega pohištva na delu stavbe,« so zapiklanca« v smeri proti kmetiji Vršič bo občina
sali strokovnjaki iz podjetja Energo Jug. Zanamenila okoli 35 tisoč evrov.
radi tega so po njihovi presoji stroški obraPoleg tega bo občina namenila še 25 tisoč
tovanja in ogrevanja visoki, slabši pa so tudi
evrov za modernizacijo 165 metrov občinske
pogoji bivanja otrok in zaposlenih v objektu.
ceste Cogetinci–Hauzer od lokalne ceste skozi
Občina Cerkvenjak je aktivnosti za enerOsojnico proti Hauzerjevi kmetiji v Cogetincih.
getsko sanacijo stavbe osnovne šole začeSkupaj z Direkcijo Republike Slovenije za
la že leta 2015, ko so opravili prvi razširjen
infrastrukturo bo občina letos zagotovila obenergetski pregled. Ugotovitve tega pregleda
novo regionalne ceste in izgradnjo pločnika
so novelirali oktobra 2019, ko so ponovno
na odseku ceste R III- 734 (ta cesta povezuje
izvedli potrebne meritve. Konec lanskega
Cerkvenjak z Vitomarci) od križišča pri tako
leta so izdelali dokument identifikacije inimenovani Tušakovi vili do odcepa za Anvesticijskega projekta, ki ga je občinski svet
drence in Stanetince.
že potrdil. Če bo šlo vse po sreči, bodo dela
Kot pravi župan Žmavc, so v občini zadozačeli izvajati maja naslednje leto, energetska
voljni tudi, da se je letos povečala povprečnisanacija objekta osnovne šole pa bo končana
na. Na račun tega bo Občina Cerkvenjak iz
predvidoma oktobra leta 2021.
državnega proračuna prejela okoli 80 tisoč
Energetsko sanacijo zgradb spodbuja tudi
evrov več, kar bo namenila za investicije, verdržava, saj se je Slovenija z Nacionalnim
jetno v cestno infrastrukturo, za katero sredenergetskim programom zavezala, da bo do
stev vedno primanjkuje.
leta 2030 glede na leto 2008 za 27 odstotkov
Sicer pa se v Cerkvenjaku, tako kot povsod
povečala učinkovitost rabe energije. Hkrati
v državi, po besedah Žmavca ljudje privajajo
mora Slovenija do leta 2020 za 18 odstotkov
življenju v novih pogojih, ko morajo zaradi
zmanjšati emisije toplogrednih plinov ter
nevarnega virusa ohranjati socialno distanco.
izboljšati energijsko kakovost novozgrajenih
Večina Cerkvenjačank in Cerkvenjačanov se je
in obnovljenih stavb.
navadila uporabljati maske v zaprtih prostorih
Projekt energetske sanacije zgradbe osnovin razkuževati roke, zato župan upa, da se bone šole je »težek« po projektni dokumentaciji
lezen covid-19 kljub rahljanju ukrepov ne bo
675 tisoč evrov skupno z davkom na dodano
širila. Ob prvem valu epidemije je bil na obmovrednost. Nekaj več kot 200 tisoč evrov si bo
čju Občine Cerkvenjak z novim koronaviruobčina prizadevala pridobiti na razpisu Misom okužen en bolnik. Ker so občanke in obnistrstva za infrastrukturo Republike Slovečani spoštovali ukrepe, se bolezen ni razširila.
nije, na katerega je projekt že prijavila. Gre
Tomaž Kšela
delno za nepovratna sredstva iz Evropskega

Občina Lenart
Občina Cerkvenjak
Občina Cerkvenjak od 6. 5. 2020 za stranke poslujemo v času uradnih ur:
• v ponedeljek od 8.00 do 10.30 ure in od 11.30 do 14.30 ure
• v sredo od 8.00 do 10.30 ure in od 13.00 do 16.30 ure in
• v petek od 8.00 do 10.30 ure in od 11.30 do 13.00 ure
V skladu z navodili in priporočili Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje je obvezna uporaba zaščitne maske. Pred vstopom v pisarno si razkužite roke.
Poslovanje občine bo nemoteno potekalo po telefonu in elektronski pošti v celotnem
poslovnem času občine. Za nujne primere izven časa uradnih ur pokličite po telefonu.
Telefonska številka: 02 729 57 00, e-pošta: obcina@cerkvenjak.si.

Energetska sanacija cerkvenjaške OŠ

V

Občini Cerkvenjak si prizadevajo za
energetsko prenovo oziroma sanacijo
zgradbe Osnovne šole Cerkvenjak–
Vitomarci, saj zunanji zidovi, streha objekta
in stavbno pohištvo ne ustrezajo več sodobnim standardom toplotne izolacije in energetske varčnosti oziroma učinkovitosti.
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Kot se spominja župan Občine Cerkvenjak
Marjan Žmavc, so stavbo osnovne šole v Cerkvenjaku zgradili leta 1967. Leta 1987 so k
njej dozidali še južni in zahodni del, leta 1999
pa še severnega. V šolskem poslopju »žuli
klopi« okoli 200 učencev, zaposlenih v šoli pa
je 65. Šolska stavba je zgrajena v treh etažah,

Od srede, 13. 5. 2020, uradne ure Občine Lenart potekajo po rednem delovnem času:
• pon., tor. in čet.: 8 -11. in 12. -15. ure
• sreda: 8. - 11. in od 12. - 17. ure
• petek: 8. - 11. in od 12. do 13. ure
Obiskovalce prosimo, da še naprej upoštevajo navodila Vlade RS in NIJZ za preprečevanje okužb s koronavirusom. Ob vstopu v stavbo morate uporabljati zaščitno masko in si
obvezno razkužiti roke. Strankam priporočamo, da uporabljajo tudi ostale možne načine
komuniciranja z uslužbenci (elektronska pošta, telefon …).

Lenarški
občinski svet
o epidemiji
covida-19 in
investicijah

N

a dnevnem redu 9.
redne seje Občinskega sveta Občine
Lenart, sklicane za četrtek,
28. maja, je bilo ob običaj- Čistilna naprava Lenart
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Energetska
sanacija
blokov na
Partizanski
cesti v
Lenartu

nih točkah rednih sej
nekaj zelo aktualnih.
Med njimi poročilo
Civilne zaščite v zvezi
z ukrepi COVID-19,
zaključni račun Občine Lenart za leto 2019,
rebalans
proračuna
Občine Lenart za leto
2020, predstavitev projektov čistilne naprave Lenart in Voličina,
prizidka k Osnovni šoli
Lenart, namakalnega
sistema Selce in predstavitev idejne zasnove Čistilna naprava Voličina
ureditve ŠRC Polena.
E. P.

Osnovna šola Lenart

Spomladanske investicije na področju
komunalne infrastrukture v Občini Lenart

V

okolju, saj so ostala ohranjena drevesa in
spomladanskih mesecih Občina Ledrugo rastje ob poti.
nart izvaja več investicij na področju
komunalne infrastrukture, rekonD. O., foto: arhiv Občine Lenart, E. P.
strukcijo cest, urejanje
pešpoti in gradnjo kanalizacije.
V aprilu so bila
končana dela na cesti
Ruperški breg v Sp.
Voličini. Cesta je bila
v izredno slabem stanju, tako da je bila
prometna varnost na
nekaterih delih ogrožena. Odstranjena je
bila obstoječa asfaltna
plast, izvedeno novo
nasutje gramoza in
položen asfalt. Cesta v
celotni dolžini 450 m je
bila razširjena, urejeno Ruperški breg
je odvodnjavanje z muldami. Na prometno izpostavljenem mestu je
bil saniran manjši plaz
v dolžini 80 m.
V Lormanju so v
teku dela gradnje fekalne in meteorne kanalizacije v dolžini 850 m.
Gradnja poteka ob cesti skozi Lormanje, od
odcepa za most preko
avtoceste za Lenart do
kapele v naselju Lormanje. Urejene bodo
tudi mulde ob cesti
in javna razsvetljava.
Gradnja kanalizacije je
načrtovana na način, Kanalizacija v Lormanju
ki bo v prihodnosti
omogočal navezavo na
tlačni vod in na čistilno
napravo.
Hoja, pohodniške
poti, ohranjanje naravnega okolja so prav
tako pomemben del
investicij, ki prispevajo h kvaliteti življenja.
Prav s tem namenom
je bila v Lenartu urejena pešpot od Doma
sv. Lenarta do ulice Ob
gozdu v dolžini 650 m.
Pot je bila gramozirana, poteka v naravnem Pešpot do ulice Ob gozdu
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Stanovanjski stolpiči na lenarški Partizanski cesti dobivajo
novo, energetsko varčnejšo
obleko. F. B.

Vrt
rododendronov
in azalej
družine Mlakar
v Lenartu
Paša za oči v času epidemije in
po njej. Mlakarjevi v Nikovi ulici
9 v Lenartu so tako poskrbeli za
izredno všečen videz okolice svoje
hiše, za svojo dušo in za pašo za oči
mimoidočih.



V. J.

Iz zeliščnega vrta in gredic okrog cerkve v Voličini

Kljub koronavirusu rastline
grejo svojo pot, gredice pa lepo
vzdržujemo.
Marija Čuček
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Ureditev Kulturnega doma Voličina
LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

K

ulturni dom Voličina skriva zgodbe
bogate kulturne ustvarjalnosti domačinov iz preteklih desetletij. Prav je, da
se ozremo v preteklost voličinskega »kulturnega hrama«.
Kulturni dom Voličina, prvotno poimenovan zadružni dom, je bil zgrajen leta 1951.
Ob odprtju zadružnega doma, leta 1951, so
uprizorili predstavo Romeo in Julija W. Shakespeara. Igre so režirali domači učitelji, igrali pa so domačini.
V zgodovini kulturne ustvarjalnosti Voličine je še danes odmevna gledališka igra
Črni križ pri Hrastovcu, ki so jo domači
igralci uprizarjali v obdobju 1951-1953 in so
s predstavo gostovali več kot 30-krat po mnogih krajih severovzhodne Slovenije.
Za kulturno dejavnost je skrbelo društvo
Prosvetni svet, ki se je leta 1950 preimenovalo
v Kulturno-umetniško društvo Srečko Rojs
Niko Voličina. V okviru Prosvetnega sveta
in kasnejšega KUD-a Srečko Rojs Niko Voličina so delovali gledališka skupina, pevski
zbor, knjižnica, »fizkultura«, šahovski odsek,
bralni krožek in lutkovno gledališče.
Leta 1953 so v KUD-u Srečko Rojs Niko
Voličina kupili rabljen kinoprojektor. Začela
se je tradicija nedeljskih filmskih predstav, ki
so bile izredno dobro obiskane in so pritegnile občinstvo širšega območja Slovenskih goric. Filme so tedensko predvajali vse do srede
80-ih let preteklega stoletja. Filmske predstave so bile okno v svet mnogim generacijam.
Leta 1976 je bil ustanovljen moški pevski zbor, leta 1979 pa mešani pevski zbor. V
obdobju od 1981 do 2000 je uspešno deloval
Ženski nonet Voličina.
Od 1990 do 1996 je kulturna ustvarjalnost
zamrla, ker je bil del kulturnega doma preu-

rejen v skladišče za trgovino.
Od leta 1997 dvorana Kulturnega doma
Voličina ponovno služi svojemu namenu. Takrat je ponovno oživela kulturna dejavnost v
okviru kulturnega društva.
Po letu 2010 je bila na kulturnem domu
Voličina urejana fasada, v dvorani obnovljena tla, nameščeni novi sedeži. Ko sediš
v dvorani in se zazreš v strop, opaziš motiv
sove, simbol modrosti, maske, ki simbolizira
gledališče, knjigo, klasje, simbol blaginje, in
oljčno vejico, simbol miru, ki jih je verjetno
leta 1953 ustvaril mojster Janez Rotman.
Kljub vsemu je bilo v kulturnem domu Voličina marsikaj dotrajano, neurejeno, potrebno obnove. V oktobru in novembru lanskega
leta so bila izvedena obsežna vzdrževalna
dela, ki so notranjosti stavbe dala lepšo in
privlačnejšo podobo.
V dvorani so bila dokončana vzdrževalna
dela, obnovljen je bil celoten oder, gradbena
dela v dvorani s struganjem stropa in sten, beljenjem, barvanjem in vrsta drugih zadev, ki
izboljšajo estetski videz dvorane in prispevajo
h kvalitetnejši izvedbi prireditev. Pomembna pridobitev v dvorani je tudi posodobljena
scenska osvetlitev. Novo podobo je dobila
tudi vhodna avla s svežo barvo sten in vrat.
Dotrajan je bil tudi hodnik na stopnišču,
obnovljeni so bili stenski ometi in beljenje.
Lepšo podobo ima tudi društvena pisarna, namenjena dejavnosti društev, krajevne skupnosti, zeliščarske sekcije in mladih zeliščarjev.
V tem objektu Kulturno društvo Rojs Srečko Niko Voličina organizira gostovanja gledaliških skupin, koncerte, prireditve ob krajevnem
prazniku, predstave za otroke. Omeniti velja
tudi mnoge prireditve Osnovne šole Voličina,
ki jih izvedejo v dvorani kulturnega doma in
so izredno dobro obiskane.
V Osnovni šoli Voličina delujejo tudi otroška dramska
skupina, otroška folklorna
skupina, otroški in mladinski pevski zbor, ki uporabljajo dvorano kulturnega
doma. V okviru OŠ Voličina deluje enota Vrtec Voličina, ki za svoje kulturne
dogodke in dejavnosti prav
tako uporablja dvorano.
Urejen kulturni dom
kulturnim ustvarjalcem,
učencem OŠ, otrokom iz
vrtca nudi boljše pogoje za
ustvarjanje, prispeva h kvalitetnejši izvedbi dogodkov,
obiskovalcem prireditev pa
omogoča kulturno doživetje v prijetni dvorani.
Investicija (vzdrževalna
dela v kulturnem domu
Voličina) poteka v okviru operacije Rupert (LAS
Ovtar Slovenskih goric).
Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
D. O.

Visit Lenart – mobilna aplikacija

V

nastajanju je uradna aplikacija, ki
vam bo predstavila pestro tradicijo,
kulturo in zgodovino krajev Občine
Lenart. Po poteh skozi čisto, neokrnjeno naravo, vas bo popeljala do najlepših in najbolj
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skritih kotičkov. Namignila vam bo, kje okusiti tradicionalne kulinarične dobrote in katere edinstvene dogodke lahko obiščete. Na
vašo napravo si jo lahko brezplačno prenesete
preko Google play ali AppStore.

Aplikacijo je za Občino Lenart v okviru projekta Sodelovanje mest II (City
Cooperation II) razvila ZRS Bistra Ptuj.
Aplikacija vključuje inovativne rešitve
predstavitve storitev mesta, kulturnih
prireditev, znamenitosti in lokalne ponudbe (z ugodnostmi), tako za lokalno
prebivalstvo (občane) kot turiste (obiskovalce). Vse z namenom pridobivanja
novih obiskovalcev in kupcev ter s tem
povečanja lokalne potrošnje v samih
mestih.
Projekt Sodelovanje mest II (City
Cooperation II) povezuje 24 mest na
območju treh držav: Avstrije, Slovenije
in Madžarske. Slovenska mesta (Ljutomer, Gornja Radgona, Radenci, Murska Sobota, Lendava, Beltinci, Ptuj,
Ormož in Lenart) v projektu zastopajo
trije partnerji: PORA Gornja Radgona, Razvojni center Murska Sobota in
ZRS Bistra Ptuj, ki je odgovorna za razvoj aktivnosti v treh partnerskih mestih, in sicer: Ptuj, Lenart in Ormož.
Projekt se izvaja v sklopu čezmejnega
programa sodelovanja Interreg V-A
Slovenija-Avstrija 2014-2020.
V projektu bomo v sodelovanju s
partnerji iz sosednjih držav, s pomočjo
sodobnih marketinških orodij, povečali zanimanje turistov za obisk vseh
sodelujočih mest. Sodelujoča mesta
bodo oblikovala nove sodobne turistične produkte in prepoznavne blagovne
znamke. Poseben poudarek bo namenjen razvoju in obujanju mestnih jeder
z oblikovanjem skupne ponudbe med
javnim in zasebnim sektorjem.
V želji, da uporabniku aplikacija Visit Lenart pobliže predstavi, kaj Lenart
ponuja in mu omogoči, da doživi utrip
modernega podeželskega mesta, želimo k sodelovanju povabiti čim večje
število ponudnikov iz različnih dejavnosti.
Vabljeni vsi, ki bi s svojo ponudbo
želeli sodelovati in jo vključiti v aplikacijo, da nam pišete na mail obcina@
lenart.si ali nas pokličete na telefonsko
številko 02 729 13 48.
Valerija Jelen

visit lenart
URADNA APLIKACIJA
OFFICIAL APP

NALOZI & RAZIŠCI
LOAD & DISCOVER

Visit lenart
naloži.
Raziskuj & uživaj.
Izkoristi ugodnosti.

Povabilo k uporabi znakov Slovenia Green
Destination in Sustainable Global Top 100
Destination 2019

O

bčina Lenart je v letu 2018 kot destinacija vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma. Konec marca 2019
ji je Slovenska turistična organizacija podelila
znak Slovenia Green Destination Silver. Znak
je prejela za obdobje treh let. V septembru
2019 so destinacije Zelene sheme slovenskega
turizma kot celota prejele nagrado certifikat
Top 100 za prizadevanje na področju trajnostnega razvoja. Znak velja za obdobje dveh let.
Znamka SLOVENIA GREEN obiskovalcem Slovenije podaja obljubo, da destinacije,
turistični ponudniki in partnerji, ki so nosilci
zelenega znaka, resnično delujejo po trajnostnih načelih in so hkrati zavezani k nenehnemu izboljševanju trajnosti svojega poslovanja na področju destinacijskega upravljanja,
narave in pokrajine, okolja in podnebja, kulture in tradicije, družbene klime ter poslovanja turističnih podjetij.

Uporaba pridobljenih znakov
Slovenia Green in Sustainable Global
Top 100 Destination 2019:

1. pogoj: da je destinacija/ ponudnik znak
kakovosti pridobila, da ga vzdržuje in viša ra-

ven kakovosti, ki jo predstavlja znamka SLOVENIA GREEN.
2. pogoj: da se destinacija/ponudnik poistoveti z znakom kakovosti v smislu svojega
vedenja, gospodarjenja, postavljanja kratkoročnih in dolgoročnih razvojnih ciljev na
vseh šestih področjih meril.
Vsi ponudniki znotraj Občine Lenart lahko
uporabljate znak »Slovenia Green Destination« do marca 2022, ko je potrebna ponovna
presoja, in znak »Sustainable Global Top 100
Destination 2019« dve leti od prejema znaka.
Predlogi uporabe:
Komunikacija: vsi vaši sodelavci naj vedo za
vašo usmeritev, partnerji, ki delajo za vas, gostje
naj od vas slišijo o vaši usmeritvi in delovanju.
• Znaka Slovenia Green, Top 100 namestite
na vaš objekt, vključite ju v vaša elektronska
sporočila, vaše dopise, na vaše spletne strani,
na ves tiskani promocijski material (kataloge,
letake, zgibanke, vizitke). Uporabite jih lahko
na vsem promocijskem materialu (papirnati prtički, sladkor za kavo, na namiznih cenikih, jedilnih listih, na embalaži za vaše produkte ...). Znak je simpatičen, njegova sporočilnost je pomenljiva.
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Vsi turistični ponudniki vabljeni k uporabi
navedenih znakov in k širjenju zelene zgodbe
Slovenskega turizma.
Občina Lenart

Občina Sveta Ana
Od srede, 13. 5. 2020, uradne ure Občine Sveta Ana potekajo po rednem delovnem
času:
PON, TOR, ČET: od 8.00 do 14.30 ure
SRE: od 8.00 do 16.00 ure
PET: od 8.00 do 12.30 ure
Malica: od 10.30 do 11.00 ure
Obiskovalce prosimo, da še naprej upoštevajo navodila Vlade RS in NIJZ za preprečevanje okužb s koronavirusom. Ob vstopu v stavbo morate uporabljati zaščitno masko, si
obvezno razkužiti roke in upoštevati 1,5 m varnostne razdalje.
Strankam priporočamo, da uporabljajo tudi ostale možne načine komuniciranja z uslužbenci (elektronska pošta, telefon, …).

Obnoviti nameravajo Močnikovo kovačijo

Č

e bo vse po sreči, bodo v Občini Sveta
Ana v naslednjem letu obnovili Močnikovo kovačijo, ki je v starih časih
slovela daleč naokoli. Kot pravi župan Občine Sveta Ana Silvo Slaček, nameravajo v njej
urediti kovaški muzej, saj v občini posvečajo
veliko pozornosti ohranjanju kulturne, naravne in tudi tehnične dediščine. To je tudi
razumljivo, saj ta občina v bližini slovenskoavstrijske meje pri razvojnih prizadevanjih
stavi na turizem.
Po besedah Slačka občina načrtuje obnovo
Močnikove domačije v dveh fazah – naslednje leto nameravajo obnoviti objekt stare
kovačije, ki so ga zgradili leta 1865 in ima na
pročelju sončno uro, pokrit pa je s prvo doma
narejeno strešno opeko. V objektu je ohranjeno tudi odprto kovaško ognjišče in vse kovaško orodje. »Notranjost kovačije je še danes
takšna, kakršna je bila, ko je lastnik umrl in
so za njim zaklenili vrata kovaške delavnice,«
pravi Slaček. »Zato je v kovačiji ohranjeno
še vse orodje, ki so ga v starih časih uporabljali kovači, kar je dandanes velika redkost
in dragocenost. Kovačije se v resnici po smrti
lastnika ni še nihče zares dotaknil.«
V drugi fazi, ki jo nameravajo izpeljati leta
2022, pa želijo v kovačijo postaviti muzejsko
kovaško zbirko, ki bo novim rodovom pričala
o razvitosti domače kovaške obrti v osrednjih
Slovenskih goricah.
Za izvedbo investicije, ki bo obogatila turistično ponudbo v osrednjih Slovenskih goricah, je občina že pridobila soglasje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije. Pri kovačiji gre za objekt profane stavbne dediščine.
Občina Sveta Ana je že leta 2007 sprejela
odlok, s katerim je določene nepremičnine
razglasila za kulturne spomenike lokalnega
pomena. Leta 2009 pa je ta odlok dopolnila
in za spomenik razglasila tudi Močnikovo
kovačijo.
Občina je odlok sprejela, da bi ohranila
kulturne, zgodovinske, arheološke, urbanistične, etnološke in umetnostno-zgodovinske vrednote ter zagotovila njihovo ustrezno
zaščito in varovanje.
Danes imajo v Občini Sveta Ana zaščitenih več arheoloških spomenikov. Med njimi
so Rimsko gomilno grobišče v Rožengruntu,
Gomila in Rimsko gomilno grobišče v Zgornji Ročici, Gomila in Rimsko gomilno grobišče
v Zgornji Ščavnici ter Gomila »Ledinek« in
Rimsko grobišče v Žicah.
Poleg tega imajo v Občini Sveta Ana tudi
etnološke spomenike. Mednje sodijo Domačija Kapl, Domačija Perko in Domačija Kranerov vrh v Dražen vrhu, Murkova hiša v Lokavcu, Domačija Grafonž in Krajtlerjeva hiša
v Zgornji Ščavnici in Hudičeva hiša v Žicah.
Med umetnostno zgodovinske spomenike
pa sodijo znamenje Pomorski križ v Krivem
vrhu, kapela Marijinega obiskovanja v Rožengruntu, cerkev Svete Ane ter arhitekturni,
slikarski in drugi umetniški predmeti in detajli, ki štejejo za posebne umetniške dosežke.
Med zgodovinske spomenike sodi tudi Kužno znamenje iz leta 1637, Evangeličasnsko
pokopališče v Zgodnji Ščavnici in še kaj bi se
našlo. Posebej velja omeniti tudi številne kapele, znamenja in križe, ki so »raztreseni« na
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območju celotne občine.
Med spomenike tehnične dediščine so
v Sveti Ani uvrstili Močnikovo kovačijo v
Zgornji Ščavnici in Osnovno geodetsko merilno točko v Lokavcu.
Domala vse najpomembnejše spomenike, ki sodijo med kulturno dediščino, so v
Občini Sveta Ana že obnovili. Zapuščena je
samo Močnikova kovačija, ki je za ohranjanje
tehnične dediščine zelo dragocena. Če je ne
bodo hitro obnovili, lahko nastane nepopravljiva škoda.
Zato so občinski svetniki na dopisni seji
že potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta »Obrtniška in industrijska
dediščina – skupna identiteta lokalnih skupnosti«, s katerim se je Občina Sveta Ana prijavila na razpis LAS-a. Dokument je pripravila
Razvojna agencija Slovenske gorice.
Občina je z dedinjo kovačije že podpisala
pogodbo, s katero je kovačijo za določeno obdobje dala na razpolago občini, ki jo bo odprla za obiskovalce. Kovačija, dolga 9,3 in široka
dobrih pet metrov, je bila ena redkih daleč na
okoli, vanjo pa so prihajali z vozovi številni
kmetje od blizu in daleč, saj je bil kovačev sosed kolar. Ta je kmetom popravil lesene dele
na vozovih, kovač pa kovinske.
»Na občini že dalj časa spremljamo razpise,
na katere bi se lahko prijavili s projektom za
obnovo Močnikove kovačije,« pravi župan
Slaček. »Takšnih razpisov doslej ni bilo ali pa
na njih naš projekt ni uspel. Upam, da bomo
na tokratnem razpisu uspešni, saj je namenjen
ravno takšnim projektom, kakršen je naš.«

Vrednost celotne investicije
znaša okoli 80 tisoč evrov. Tu
ne gre samo za stroške obnove
Močnikove kovačije, temveč so
zraven všteti tudi stroški namestitve info table za označevanje
kulturnih spomenikov, za izdajo
zloženke o Močnikovi kovačiji, za izvedbo popisa kovaškega
orodja, za nakup projektorja,
s katerim bodo obiskovalcem
predstavili način dela domačih
obrtnikov - kovačev, pa tudi
stroški organizacije dneva odprtih vrat za vse zainteresirane.
S projektom je Občina Sveta
Ana kot partner LAS Ovtar Slovenskih goric že kandidirala na Takšna je Močnikova kovačija danes…
5. javnem razpisu Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Lastni delež v višini okoli
30 odstotkov celotne investicije
je občina že zagotovila in za to
sprejela tudi rebalans občinskega proračuna.
Če bo torej vse po sreči, bo
kovaški muzej začel obiskovalce
sprejemati leta 2022.
Sicer pa so se v Občini Sveta
Ana v prvi polovici maja pripravljali na postopno rahljanje
ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Kot pravi župan Slaček,
so se na območju občine doslej
srečali z dvema zariščema virusa. »Takoj na začetku epidemije
je prišel virus na naše območje …. takšna pa bo po prenovi.
verjetno iz tujine. S spoštovanjem
ukrepov, ki jih je najprej sprejela
čani v času epidemije navadili, da sedaj že
občina, nato pa še vlada, nam je Anovčankam
sami pazijo, da se ne bi okužili. Zato v zaprtih
in Anovčanom uspelo širjenja virusa iz tega
prostorih nosijo maske, razkužujejo si roke in
žarišča preprečiti,« pojasnjuje Slaček. »Ko smo
držijo razmak med seboj.
že upali, da se virus ne bo več širil, pa se je na
Sredi maja je tudi občina ponovno odprla
območju naše občine zopet pojavil. Tokrat je
svoja vrata, čeprav je tudi v času epidemije
verjetno prišel iz industrijskega obrata iz ene
vsem občankam in občanom uredila vse, kar
od obmejnih občin. Na srečo smo vsi skupaj
so potrebovali. »V času epidemije smo ugos spoštovanjem ukrepov in preventivnim detovili, da lahko marsikatero stvar rešimo po
lovanjem tudi v tem primeru uspeli preprečiti
telefonu ali preko računalnika,« pravi Slaček.
nadaljnjo širitev bolezni.«
Po njegovih besedah je pozitivno tudi to,
Skupaj je v Občini Sveta Ana do sredine
da so se domala vsi šolarji navadili dela z
maja za covidom-19 obolelo 8 ljudi. Sredi
računalnikom. Tistim, ki na začetku epidemaja je minilo že več kot 14 dni, odkar so na
mije računalnika niso imeli, je priskočila na
območju občine zabeležili zadnjo okužbo.
pomoč občina, ki je zagotovila računalnik
Kljub temu so, kot pravi Slaček, v občini še
desetim učencem. Dva je kupila sama, osem
vedno zelo previdni, saj se zavedajo muhaste
pa jih je pridobila od različnih donatorjev.
narave novega koronavirusa. Zato so javne
Sedaj lahko občina v primeru nujne potrebe
površine v občini že dvakrat razkužili. Zadnelektronsko sporočilo pošlje skoraj v vsako
jič so jih razkužili pred odprtjem šole in vrtca.
gospodinjstvo na območju občine.
Kot pravi Slaček, so se Anovčanke in AnovTomaž Kšela

Iz ohranjene stavbne dediščine v Občini Sveta Ana
Močnikova kovačija

Perkova domačija

Kaplova hiša

Domačija Grafonž

Foto: arhiv občine Sveta Ana

Priročnik za uporabo znaka Slovenia Green najdete na spletni strani STO (https://www.
slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma/uporabna-gradiva).
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
V sredo, 13. maja 2020, je občinska uprava Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
odprla vrata za sprejem strank v času uradnih ur:
• v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 10.00 ure in od 11.30 do 14.30 ure,
• v sredo od 8.00 do 10.00 ure in od 14.30 do 16.30 ure in
• v petek od 8.00 do 10.00 ure in od 11.30 do 12.30 ure
Še vedno velja usmeritev, da se stranke poslužujejo komuniciranja preko klasične ali
elektronske pošte (obcina@svetatrojica.si) ter preko telefona (02 729 50 20).
Prosimo vas, da ob prihodu v prostore občine upoštevate navodila Vlade RS in NIJZ za
preprečevanje okužb s koronavirusom

Pogodbe o služnosti za trase kolesarskih poti

O

Slovenskih goric jih bodo več kilometrov
imel samo v Občini Pesnica in v Občini Lenart, kar kaže na eno od osrednjih mest Svete
Trojice v novi kolesarski mreži. To bo samo
še poudarilo vlogo Svete Trojice kot rekreativnega, turističnega in romarskega kraja.
Izgradnja in urejanje več kot 128 kilometrov kolesarskih poti po Slovenskih goricah
bo stalo nekaj manj kot 16 milijonov evrov.
Projekt vodi Razvojna agencija Slovenske gorice (RASG) iz Lenarta v sodelovanju z vsemi
vključenimi občinami in pristojnim ministrstvom. Skoraj polovico sredstev za investicijo
bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, dobrih 13 odstotkov sodelujoče občine,
okoli 37 odstotkov pa pristojna ministrstva.
Občina Sveta Trojica bo v letih od 2018 do
2022 za izvedbo projekta prispevala okoli 286
tisoč evrov.
Največja prednost skupnega projekta, ki
ga je zasnovala Razvojna agencija Slovenske
gorice, je v tem, da se ne konča na mejah ene
ali dveh sosednjih občin, temveč bo s kolesarsko mrežo povezal tako rekoč celotno
območje Slovenskih goric. Tako se bo lahko
človek brez problemov iz osrčja Slovenskih
goric s kolesom odpravil v Pesnico in Maribor, v Šentilj, v Trnovsko vas in Ptuj ali pa v
Sveti Jurij ob Ščavnici in naprej v Prlekijo in
Prekmurje.
Po različnih kolesarskih poteh bo od Pesnice do Lenarta 14 kilometrov, od Lenarta
preko Spodnje Senarske in Cerkvenjaka do
Svetega Jurija ob Ščavnici 17 kilometrov, od
Lenarta preko Svete Ana do Črncev pa 11 kilometrov.
Slovenske gorice so danes močno obremenjene z motornim prometom, saj je na
območju, na katerem bo kolesarska mreža,
registriranih preko 31 tisoč motornih vozil.
Na območju Občine Sveta Trojica jih je registriranih blizu 1800, javnih cest pa je samo na
območju Občine Sveta Trojica 89 kilometrov,
medtem ko jih je na območju že omenjenih
občin skupaj blizu 1500 kilometrov. Zato je
ustvarjanje možnosti, da ljudje avtomobile in
motorje zamenjajo s kolesi, še kako pomembno. Če se bo več ljudi vozilo s kolesi, bo to
prispevalo h kakovosti zraka, k zmanjševanju
hrupa in k bolj zdravemu okolju in načinu življenja nasploh.
Poleg tega bo ureditev kolesarske mreže v
Slovenskih goricah po presoji investitorjev
prispevala h kakovosti bivanja v Slovenskih
goricah, k razvoju turizma, k izboljšanju regijske in medregijske povezanosti ter seveda
k večji trajnostni mobilnosti.
Za Občino Sveta Trojica je izgradnja in ureditev kolesarskih poti še posebej pomembna,
saj sodi med izrazito bivalne občine. Kar
okoli 650 delovno aktivnih
prebivalcev Občine Sveta
Trojica jih hodil delati v
druge občine, medtem ko
jih v domači občini dela
nekaj manj kot sto. Samo
v Lenart hodi na delo preko 200 Trojičank in Trojičanov. Preko 200 ljudi iz
Občine Sveta Trojica hodi
na delo v Maribor, blizu
20 pa na Ptuj. Zanimivo je,
da v Lenart pride vsak dan
na delo preko 2700 delavk
in delavcev, samo iz Maribora preko 300. Skratka,
dnevno iz občine v občino
migrira ogromno ljudi iz
Trasa tretje kolesarske poti bo vodila skozi Spodnjo Senarsko, skozi katero so
lani prenovili tudi regionalno cesto.
Slovenskih goric. Ker gre
bčina Sveta Trojica je drugo soboto v
maju na svoj sedež povabila notarja,
pri katerem so lahko lastniki nepremičnin ob predvidenih trasah za izgradnjo
kolesarskih poti v Slovenskih goricah iz Občine Sveta Trojica overili pogodbe o služnosti
na zemljiščih za ureditev teh kolesarskih poti.
»Pred izgradnjo kolesarskih poti na
območju naše občine moramo skleniti
pogodbe o služnosti z več kot stotimi
lastniki,« pravi direktorica občinske uprave
v Občini Sveta Trojica Darja Slivnjak. Zato,
da lastniki zaradi sklepanja teh pogodb ne bi
imeli dodatnih obveznosti in poti, je občina
organizirala overitev podpisanih pogodb
kar na svojem sedežu. Kot pravi Slivnjakova,
pri pridobivanju služnosti za kolesarske
poti doslej niso imeli kakšnih posebnih
problemov, ker se lastniki zavedajo, da gre pri
kolesarskih poteh za skupno dobro, saj bodo
služile tako njim in njihovim bližnjim kot
tudi vsem drugim občankam in občanom iz
Slovenskih goric in vsem drugim kolesarjem
od blizu in daleč. Zahvaljujoč kolesarskim
potem se bo na naravi prijazen način
povečala mobilnost prebivalstva v Slovenskih
goric, kar bo pozitivno vplivalo na razvoj na
celotnem območju.
Občina Sveta Trojica je vključena v območno razvojno partnerstvo Slovenskih goric, v
katerem so še občine Benedikt, Cerkvenjak,
Lenart, Duplek, Pesnica, Sveta Ana, Sveti Jurij
v Slovenskih goricah in Šentilj. Na območju
omenjenih občin ter na območju pridruženih občin Sveti Andraž v Slovenskih goricah,
Trnovska vas in Sveti Jurij ob Ščavnici bodo
uredili več kot 128 kilometrov kolesarskih
poti, ki bodo prebivalcem Slovenskih goric
omogočale, da se bodo lahko s kolesi vozili v
službo in nazaj, v trgovske centre, v upravna
središča, na kulturne, športne in druge prireditve ter seveda tudi na izlete.
Občina Sveta Trojica se nahaja v središču
omenjenega območja, zato bodo preko njenega območja potekale trase kar štirih kolesarskih poti.
Trasa tretje kolesarske poti v dolžini 11,2
kilometra bo potekala od Lenarta preko Radehove in Spodnje Senarske do Cerkvenjaka.
Peta kolesarska pot bo vodila od Spodnjega Porčiča preko Svete Trojice ter Oseka do
Benedikta in bo dolga 8,6 kilometra. Na območju Občine Sveta Trojica bodo uredili tudi
šestnajsto kolesarsko pot v dolžini 2,5 kilometra, ki bo vodila skozi Spodnjo Senarsko
in Gočovo. Devetnajsta kolesarska pot v dolžini 1,9 kilometra pa bo povezovala Spodnji
Porčič z Zgornjo Senarsko. Skupno bodo na
območju Občine Sveta Trojica uredili preko
16 kilometrov kolesarskih poti. Na območju
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za relativno kratke razdalje, jih bodo številni
z veseljem premagali s kolesi, ko bodo kolesarske poti urejene.
Med občinami, ki so investitorke kolesarske
mreže v Slovenskih goricah, je samo Občina
Lenart izrazito delovna, pretežno bivalne so
Pesnica, Cerkvenjak, Sveti Jurij ob Ščavnici
in Benedikt, medtem ko so vse druge občine
skupaj z Občino Sveta Trojica izrazito bivalne.
Zato bo na območju Slovenskih goric še dolgo
veliko dnevnih migracij na relativno kratkih
relacijah, ki jih ljudje zlahka zmorejo s kolesi.
Sicer pa se je v majskih dneh življenje tudi v
Občini Sveta Trojica začelo postopoma vračati v razmere, ki so bile pred epidemijo novega
koronavirusa, čeprav povsem enake še dolgo
ne bodo. V Občini Sveta Trojica v prvem valu

epidemije za boleznijo covid-19 ni nihče obolel. Kot pravi Slivnjakova, so občanke in občani spoštovali sprejete ukrepe, odgovorno pa se
obnašajo tudi po tem, ko so nekatere ukinili.
Tudi v občini so se v času epidemije dobro
organizirali, tako da so občani lahko v času
epidemije na občini uredili vse, kar je bilo potrebno, čeprav so bila vrata občine za stranke
zaprta. Zato pa so bili pristojni na občini dosegljivi po telefonu in elektronski pošti, zato
do problemov v komunikaciji ni prihajalo.
Kljub temu da se življenje v Občini Sveta
Trojica vrača v utečene vode, Trojičanke in
Trojičani še vedno ravnajo preudarno in previdno, da se virus ne bi začel ponovno širiti.
Tomaž Kšela

Dejavnosti Občinskega štaba Civilne zaščite
Sveta Trojica ob epidemiji covida-19

Z

pripadnikom sestava CZ, članom občinskega
ačetek letošnjega leta je zaznamovala
sveta z županom in ostalim občanom se za
pandemija virusnega obolenja, poimeves trud in požrtvovalnost iskreno zahvaljunovanega covid-19. V naši občini smo
jem. Ostanimo zdravi!
tik pred razglasitvijo epidemije na novo sestavili občinski štab Civilne zaščite in že 13. 3.
Poveljnik OŠCZ Sveta Trojica Klemen
2020 po 1. krizni seji zavihali rokave in pričeli
Potrč, dipl. inž. log.
z delom. Aktivnosti v zvezi s preprečevanjem
širjenja virusa je bilo
veliko. Med ostalim
smo s prehrambnimi
artikli in nujnimi zdravili oskrbovali izolirane
občane, ki si niso mogli
zagotoviti samooskrbe; opravljali smo preventivna razkuževanja
vseh javnih površin in
prostorov, kjer se zbira večje število ljudi;
razdeljevali smo zaščitno opremo (maske)
po gospodinjstvih in
še marsikaj drugega.
Čeprav smo šele pri
rahljanju ukrepov in Razkuževanje v lokalni trgovini
se epidemija le uradno
končuje, sem s situacijo in razmerami v naši
občini zelo zadovoljen.
Dejstvo, da do tega trenutka v Občini Sv. Trojica še nimamo potrjenega primera okužbe,
nakazuje na učinkovitost dela in aktivnosti
celotnega sestava CZ.
K temu rezultatu smo
prispevali vsi občani
naše občine – eni z delovanjem in aktivnostmi v sestavu CZ, drugi pa s spoštovanjem
sprejetih ukrepov, odPakiranje zaščitnih mask za delitev po gospodinjstvih
lokov in odredb. Vsem

Novo trojiško naselje raste

Hiše v novem naselju pri Sv. Trojici rastejo kot gobe po dežju. F. B.

V občini Sveta Trojica zelo veliko aktivnosti
na komunalnem področju kljub »koronakrizi«

K

ljub težkemu obdobju koronavirusa,
za katerega upamo, da je v glavnem
za nami, in v času katerega je na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah bilo s strani Civilne zaščite poskrbljeno

za domala vse potrebne zaščitne ukrepe, pa
je bilo ob upoštevanju navodil in varnostnih
ukrepov na komunalnem področju aktivnosti celo več kot kdaj koli v tem letnem času.
Kot lahko opazi vsakdo, ki se pelje skozi Sv.
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Trojico, je v gradnji veliko število
stanovanjskih objektov, za katere
je potrebno zagotoviti tako ustrezna soglasja kot tudi ustrezno
komunalno infrastrukturo. Na
glavnem območju novogradenj
- OPPN Trojica jug - so končana dela zadrževalnega bazena za
meteorne vode za novo naselje na
območju OPPN Trojica jug. Dela
v vrednosti dobrih 50.000,00 € je
izvajalo podjetje Komunala Slovenske gorice. Gre za nujno investicijo, ki je bila zaradi gradnje
naselja pogojevana s strani Direkcije RS za vode. Zadrževalnik
bo sposoben zadržati cca 200 m3
meteorne vode, saj meri v dolžino
17 m, v širino 7 m in v višino 1,65
m. Na navedenem območju je še
v letošnjem letu predvidena izgradnja komunalne infrastrukture
na odseku F. Novogradnje stanovanjskih objektov pa so v teku
oz. pripravah tudi na več drugih
manjših območjih, in sicer pod
Prisojno ulico, na območju Sodarske in Slovenske ulice in tudi
izven centra Sv. Trojice kot npr. v
Gočovi in Sp. Senarski, zato je potrebno pripraviti in zgraditi ustrezno komunalno infrastrukturo.
Pri tem z roko v roki zelo dobro
sodelujemo tudi z upravljavcema
elektro in telekomunikacijskega
omrežja, in sicer s podjetjem Telekom, d. d., in Elektro Maribor,
d. d., in tako polagamo v skupno
gradbeno jamo več komunalnih vodov hkrati. Predvsem pa
je podjetje Telekom zaslužno, da
se tudi v letošnjem letu nadaljuje
gradnja optičnega omrežja po začrtanih ciljih.
Izvaja se namreč gradnja hišnih priključkov
na območju centra Sv. Trojice in spremljajočih ulicah, na območju Zg. Porčiča in dela
Zg. Verjan. Naj ob tem še enkrat poudarimo,
da so na navedenem območju bili v lanskem
letu zgrajeni primarni TK vodi in krajši hišni priključki, medtem ko se ostali daljši hišni priključki izvajajo na podlagi predhodno
sklenjenih pogodb z enim izmed ponudnikov
optičnih storitev. Torej v primeru, da ste zainteresirani, se pri podjetju Telekom, ki tudi
gradi javno optično omrežje na območju Občine Sveta Trojica, lahko obrnete na njihovega
zastopnika Mirana Barta na tel. 041 571 621,
v nasprotnem primeru se obrnite na vašega
drugega željenega ponudnika storitev, ki bo,
v kolikor boste sklenili naročniško razmerje,
sam kontaktiral podjetje Telekom v zvezi z
izgradnjo vašega hišnega priključka. Na preostalem območju Zg. Verjan, Sp. Verjan in delu
Zg. Senarske je gradnja optičnega omrežja v
teku. Na območju Sp. Verjan se sočasno gradi
tudi javna razsvetljava in NN elektro omrežje.
Pravi manjši odsek cevovoda za
optiko je bil zgrajen tudi v Oseku
iz smeri Benedikta in upamo, da
se bo gradnja v naslednjem letu
lahko razširila na preostali del
Oseka. Nekoliko se odmika načrtovana gradnja TK optičnega
omrežja v Zg. Porčiču - Vas, kjer
je gradnja predvidena sočasno z
izgradnjo elektro NN zemeljskega omrežja in daljnovoda iz smeri Lenarta. Zgrajenih je bilo tudi
cca 600 m vodovodnega omrežja
iz smeri Stara gora–Osek, kjer je
bilo predvsem eno gospodinjstvo
že kar nekaj časa brez pitne vode.
Izvedena so bila še razna finalna
dela in odprava pomanjkljivosti
na sanaciji plazu in ureditvi odvodnjavanja pod Cafovo ulico. Veliko je bilo postorjenega tudi na območju Trojiškega jezera in še kje.
Drugače pa se ogromno napora
vlaga v izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev služnosti
za umeščanje kolesark, ki potekajo dejansko skozi vsa naselja v
občini, njihova skupna dolžina je

ŠT. 5 | 29. MAJ 2020

Radio Maribor v Sveti Trojici

V

izdelkov iz lesa Franc Ferlinc in »specialistka« za
petek, 15. maja, med 10.30 in 11.30 je
peko kruha in peciva Brigita Ploj.
Radio Maribor v oddaji Malo naokrog
poslušalce v živo s pomočjo terenskega
E. P.
reportažnega vozila »štajerski lisjak« seznanil z
aktualnostmi in načrtovano
prihodnostjo Občine Sveta
Trojica v Slovenskih goricah.
V oddajo so ob splošni podobi te slikovite občine, »speče
lepotice«, predstavili zlasti
perspektivne turistične načrte, ki se zgledujejo tudi po
množičnih romarskih karavanah v preteklosti. V oddaji,
ki sta jo pripravila novinarka
Katarina Klep Černejšek in
tonski tehnik Tomaž Pirš,
so bili sogovorniki župan
David Klobasa, Predsednica
TD Sveta Trojica Darja Šuta
in domačina - oblikovalec Tako je udeležene v oddaji »dokumentiral« župan David Klobasa.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah vas obvešča, da od srede, 13. 5. 2020, po ukinitvi uradnih ur zaradi pojava epidemije koronavirusa COVID -19, spet posluje za stranke, in
sicer v času uradnih ur:
• ponedeljek: od 8.00 do 14.00 ure
• torek: od 8.00 do 14.00 ure
• sreda: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure
• četrtek: od 8.00 do 14.00 ure
• petek: od 8.00 do 13.00 ure
V skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje je obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne
oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta. Pred vstopom v pisarno si je potrebno razkužiti roke.
Poslovanje občine bo nemoteno potekalo po telefonu in elektronski pošti v celotnem
poslovnem času občine. Telefonska številka: 02 729 52 50, e-pošta: obcina@obcinajurij.si.
cca 17 km in potekajo po nekaj 100 parcelah.
Zato si lahko predstavljate, s koliko lastniki je
potrebno skleniti služnostne pogodbe, nemalo lastnikov se s predvideno traso ne strinja
ali ima posebne zahteve, zato je pridobivanje
služnosti zahtevno in zamudno, treba pa vseeno pohvaliti tudi veliko lastnikov, ki pogodbe
podpišejo takoj. Največjo oviro pa predstavlja
pridobivanje raznih soglasij od državnih organov, ki so zaradi ukrepov zaradi covida-19
v velikem zaostanku pri reševanju zadev. V
zaključni fazi je pridobivanje gradbenega dovoljenja, služnostnih pogodb in izdelava projektne dokumentacije za Ureditev komunalne
infrastrukture Zg. Senarska-VAS. Gre za največji letošnji gradbeni projekt, katerega izgradnja je predvidena v drugi polovici letošnjega
leta, točna vrednost investicije pa še ni znana,
saj je občina trenutno v fazi zbiranja ponudb
za izbiro izvajalca gradbenih del. Veliko je še
drugih projektov, ki so v pripravah in za katere upamo, da se bo še našlo tudi dovolj proračunskih sredstev.
Jože Žel

Najvišje priznanje jurovske občine - jurjev
zlatnik Stanislavu Senekoviču

O

bčina Sv. Jurij v Slov. gor. je letos zaradi
ukrepov ob razglašeni epidemiji ostala
brez prireditev ob občinskem prazniku. Tako je Jurovski Dol ostal brez tradicionalne Jurjeve nedelje in blagoslova konj. Prav tako
niso bile izvedene osrednja občinska proslava
in številne druge prireditve, ki so jih pripravljali
lokalna društva, zavodi in organizacije, ki delujejo na območju občine.
Kljub temu da je bila osrednja občinska proslava odpovedana, je jurovska občina tudi letos
razglasila prejemnike občinskih priznanj, ki bodo
podeljena na slovesnosti, ki jo bo občina organizirala v času, ko bo to varno za vse udeležence.
Najvišje priznanje, jurjev zlatnik, bo prejel
Stanislav Senekovič iz Jurovskega Dola, dolgoletni ravnatelje OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol.
Senekovič je osnovno šolo vodil kar 25 let in tako
pomembno vplival na pozitivno podobo šole v
domačem kraju in izven njega in z zglednim
sodelovanjem z lokalnimi društvi in občino
prispeval tudi k razvoju domače občine. V preteklosti je bil Stanislav Senekovič tudi sekretar
športnega društva Sv. Jurij v Slov. gor. in tajnik
nekdanje krajevne skupnosti. Leta 2004 je skupaj
s soavtorji in učitelji jurovske šole izdal zbornik
o preteklosti kraja in šole z naslovom Kolo časa.
5 let kasneje je s samostojnim knjižnim delom
Šolske stavbe v Jurovskem Dolu še dodatno obogatil knjižno zapuščino domačega kraja in občine. Meseca marca 2020 je izdal še eno knjigo, ki
opisuje preteklost jurovske občine, z naslovom
Prigode in pripovedi iz nekdanjih dni.
Jurjev srebrnik bo prejel Miroslav Puhner
za dolgoletno ljubiteljsko dejavnost na področju
kulture. Puhner je namreč že več kot 27 let godec
– klarinetist v folklorni skupini Jurovčan. Njegova dolgoletna pripadnost kulturi, igranju klarineta in foklori je pomembno prispevala k ohranjanju slovenske ljudske glasbe, pesmi, plesov in
običajev. Njegovo strokovno delo pa je doprineslo tudi k uspehom folklorne skupine Jurovčan
na državnem in tudi mednarodnem nivoju.
Jurjev srebrnik bo prejel tudi Alojz Andrejč,
dolgoletni aktivni član ŠD Sv. Jurij v Slov. gor. in
član Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. gor.
med leti 2006 in 2018 in tajnik nekdanje krajevne skupnosti. Alojz je ogromno prispeval tudi

k nastanku teniških igrišč v Jurovskem Dolu in
je član teniške sekcije, s katero se udeležuje tudi
mednarodnih veteranskih teniških srečanj.
Občinska priznanja bodo prejeli Vida Ornik, Milena Kokol in Aleksander Purgaj, Dušan
Ribič ter Anica Žnofl.
Vida Ornik je domala nepogrešljiva oseba
ob številnih kulturnih prireditvah, proslavah,
koncertih in drugih prireditvah v občini, na katerih pogosto deluje kot voditeljica oz. moderatorka prireditev. Vida je tudi že 12 let aktivna
članica upravnega odbora KD Ivan Cankar.
Milena Kokol in Aleksander Purgaj sta
avtorja knjige o znanem Jurovčanu, Ivanu Roškarju, ki ga štejemo za enega najpomembnejših slovenskih osebnosti ob koncu 19. stoletju
in začetku 20. stoletja. Poleg izdaje knjige, ki
je izšla leta 2019, sta avtorja aktivno sodelovala pri organizaciji simpozija o Ivanu Roškarju
in pripravljala različne delavnice in prireditve,
s katerimi sta prispevala k promociji knjige in
družbenemu razvoju občine.
Dušan Ribič prejme občinsko priznanje za
dolgoletno delo v ŠD Sv. Jurij v Slov. gor., v katerem opravlja funkcijo podpredsednika društva. Ribič je eden od gonilnih članov društva
in že tretji mandat zapored član Občinskega
sveta Občine Sv. Jurij v Slov. gor., kjer aktivno
sodeluje tudi z idejami pri različnih občinskih
projektih. Tako je bil Dušan Ribič tudi idejni
vodja zadnje velike športne investicije v občini,
in sicer izgradnje telovadnice na prostem, ki je
nastala v športnem parku v Jurovskem Dolu.
Anica Žnofl prejme občinsko priznanje za
dolgoletno delo v PGD Sv. Jurij v Slov. gor., kjer
deluje že vse od leta 1972. Žnoflova aktivno
sodeluje na različnih dogodkih in prireditvah
v organizaciji lokalnega gasilskega društva.
Prav tako zgledno skrbi za urejenost gasilskega
doma in tako prispeva k pozitivni podobi društva in domačega kraja.
Plaketo župana Občine Sv. Jurij v Slov. goricah bo prejel Boris Demšar za njegov gospodarski prispevek k razvoju Jurovskega Dola z
investicijo v samem centru občine, kjer nastaja
sodoben gospodarski obrat za različne gospodarske dejavnosti.
Dejan Kramberger

|9

OVTARJEVE NOVICE

V Občini Sv. Jurij v Slov. gor. pred novimi
investicijami v cestno infrastrukturo
Izbira izvajalca 4. faze rekonstrukcije občinskih cest v teku

N

a razpis za 4. fazo rekonstrukcije občinskih cest, ki se je končal v petek,
24. aprila 2020, z odpiranjem ponudb
javnega naročila, so se prijavila štiri gradbena podjetja. Izbira izvajalca je še v teku in bo
znana v naslednjih dneh.
S tem dveletnim projektom bo občina na 4
cestnih odsekih pridobila dobre 3 km novih
asfaltiranih in razširjenih cestnih odsekov.
Projekt je sofinanciran iz 23. člena zakona
o sofinanciranja občin in se bo pričel izva-

jati takoj, ko bo občina s strani Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela
sklep o sofinanciranju. Jurovska občina bo
tako s strani ministrstva prejela 124.635 € nepovratnih sredstev v letu 2020 in 126.411 €
nepovratnih sredstev za leto 2021. Prav tako
bo občina za realizacijo projekta dobila še 2
brezobrestna kredita na dobo 10 let, in sicer
62.318 € za leto 2020 in 63.205 € za leto 2021.
Predviden zaključek projekta je 31. 12. 2021.

Približuje se pričetek projekta prometna varnost v Jurovskem Dolu
Projekt o izboljšanju
prometne varnosti v
Jurovskem Dolu je tik
pred pričetkom realizacije. Občina Sv. Jurij
v Slov. gor. je pogodbo
z ministrstvom za infrastrukturo in izvajalcem projekta, podjetjem Prohaus, d. o. o.,
že podpisala. Z izvedbo
projekta bo center jurovske občine pridobil
varnejšo pot za najšibkejše udeležence prometa od osnovne šole do športnega parka.
Zgrajen bo nov pločnik, urejeni bodo odvodnjavanje, osvetlitev in novi prehodi za pešce.
Jurovski Dol bo tako ob že urejenem trškem
jedru, kulturnem domu ter obnovljenem zidu

ob starem pokopališču svojo podobo zaokrožil s sodobno urejeno cestno infrastrukturo, s
katero bo poskrbljeno za prometno varnost v
centru občine.

V Jurovskem Dolu razmišljajo o širitvi vrtca
V zadnjem času je v Občini Sv. Jurij v Slov.
gor. opaziti trend čedalje večjega vpisa otrok
v vrtec, kar je posledica novogradenj v občini
in priseljevanja mladega prebivalstva. Tako so
bile tudi vse skupine v vrtcu pred pričetkom
epidemije zaradi širjenja novega koronavirusa polno zasedene.
Glede na situacijo in trend naraščanja potreb po vključevanju čedalje večjega števila
otrok v vrtec in glede na nova rojstva in pri-

seljevanje se župan Peter Škrlec zaveda, da bo
v naslednjih letih nujno potrebna izgradnja
novih prostorov za delovanje vrtca. Peter Škrlec je ob tem povedal: »Kot župan se zavedam,
da bo do realizacije projekta preteklo še veliko
časa, vendar glede na pokazatelje o čedalje večjem številu mladih v naši občini bo vsekakor
to v prihodnje nujna investicija, s katero je potrebno pričeti že v tem trenutku, saj bo takrat,
ko bomo vrtec že potrebovali, za to prepozno.
Prav zaradi tega smo v občinski upravi že naredili
prve korake v tej smeri in
se sestali s projektantom, ki
bo pripravil idejni projekt.«
Po podatkih statističnega
urada Republike Slovenije
se je število prebivalcev v
zadnjih dveh letih v jurovski
občini povečalo za 43. 1. januarja 2018 je bilo v Občini
Sv. Jurij v Slov. gor. prijavljenih namreč 2.055 oseb, 1. januarja 2019 – 2.075 oseb in
1. januarja 2020 – 2.098 oseb.
V Jurovskem Dolu so pričeli s pripravo projekta dograditve vrtca.
Dejan Kramberger

Obvestilo o objavljenem
JAVNEM RAZPISU
za sofinanciranje programov in projektov raznih
društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2020
Na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slov. goricah: www.obcinajurij.si je objavljen Javni
razpis za sofinanciranje programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov.
za leto 2020.
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti registriranih društev, ki jih pravilniki o
sofinanciranju programov in projektov iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ne
določajo in imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ter izvajajo dejavnost na območju
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah oz. ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako,
da aktivno vključuje občane Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, deluje v javnem interesu in s
svojim delovanjem dokaže vsebinsko učinkovitost in koristnost občini.
Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani občine: www.obcinajurij.si. Za dodatne informacije lahko pokličete na 02/729 52 53 ali
pišete na jasna.senekovic@obcinajurij.si.
Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje do petka, 19. 6. 2020.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah,
Peter Škrlec, župan
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DOGODKI IN DOGAJANJA

AKTUALNO IZ OBČIN

Jubilejni KOS na Poleni v Lenartu naslednje leto

P

rvega maja smo
tudi uradno objavili, da letošnjega
jubilejnega 10. Kmetijsko-obrtniškega sejma
zaradi znanih razlogov
ne bo.
Zaradi
odpovedi
smo organizatorji slabe
volje, vendar - zdravje
je na prvem mestu.
Ravno za jubilejni
KOS smo želeli še posebne dogodke, ki pa Polena ta zadnji majski vikend ostaja prazna. Foto: E. P.
bodo morali počakati
na drugo leto. Presta28 do 30. maja na Poleni zopet živahno.
vitev na kasnejši letošnji čas se nam ni zdela
Vsem, ki so sodelovali v pripravah letošnprimerna, ker že prihajajo veliki sejmi in bi
jega, žal neizvedenega, se za vloženi trud zabilo vse skupaj preveč nagneteno.
hvaljujemo.
Ravno z organizacijo jubilejnega KOS-a
Prepričani smo, da bomo drugo leto še z
smo želeli še eno potrditev, da nam je uspelo
večjim entuziazmom organizirali 10. KOS.
v Slovenskih goricah organizirati odmeven in
Hvala za dosedanje zaupanje in se vidimo
zelo obiskan sejemski dogodek, kar nam sedrugo leto – zadnji vikend v maju.
veda še posebej godi.
Trdno smo odločeni, da bo drugo leto od
F. Lovrenčič

Ob nevihtah priporočamo izklop električnih
naprav iz vseh omrežij

V

prihajajočih toplih dneh se pogosteje
kot sicer pojavljajo nevihte z udari
strel, zaradi katerih lahko pride do
poškodb naprav.
Da bi se v čim večji meri izognili poškodbam naprav, ki so priključene na električno in
komunikacijsko omrežje, kot so modem, TVkomunikator, računalnik ali televizor, uporabnikom priporočamo, da jih pred nevihto
iz omrežja izključite. Na ta način lahko preprečite marsikatero okvaro naprave, predvsem pa si prihranite slabo voljo, če
zaradi tega ne bi mogli dostopati do
interneta, spremljati vaše priljubljene TV-oddaje ali uporabljati fiksne
telefonije.
Telekom Slovenije svojim naročnikom, ki ste hkrati uporabniki
mobilnih in fiksnih storitev, omogoča tudi brezplačno storitev Strela alarm, s pomočjo katere lahko v
realnem času prejmete informacijo
o strelah na območjih vašega fiksnega priključka. Na prejemanje
tovrstnih sporočil se lahko naročite tako, da na številko 041 145 000 Izklop naprave
pošljete SMS-sporočilo s ključno
besedo STRELA, naredite presledek ter navedete vaše UPORABNIŠKO IME ZA FIKSNE STORITVE Telekoma Slovenije.
Posredujemo vam še nekaj povezav do relevantnih video vsebin:
1. Postopek naročanja na storitev Strela alarm: https://youtu.
be/1tF8oy3zBI4
2. Naročite se na obveščanje o
strelah in pravočasno izključite
naprave: https://www.youtube.
com/watch?v=CM5EJg42Vp8
3. Izklopite naprave in nadaljujte
z ogledom na mobilni napra- Poškodovana naprava
vi: https://www.youtube.com/
watch?v=PEdCWp2XeO8
5. Bodite hitrejši od strele: https://www.
4. Ne tvegajte, strele napravam ne priyoutube.com/watch?v=j-eiHIhgVCg
zanašajo:
https://www.youtube.com/
Več informacij je na voljo na
watch?v=o58JfCUQyVA
http://ts.si/bliskoviti-obisk

Popravek zapisanega v članku »Rez Snoopyjeve trte« v
Ovtarjevih novicah št. 4 – april 2020.
V članku je zapisano: »Vsakoletnega
reza trte se že po tradiciji udeležita tudi župana obeh občin …« Benediški župan mag.
Milan Repič je uredništvu in avtorju članka
posredoval pripombo, da na prireditev niti ni
bil vabljen in se je zato tudi ni udeležil.

Na omenjeni prireditvi je bil prisoten le
trojiški župan. Na fotografiji s prireditve pa
je prejšnji benediški župan Milan Gumzar. Za
napako se benediškemu županu opravičujem.
Drago Lipič, avtor prispevka
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Unescov projekt Skupaj z nami: vesolje

V

mesecu aprilu smo zaključili Unescov
projekt Skupaj z nami: vesolje. Namen
projekta je bil sodelovanje, povezovanje in medsebojno učenje. S projektom smo
pričeli oktobra 2019 v svetovnem tednu vesolja, zaključili pa smo ga v mesecu aprilu 2020.
6. decembra 1999 je Generalna skupščina
ZN teden od 4. do 10. oktobra določila za
svetovni teden vesolja. 4. oktobra 1957 je bil
v vesolje izstreljen prvi umetni satelit Sputnik
I., 10. oktobra 1967 pa je postala pravnomočna pogodba, ki ureja dejavnosti držav pri raziskovanju in miroljubni uporabi vesolja.
12. aprila 1961 je ruski kozmonavt Jurij
Gagarin z vesoljsko ladjo »Vostok« poletel v
vesolje. Ta dan, ko je v vesolje poletel prvi človek, je za vedno prišel v zgodovino človeštva
in 12. april je postal svetovni dan aviacije in
kozmonavtike.
S projektom smo želeli, da učenci spoznajo
osnovne značilnosti planetov našega osončja,
pojave v vesolju (sončni mrk, lunin mrk) in
tudi nekatere vesoljske
misije (sondi Voyager,
Hubblov teleskop).
V okviru projekta so
potekale različne dejavnosti:
• Prešernov natečaj
»Vesolje in jaz«:
Učenci so na temo
vesolja ustvarjali na likovnem in literarnem
področju. Najboljši so
prejeli Prešernove nagrade in priznanja.
• Pustna povorka na
temo »Bitja iz drugega planeta«:
Našemili smo se v Zala Jug, 8. a
like, ki so povezani z
vesoljem. Pustno povorko so sestavljali vesoljci, vesoljski bojevniki, roboti, astronavti,
zvezde in planeti …
• Tehniški dan na
temo vesolja:
16. aprila smo izvedli
tehniški dan na temo
vesolja. Izdelovali smo
rakete in druge izdelke
na temo vesolja.
• Ex tempore Rajka
Slapernika – vesolje:
K likovnemu ustvarjanju na temo vesolja
smo povabili še druge Lara Žitnik, 9. r

UNESCO ustanove.
Na Ex temporu Rajka Slapernika je sodelovalo pet Unescovih šol:
1. Center za komunikacijo sluha in govora
Portorož
2. OŠ Leskovec pri Krškem
3. OŠ Maksa Pleteršnika Pišece
4. OŠ Selnica ob Dravi
5. OŠ in vrtec Sveta Trojica.
Prejeli smo zelo zanimive likovne izdelke:
risbe, slike, makete … Vse izdelke smo razstavili v spletni galeriji.
UNESCO koordinatirica Metka Beber

_________________________________________________________________________________

Novice Izobraževalnega centra

Novice
Izobraževalnega
centra
S preklicem pandemije
covid-19 smo
dobili dovoljenje, da lahko
nadaljujemo z izobraževanjem in ostalimi dejavnostmi, a vas hkrati obveščamo, da bodo tudi pri nas še naprej ostali
v veljavi nekateri restriktivni ukrepi, saj moramo in želimo zagotoviti, da vsi skupaj ostanemo
zdravi.
Projekt Zeleno podjetništvo v Slovenskih goricah

Lahkih nog naokrog

V Veseli
sklopusmo,
projekta
Zeleno
podjetništvo
ZELENI
BIZNISna
bopohod
v decembru
in januarju
izveden
da lahko
v mesecu
junijuoz.
ponovno
povabimo
po čudoviti
pomladni
modul Slovenskih goric vse ljubitelje rekreacije v naravi in tudi tiste, ki boste to morda šele
pokrajini
postali. Zberemo se 5. junija 2020 ob 9. uri pred stavbo Izobraževalnega centra, Nikova 9,
RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE (30 UR).
Lenart.
Ogled
domačije
Voličini
Urili bomo
področja,Žgeč
ki so vključna
za varno rabo sodobnih tehnologij in ki vam bodo kar najbolj
V mesecu
je dejavnosti
bilo izvedeno
predavanje Mirana
z naslovom
»Vrt brez
pomagala
prijanuarju
promociji
in organizaciji
dela. PriŽgeča
delu bomo
uporabljali
tako preosebni
kopavanja,
sadovnjaka
na rodovnem
posestvu«,
katerem
je zPodatke
nami podelil
oz. prenosnizasaditev
računalnik
kot tudi mobilne
naprave
(telefonev in
tablice).
bomo veliko
hranili v
koristnih
nasvetov
o vrtnarjenju
in sadjarstvu,
v četrtek,
18. junija
ob srečanjih
9. uri
oblaku, tako
da boste
lahko doma
nadaljevalizato
delovas
točno
tam, kjer
se bo 2020,
delo na
vabimo
na
ogled
njegove
zaključilo. Vsa srečanja bodo potekala tako, da boste lahko znanje takoj in neposredno
domačije,
preizkusili vnasmislu
svojihogleda
konkretnih primerih. Program bomo sproti prilagajali vašemu predznanju
dobre prakse.
in vašim željam oz. potrebam.
V primeru, da bi se ogleda
želeli izobraževanja:
udeležiti, vas proPričetek
Torek, 10.12.2019 ob 17.00 uri
simo za obvezno potrditev
Udeležba saj
je je
brezplačna
udeležbe,
število mestin možna za vse prebivalce LAS Ovtar Slovenskih goric. Projekt
financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.
omejeno.
Lepo vabljeni, Alenka
Prijave in dodatne informacije sprejemamo na:
Špes in Damjana Vizjak
I Z O T:
B R02
A 720
Ž E VA
L NaliI 051 368 118 E: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com
78 88
CENTER LENART
T: 02 720 78 88 ali 051
368 118 E: izobrazevalniŠtudijski krožek Lahkih nog naokrog
center.slogor@gmail.com

Veseli bomo druženja z vami.

E-oskrba je za občane Občine
Lenart
v celoti subvencionirana
*1946

S

A
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čite na telefonsko številko: 02 / 234 11 23 ali
nam pišite na e-naslov: anita.brglez@azm-lu.
si V Središču za samostojno učenje lahko
brezplačno dostopate do interneta in e-pošte.
Tim Andragoškega zavoda
Maribor-Ljudske univerze

Žgečaže precej nizke, se bomo mi toplo oblekli in
Kljub temu, da so temperaturePredavanje
v mesecuMirana
decembru
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.

S svetovalno podporo o izobraževalnih
možnostih do novega znanja

ndragoški zavod Maribor - Ljudska
univerza izvaja svetovanje o možnostih izobraževanja in učenja odraslih.
Izobraževalno svetovanje je namenjeno zaposlenim, predvsem manj izobraženim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali
prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela.
Svetovanje je brezplačno in zaupno. Izvedemo ga lahko v prostorih delodajalca ali na naslovu Andragoškega zavoda Maribor - Ljudske
univerze v Maistrovi ulici 5 v Mariboru. Vabimo
tudi delodajalce, še posebej službe za razvoj zaposlenih, da lahko koristijo storitve brezplačnega svetovanja o izobraževalnih možnostih. Svetovanje se lahko izvede tudi v prostorih podjetja
kot oblika svetovanja na delovnem mestu.
Svetovalne storitve izvajamo tudi za prebivalce
Lenarta in ostalih občin Zgornjega Podravja.
Testiramo lahko znanje nemškega ali angleškega jezika in o tem izdamo pisno mnenje. Storitve svetovanja so mogoče tudi na
daljavo (po telefonu, videokonferenci, elektronski pošti). Projekt svetovanja zaposlenim
sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Poleg svetovanja zaposlenim izvajamo v
sklopu projekta Svetovalno središče Mari-

V kolikor se želite samostojno učiti tujih
jezikov, računalništva, slepega desetprstnega
tipkanja, uporabe digitalnih naprav, slovenščine za tujce in drugih splošnih vsebin, vam v
prostorih Andragoškega zavoda Maribor-LU
nudimo tudi brezplačno samostojno učenje s
pomočjo e-učnih gradiv. Za prvi obisk pokli-

bor tudi izobraževalno svetovanje nezaposlenim. Svetovalni pogovori se nanašajo na
možnosti prekvalifikacije, prehoda iz nižje na
višjo stopnjo izobraževanja, na informacije o
izpitih iz tujih jezikov, povezanosti izobraževanja in dela ipd. Izvajamo tako individualne
kot tudi skupinske oblike svetovanja. Tudi ta
dejavnost je financirana iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, zato
so storitve za uporabnike brezplačne.
Dodatne informacije o svetovanju zaposlenim in nezaposlenim lahko dobite na Andragoškem zavodu Maribor - LU, in sicer na
mobilni telefonski številki: 02 / 234 11 34, 041
/ 372 273 ali preko elektronske pošte: svetovanje@azm-lu.si

projektu.
toritev
E-oskrba
zagotavlja vidik
24-urno
poZeleni
biznis
– Organizacijski
poslovanja
vezavo s centrom za pomoč na daljavo in
Storitev E-oskrba lahtakojšnje proženje klica na pomoč s priko naročite pri Evitel, d.
tiskom na gumb na obesku ali na varovalni
o. o, PE Lenapark Lenart.
enoti v primeru padca ali slabosti.
T: 059 963 642.
24 ur na dan omogoča enostaven in hiter
klic na pomoč v primeru padca ali nenadne
slabosti ter organizacijo pomoči. E-oskrba je
pripomoček, ki starejEvropski
šim, invalidom,
bol- kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
nikom s kroničnimi
boleznimi, bolnikom
po težjih operativnih
posegih in osebam z
demenco omogoča,
da bolj samostojno
in neodvisno bivajo
v svojem domu. Svojcem pa omogoča, da
bolje in lažje poskrbijo
za svojce. E-oskrba se
enostavno in brez velikih vlaganj prilagaja
potrebam uporabnika.
Občine, ki so se pridružile projektu Varni
in povezani na domu,
zagotavljajo delno ali v
celoti subvencioniranje
storitve E-oskrba, tako
da je za uporabnike
lahko celo brezplačna.
Občina Lenart v celoti
subvencionira storitev
za uporabnike, ostale
občine pa zaenkrat še
niso pristopile k temu
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Po Aziji

S POTOVANJ PO SVETU
2. del

Melaka in otok Borneo

P

isal se je letošnji februar in Jernej Rajh in
Danijel Zorko sva še vedno kolovratila
po Aziji. V Maleziji sva kratko epizodo
v glavnem mestu raje zamenjala za podeželje
v regiji Cameron Highlands, zdaj pa sva se pomaknila južneje, v Melako, ki je bila v kolonialnih časih pristanišče in azijsko okno v svet.
Stanovanje sva pribarantala kar ob istoimenski reki, da nisva bila izpostavljena direndaju na ulici, ki se je odvijal vsak večer v
obliki festivala ulične hrane. Čeprav je Malezija muslimanska država, se je prav v Melaki
zelo videl vpliv Evropejcev v obliki krščanskih
cerkva, obmorskih ostankov utrdb in replik
kolonialnih ladij. To je seveda zanimivo videti, naju pa so vseeno raje zanimale lokalne in
pristne razmere, zato sva izkoristila različne
priložnosti za pogovore z domačini. Ena ta-

kih je bila tudi vožnja s triciklom, ki jih imajo
posebej prirejene za turiste, saj so razsvetljeni, vpadljivo okrancljani in predvajajo glasno
glasbo. S triciklom te potem za drobiž vozijo
naokrog, midva pa sva voznika nahecala, da je
v največji gneči na glas navil Avsenikovo Golico, da je potem cela ulica ploskala. No, vsaj
tisti, ki jih ob zvokih trobent in harmonike ni
zadela ustna kap …
Čez nekaj dni sva potem letela na otoški
del Malezije, na otok Borneo. Čas sicer ni bil
idealen, saj je kar nekaj dni deževalo, ampak
važna je dogodivščina, ne pa vreme. Tam
sva si omislila najem avta, ki sva ga glede
na stanje poimenovala kar ‹kršmobil›. Sicer
res ni bil drag, posledično pa ga tudi nisva
šparala. Ko smo delali prevzem, so poslali
enega mladega poba, da bi preveril vse praske
na avtu in jih s krogci
označil na prevzemnici, pa
mu je Jernej vzel list vstran
in obkrožil kar ves avto.
Vsi, kar jih je bilo okrog, so
skoraj umrli od smeha …
Namenila sva se v predel
Sarawak na zahod otoka,
ki je znan po raznoliki
naravi, divjih živalih in
redki poselitvi. V teoriji naj bi bilo vožnje okoli
šest ur, v praksi pa se je
izkazalo, da so docela razkopali okoli 300 kilometrov ceste, hitrejšo vožnjo
pa je omogočal tudi dež.
Razkopati cesto je imelo
Vsak večji kraj ima prehranjevalne kotičke s cenami za običajne smrtnike.
dobesedni pomen – cesta
je bila mestoma odtrgana,
z globokimi luknjami,
makadamska …, mostove
pa so naredili kar s stebri,
ki so jih poravnali le toliko,
da nisi predrl gume. Midva
nisva imela narejene nobene rezervacije za spanje,
pa tudi v okoliških vaseh
niso imeli nekih kapacitet.
Dokler že globoko v temi
ne prispeva v neki kraj, ki
je sicer izgledal zelo ubogo, premogel pa je zelo čist
in urejen hotel. Seveda za
drobiž. Zanimivo je bilo to,
Domače nesnice na tržnici v Melaki
da tja, izgleda, neki turisti
ne hodijo, saj so naju vsi
gledali, kot da sva božično
darilo. In potem vse te komične situacije, ko sva se
kje usedla za kavo ali za kaj
za pojesti … Vsi v kuhinji
so se pričeli dregati, kdo
se naj gre zdaj pogovarjat
s tema dvema izvenmerskima prišlekoma. In po
navadi so poslali najmlajše bitje, ki je samo kimalo
in prineslo, kar se je pač
zdelo primerno. O kakšni
angleščini sploh ni bilo govora, tako da sva govorila
kar v domačem dialektu.
Četudi bi kikirikala, bi bilo
Tricikli v Melaki šele ponoči pridejo do izraza.
vseeno. Smo se pa vseeno
vedno skupaj smejali in ko
sva zjutraj odhajala, me pocuka za rokav šef restavracije, ki se je hotel z mano
fotografirati. Ja, seveda, ni
problema. In potem mi je
še pokazal, da bo mojo sliko obesil poleg Brada Pitta
in Stevena Seagala, ki sta že
visela nad blagajno. Samo
okrog dva litra olja je še
moral prej očistiti s stene
…
Dež nama je preprečil,
da bi obiskala vse stvari, ki
sva si jih zadala, kljub temu
pa sva se ustavila na kroDragon fruit ali pitaja po naše
kodilji farmi, kjer so imeli
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gotovo čez tisoč krokodilov – od mladičev,
do tistih sedemmetrskih. Tam sva zabila pol
dneva, potem pa sva
pričela iskati prostor,
kjer bi lahko naslednje
dni odpočila najine riti.
Prenočišče sva našla pri
nekem Kitajcu v zelo
elitni četrti, saj sva za
nekaj evrov imela zase
praktično celo bajto, pa
še najin kršmobil je bil
pod streho. Od tam sva Čolnarjenje po Sarawaku, otok Borneo
potem nekaj dni raziskovala naravo, zvečer
se oklical za poznavalca narave in živali. Saj,
pa sva poiskala kak prehranjevalni kotiček.
kvazi storitev ni bila draga, stvari si je očitno
S tem pojmom mislim ogromno ploščad, ki
izmišljeval sproti, vseeno pa je bil zabaven
se je šibila od ponudnikov hrane, na sredi pa
in za štose, kar ga je rešilo, da ga ne bi vrgli
so zvečer postavili mize in stole za nekaj sto
krokodilom. Čeha sta se obnesla kot smo jih
ljudi. Od hrane sva poskusila res veliko stvari,
vajeni – čisto naša prismuknjena mentaliteta.
tokrat pa sva tvegala tudi z juho, ki se je odS čolnom smo se vozili ves dan, videli smo
lično obnesla. Le nakladalni organi so pekli
nekaj lemurjev in kač, ki se po moje že nekaj
še dobro uro, dokler se nisva nabasala še s
mesecev niso premaknili z mesta, od daleč pa
kakšnim sadjem. Pivo je drugače v Maleziji
smo res videli nekaj opic, ki so načeloma ak2-3 krat dražje kot pri nas …
tivne zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. Ampak
Na edini lepi dan sva se odpravila protakrat te seveda ne pustijo v park …
ti obali v nacionalni park Bako. Tam živijo
Čeprav sva po poti videla veliko avtov v
pavijani, različne kače in še nekatera druga
koruznih poljih, sva najinega z nekaj sreče
bitjeca, ki bi jih bilo fajn videti. Končno sva
pripeljala nazaj, kjer so nama sicer hoteli
prispela v predel, kjer so bili nekako vajeni
zaračunati še neke kilometre in praske,
turistov, da sva lahko kaj vprašala glede cen
vendar sva hitro uprizorila oddajo ‹želeli ste,
in protokola. Na koncu sva z enim parom s
poslušajte!›, da sva za do naslednjega jutra
Češke skupaj najela čoln, poba na blagajni pa
dobila še en avto. Borneo je bil kljub kislemu
nam je priporočal še vodnika. Tu sem vedno
vremenu zabaven, naslednja postaja je bila
malo skeptičen, ker ti vodniki po navadi niso
Kambodža.
kaj prida. Čez čas je prišel poba kar sam in
Danijel Zorko

Praznovanje 3. svetovnega dne čebel

D

vajsetega decembra 2017 je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) v New Yorku
na pobudo Slovenije 20. maj razglasila za
svetovni dan čebel (SDČ). S tem se je končal dolgotrajni postopek razglasitve, ki se je
pričel v letu 2014. Razglasitev je za Republiko
Slovenijo pomenila pomembno diplomatsko
zmago.
Prvo praznovanje svetovnega
dne čebel smo organizirali v Žirovnici na Gorenjskem, kjer je bil
rojen Anton Janša, naš največji čebelar, ki se je rodil 20. maja 1734
in po katerem smo določili dan za
praznovanje SDČ.
Od razglasitve naprej se za praznovanje SDČ odločajo številne
institucije, organizacije in različna
združenja po vsem svetu. Glavne
aktivnosti, povezane s praznovanjem svetovnega dne čebel, koordinira Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ob sodelovanju s
Čebelarsko zvezo Slovenije, ki sta v ta namen
tudi vzpostavila delovanje spletne strani www.
worldbeeday.org, na kateri so prisotne koristne informacije, povezane s praznovanjem.
Na mednarodnem področju praznovanje
SDČ spodbuja Organizacija za prehrano in
kmetijstvo (FAO) s sedežem v Rimu, ob sodelovanju z mednarodno čebelarsko organizacijo APIMONDIA.
V letošnjem letu naše aktivnosti močno
kroji širjenje virusa COVID-19, zato v zvezi s
praznovanjem SDČ ne bodo organizirani dogodki kot v preteklih dveh letih, bo pa zaradi
tega več aktivnosti potekalo preko medijev,
spletnih javljanj in različnih objav na družbenih medijih, da so informacije čim bolj dosegljive širši javnosti.
Glavni namen SDČ ni praznovanje, ampak
predvsem ozaveščanje širše javnosti, da so čebele in ostali opraševalci izredno pomembni,
da so čebele so v zadnjem obdobju na veliko
področjih ogrožene in, kaj moramo kot skupnost in posamezniki narediti v prihodnosti,
da bomo čebele ohranili v prihodnje!
Nabor aktivnosti za boljše preživetje čebel:
• Sajenje avtohtonih medovitih rastlin (seznam rastlin je dosegljiv na spletni strani
ČZS).

• V okrasne namene (na balkonih in drugih zunanjih prostorih) sejemo, sadimo
medovite rastline.
• Ohranjamo travnike z večjo pestrostjo
rastlin.
• Setev travnikov z medonosnimi rastlinami.
• Košnja cvetočih rastlin po cvetenju.
• Nakup medu in ostalih čebeljih pridelkov pri najbližjih čebelarjih.
• Moralna podpora čebelarjem.
• Odstop primerne kmetijske lokacije za
začasno ali trajno namestitev čebel.
• Zmanjšana uporaba čebelam škodljivih
pesticidov.
• Mulčenje cvetočih rastlin v sadovnjakih in
vinogradih pred škropljenjem s pesticidi.
Nabor ni dokončen, vseeno pa lahko vsakdo najde ideje, kaj lahko naredi dobrega za čebele in ostale opraševalce. Ob tem pa moramo
še vedeti, da s tem, ko pomagamo čebelam,
pomagamo tudi ostalim organizmom in ne
nazadnje tudi ljudem. Čebele namreč za dober razvoj in življenje potrebujejo skoraj enake
življenjske pogoje kot ljudje. Čist zrak, vodo
in zdravo okolje brez onesnaženosti. Takšno
okolje pa je tudi bolj zdravo za življenje ljudi.
Zato varujmo okolje in tudi sami bomo živeli v bolj zdravem okolju!
Dr. Peter Kozmus
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Bogastvo pomladi na vrtu

P

rizadeven vrtnar
se lahko v maju
že nadeja prvih
pridelkov solate, redkvice, špinače, rukole,
itd. Hkrati pa je prišel
čas v letu, ko imamo
na razpolago po želji izbirati, kaj bi sejali
ali posadili, saj je maj
najugodnejše obdobje
za setev in sajenje večine vrtnin na našem
območju. Sejemo korenček, grah, kolerabo,
brokoli, radič, rdečo
peso, solate (izbiramo
odporne na poletne Domača vzgoja sadik
temperature), rukolo,
por, kumare in fižol.
Poudarek namenjamo plodovkam (predvsem paradižniku), ki
jih na prosto sadimo v drugi polovici maja. Nevarnosti zmrzali po
15. maju več ni, zemlja je letos že
prej bila primerno ogreta. Paradižnik je prvi, ki ga lahko sadimo na
prosto, potem pa sledijo paprike,
kumare in jajčevci. Vse plodovke sadimo v skladu s priporočili
kolobarjenja (razhudnikovke in
bučnice na isti površini največ
vsaka 3 leta, razen pri paradižniku). Paradižnik je skoraj edina
vrtnina, ki mu ustreza tudi stalno
Paradižnik z baziliko
mesto na vrtu, če le poskrbimo za
zdravje rastlin in prsti. Kot stalno
mesto zanj izberite sončno, zavarovano gredo.
povzroča rastlinske šoke in s tem pomanjkanje
Določene sorte lahko posadite tudi v večje
kalcija v rastlini. Le-to se odraža kot bledenje
lonce in balkonska korita. Na gredi potrebuje
in odmiranje začetnega dela listov in rjavenje,
medvrstno razdaljo med 80 – 100 cm in v vrsti
odmiranje paradižnikov na spodnji strani saod 50 – 80 cm. Več je vmes prostora, bolj so
deža. K zmanjšanju suše v poletnih mesecih
rastline zračne, dostopne je več svetlobe, moizdatno pripomorejo zastirke, ki ohranjajo
vlago; v spomladanskem in jesenskem času pa
žnost pojava škodljivcev in bolezni se zmanjša.
poskrbijo tudi za toplejšo prst.
Sadike paradižnika posajamo precej globoko,
z zemljo zakrijemo tudi del stebla, ki ga lahKo govorimo o papriki in kumarah ter
ostalih plodovkah, je priprava tal in gnojenje
ko položimo poševno. Zakrita sadika z zemljo
podobno kot pri paradižniku, obilo kompooblikuje še dodatne stranske korenine, ki še
sta, zastirka, dodatno gnojenje med poletjem
dodatno skrbijo za prehrano rastline. Preden
in enakomerno zalivanje z vodo. Paprika je
jo zakrijemo z zemljo, še izdatno zalijemo.
kot vrtnina še zahtevnejša kot paradižnik gleZraven vsake sadike postavimo oporo, nanjo
de zahteve po toploti. Kumaricam zelo ustreprivežemo sadiko. Rasti pustite največ dva
za zavetje pred vetrom, gre pa za vrtnino, ki
glavna poganjka. V listnih pazduhah se poizčrpava tla, zato jim izdatno pognojimo. Ob
javijo stranski poganjki, ki jih odstranjujemo
pojavu 3.-5. lista lahko odščipnemo vršiček in
vso rastno dobo. V rastni dobi med julijem in
vzpodbudimo rast stranskih rodnih poganjavgustom, ko je pridelkov največ, lahko gnokov ter povečamo možnost pridelka. Če jim
jimo z rastlinsko prevrelko. Paradižnik potreponudimo ogrodje za vzpenjanje, nam bodo
buje izdatno zalivanje predvsem v poletnem
hvaležne, manj pa bo tudi bolezni.
času. Paziti moramo, da zalivamo z uležano
vodo, nikoli po listih. Zalivanje po listih povM. D.
zroča ožige in pojav bolezni. Neredno zalivanje

Zelene strehe - zasadimo dragocen košček
narave na strehi

S

lovenski čebelarji z vso skrbnostjo in
vestnostjo opravljamo čebelarsko dejavnost, v prvi vrsti pa so naša skrb čebele. Zavedamo se, za kako ranljiva bitja gre
in kako pomemben del narave so in kako
pomembne so čebele za našo prihodnost.
Vsak posameznik lahko pomaga čebelam s
sajenjem medovitih rastlin. Medovite rastline
bodo privabile čebele in ostale opraševalce,
mi pa bomo uživali ob pogledu na pridne čebel in se ob vsaki kapljici zaužitega medu spomnili, kako dragoceno je njihovo delo. Bodimo hvaležni za hrano, saj je kar 2/3 svetovne
hrane neposredno ali posredno odvisne od
opraševanja čebel in ostalih opraševalcev.
Vsak lahko po svoje poskrbi, da bodo naše
čebele imele dovolj hrane.
Kaj lahko še naredimo za čebele? Ste že slišali za zelene strehe?
Prednosti zelenih streh so poznali že naši
predniki, ki so znali s pridom izkoriščati
naravne danosti. Danes, ko se vse bolj nagibamo k usmeritvam, ki so skladne z idejami
varovanja okolja, pa smo priča ponovnemu
preporodu.
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Zelene strehe v tujini niso nobena redkost
in so sestavni del vsakdanje prakse. Pri nas
pa je v zadnjem času zaznati večje zanimanje
prav zaradi številnih prednosti, ki jih le-te
prinašajo. Že samo dejstvo, da naravi povrnemo nekaj, kar smo ji vzeli, je neprecenljivo.
Zavedati se moramo, da zelene strehe privabljajo tudi čebele in ostale opraševalce, ki so
ključni za ohranjanje biotske raznovrstnosti
in ne nazadnje tudi za obstoj človeštva.
Še druge prednosti zelenih streh:
• izboljšujejo kakovost zraka, so zelo učinkovite pri zmanjšanju temperatur zraka
v urbanih središčih v poletnih mesecih,
• temperatura na površini klasične strehe
je bistveno višja od temperature na zeleni strehi,
• imajo neverjetno sposobnost zadrževanja vode ob večjih nalivih,
• podaljšajo življenjsko dobo strehe, ker jo
ščitijo pred vremenskimi vplivi,
• rastline na strehi vežejo nase škodljive
snovi iz zraka,
• ne nazadnje pa bomo poskrbeli tudi za
lep, naravni videz in dobro počutje ljudi
ter živali.

Tako so npr. na Nizozemskem,
v mestu Utrecht, na več sto strehah avtobusnih postaj posadili
medovite rastline. S tem so izkoristili prednost zelenih površin in
na izviren način povečali površine, na katerih lahko čebele nabirajo medičino.
Na Japonskem je znamenita
stavba Acros Fukuoka že od leta
1995, ki jo prekriva kar 35.000
rastlin iz 76 vrst. Strehe in terase,
ki zbirajo deževnico, omogočajo življenjski prostor pticam in
žuželkam. V kompleksu, ki leži Acros Fukuoka
v centru mesta in je v celoti grajen okolju prijazno, so kulturni,
mednarodni in informacijski
prostori, trgovine, galerije, muzej, koncertna dvorana ter odprti
prostori za rekreacijo.
Tudi na centru Čebelarske
zveze Slovenije se lahko pohvalimo s pravkar postavljeno zeleno
streho (marec 2020), saj se zavedamo številnih prednosti, ki jih
nudi zelena površina, predvsem
pa želimo čebelam in ostalim
opraševalcem zagotoviti dodatno
prehrano.
Nataša Klemenčič Štrukelj,
vodja projekta, foto: svetovni Streha Čebelarske zveze Slovenije
splet, arhiv ČZS, N. K. Š.

Ravnanje z biorazgradljivimi kuhinjskimi
odpadki in zelenim vrtnim odpadom

P

ri vsakodnevnih aktivnostih in zadovoljevanju osebnih potreb v gospodinjstvih nastajajo tudi biološko razgradljivi kuhinjski odpadki ter zeleni vrtni
odpad.
Med te odpadke sodijo zlasti: zelenjavni
in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine,
kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni
prehrambeni izdelki, kuhani ostanki hrane,
papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke, odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja
malih rastlinojedih živali, lesni pepel.
Skladno z Uredbo o ravnanju z biološko
razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur.l.RS, št. 39/10)
mora povzročitelj kuhinjskih odpadkov
in zelenega vrtnega odpada iz gospodinjstva te odpadke prednostno hišno kompostirati v hišnem kompostniku.
V kolikor povzročitelj iz gospodinjstva
ne kompostira kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada sam, mora te odpadke prepuščati izvajalcu javne službe v ustreznem zabojniku za zbiranje teh odpadkov.
Povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva
mora lastne kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad do hišnega kompostiranja ali prepustitve izvajalcu javne službe hraniti ločeno, tako da se ne mešajo z drugimi odpadki
in jih je možno hišno kompostirati ali predelati v skladu s predpisi. Biološke odpadke
je strogo prepovedano odvajati v kanaliza-

cijske sisteme, greznice, nepretočne greznice, neposredno v vode ali jih odlagati v
zabojnike za mešane komunalne odpadke,
papir, steklo ali embalažo!
Ker v zadnjem času opažamo porast
zbranih količin biološko razgradljivih odpadkov, predvsem pa njihovo neprimerno
odlaganje v zabojnike za mešane komunalne odpadke, povzročitelje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odreza pozivamo, da si uredijo
lastno hišno kompostiranje ali si priskrbijo
ustrezno posodo za ločeno zbiranje ter prepuščajo te odpadke izvajalcu javne službe.
Več informacij o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki in pravilnim kompostiranjem najdete v Uredbi o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in
zelenim vrtnim odpadom (Ur.l.RS, 39/10),
na naši spletni strani (www.saubermacher.
si) ali pa nas pokličete na naš naslov na tel.
št. 02/620-23-00, kjer lahko uredite tudi vse
potrebno, v kolikor želite imeti lasten zabojnik za zbiranje bioloških odpadkov.
Vaš Saubermacher Slovenija, d. o. o.
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OVTARJEVE NOVICE

MED
LJUDMI
Z NARAVO IN ZA NARAVO / ZA OHRANJANJE
SPOMINA

Zbirni center Lenart obratuje po normalnem
poletnem delovnemu času
Obvestilo uporabnikom v občinah Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta
Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih goricah

O

d 4. 5. 2020 Saubermacherjev zbirni
center Lenart spet obratuje po normalnem poletnem delovnem času od pon. do pet. med 8. in 17. uro in vsako soboto med 8. in 12. uro. Ob praznikih in dela
prostih dnevih je zbirni center zaprt.
Ob oddaji odpadkov v zbirnem centru vas
prosimo, da upoštevate navodila pristojnih institucij v povezavi z epidemijo covid-19, predvsem glede zaščitne opreme (maske, razkuževanje) kot tudi vse predpise občine, navodila
v zbirnem centru, zaposlenih ter ostalih prisotnih oseb, ki bodo po potrebi skrbele za nemoteno oddajo odpadkov v zbirnem centru.
Za upoštevanje navodil se vam že vnaprej za-

hvaljujemo in vas prosimo za potrpežljivost,
saj lahko zaradi upoštevanja navodil prihaja
do čakalnih vrst za oddajo odpadkov. Zaradi
navedenega predlagamo, da zbirni center za
oddajo odpadkov do nadaljnjega uporabljate
zgolj v nujnih primerih. Vse dodatne informacije najdete na naši spletni strani www.
saubermacher.si, na tel. št. 02 620 23 00, lahko nam pišete na pisarna@saubermacher.si
ali nas obiščete na naslovu Spodnji Porčič 4a,
2230 Lenart v Slovenskih goricah ali v Ulici
Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota.
S spoštovanjem,
vaš Saubermacher Slovenija, d. o. o.

Kopriva – naša hrana

I

Promocija zeliščarstva pri Rupertu

van Künsle
je v svoji
knjigi Zdravilna zelišča zapisal, da je bog
koprivi dal »pečenino« zato,
da jo prepoznamo in da je
živali ne iztrebijo. Pečenina
je namreč kot
deščica z jasno
prepovedjo, ki
je takšna, da jo lahko razume vsaka koza.
Res je, ko enkrat doživimo bližnje srečanje z njo, si jo zapomnimo za vse življenje.
Zakaj kopriva peče? Listi in steblo koprive
so pokriti z dlačicami, ki se ob dotiku odlomijo, prebodejo kožo in vanjo vbrizgajo
tekočino, ki vsebuje kislino in draži. Ko kopriva ovene, ne peče več. Iz koprive lahko
pripravimo mnogo jedi, ki pa naj jih ne bi
pogrevali. Z njimi tudi ne pretiravamo, ker
delujejo odvajalno. Pri pripravi jedi iz kopriv je dobro uporabiti mleko, jogurt, skuto,
smetano, mladi sir, zato, da oksalna kislina,
ki jo vsebuje, ne jemlje kalcija iz naših kosti.
V prehrani uporabljamo mlade koprive.
Se spomnite iz svojega otroštva koprivine
špinače? Ta ni bila dobra le za otroke, temveč tudi za revmatike. Umešana jajca s cvetovi kopriv delujejo proti driski. Za čiščenje
telesa, še posebej pomladi, si pripravimo koprivino juho: 500 g mladih kopriv blanširamo v slani vodi 3 minute, damo na cedilko,
oplaknemo z mrzlo vodo ter jih sesekljamo.
Očistimo en por, ki ga narežemo na drobne
koščke. V kozico damo 30 g masla, na njem
5 minut pražimo por, dodamo nasekljane
koprive in dušimo 10 minut, zalijemo z 8 dcl
jušne osnove in na šibkem ognju kuhamo še
kakšnih 10 minut. S paličnim mešalnikom
naredimo kremno juho, ki ji dodamo 1,5
dcl sladke smetane, posolimo in popramo.
Ravioli s koprivo in ovčjim sirom: iz 300
g moke, treh jajc, dveh žličk olja in malo soli
naredimo srednje trdo testo. Zavijemo ga v
folijo in pustimo počivati 1 uro. Medtem ko
testo počiva, nasekljamo eno čebulo in jo na
oljčnem olju malo prepražimo, dodamo tri stroke česna, 5 dkg listov kopriv,
prelijemo z 1,25 dcl jušne osnove ter
pustimo rahlo vreti 5 minut. Koprivo
precedimo, posolimo, popopramo in
pustimo, da se ohladi. Ko je ohlajena,
dodamo dve žlici zdrobljenega feta sira
in premešamo. Testo tanko razvaljamo
in izrežemo z modelom za krofe kroge.
Na sredino kroga damo žličko nadeva
in ga prekrijemo, da dobimo obliko
lune. Z vilicami dobro stisnemo robove
in kuhamo v osoljenem kropu 5 minut.
Raviole lahko potresemo še s parmezanom. Ocvrti vršički kopriv: mlade vr-
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šiče kopriv namočimo v testo
za palačinke ali
pivsko testo in
ocvremo. Seveda lahko iz kopriv pripravimo
še druge jedi:
rižoto, lazanjo,
musako, njoke,
široke rezance, palačinke,
pite, namaz s
skuto, namaz
z avokadom … Odličen krepčilni napitek
pripravimo iz mladih listov kopriv, jabolk in
korenja. Odžejate pa se lahko s koprivinim
sirupom, ki ga razredčite z vodo. Pripravite
ga iz 50 vršičkov kopriv, 2 litrov vode, soka
petih limon in dveh kg sladkorja. Koprive
pol ure kuhamo v vodi, potem pustimo stati
24 ur na hladnem. Precedimo, dobljeni tekočini dodamo sladkor in limonin sok ter
na rahlem ognju (40 stopinj) kuhamo, da se
sladkor stopi. Sirup takoj nalijemo v steklenice in zapremo. 14 dni naj zori v hladnem,
temnem prostoru, kjer ga tudi hranimo.
Vedno pogosteje se sprašujemo, kakšno
hrano uživamo in kakšen odnos imamo do
nje. Kakšen okus in hranilno vrednost imajo sadje, zelenjava in meso? Kot otrok sem
imela svoje obveznosti, med katerimi je bila
tudi paša krav in svinj. Tudi sosedovi otroci
so imeli iste zadolžitve, tako da smo lahko
delo in igro združili. Živali so bile nekako
naši »družinski člani«. Lepo smo skrbeli
zanje. Stara mama je imela na skrbi prašiče. Tistim malim, ljubkim roza pujskom je
kuhala posebno hrano, ki je vsebovala mlade koprive, krompir in mleko. Ljubeznivo
in potrpežljivo jim jo je dajala, nemalokrat
sem jo slišala, kako prijazno jih nagovarja
in jih tudi popraska med ušesi. So bili to
srečni časi za živali in ljudi?!
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

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

I*

*

Navedena cena vključuje DDV.

Arheološka podoba Občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah

N

ajstarejše kulturno društvo v občini
(letos bo dopolnilo 65. leto rednega
delovanja) je Kulturno društvo Ernest Golob-Peter, ki je ponovno dobilo svoj
prostor v kulturnem domu, za katerega je
skrbelo, ga vzdrževalo in obnavljalo 45 let,
vse do prisilne izselitve v letu 2000, ki jo je
naročil župan takrat še skupne Občine Lenart Ivan Vogrin, za katerim se je čez dve leti
»kadilo«, ko je moral zapustiti županski stol.
Tudi to nezakonito dejanje Vogrina nam ni
vzelo volje do aktivnega delovanja na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti. Z nastankom novih kulturnih društev v novoustanovljeni Občini Sveta Trojica smo delovanje
usmerili na področja, ki jih ta niso pokrivala,
kot so kino projekcije, skrb za ohranitev kulturne dediščine, izdaja raznih publikacij o
kraju, načrtovanje in izvedba kulturne poti
kot vrhunec srečanj pesnikov in pisateljev,
ki smo jih v sedemdesetih letih preteklega
stoletja organizirali v takratnem Gradišču,
organizacija kiparsko slikarskih delavnic pod
okriljem bienalnih Forma viv v lastni izvedbi
in nazadnje v sodelovanju z makolsko Formo
vivo.
Pri ohranjanju stvarne dediščine tega območja smo že z umestitvijo omenjene kulturne poti na območju trojiške občine v letu
2012 želeli povezati poznane, vendar javnosti
manj znane arheološke točke, ki se skrivajo
pod zemeljsko površino naše občine. Gre
predvsem za lokacije, opredeljene v Sklepu
o dodelitvi statusa javnega dobra lokalnega
pomena, ki je bil dopolnjen in objavljen v
Medobčinskem uradnem vestniku številka
22 na strani 210 dne 28. 10. 2011, katerega
je sprejel Občinski Svet Občine Sveta Trojica.

V večini gre za arheološke spomenike, ki izhajajo iz obdobja drugega stoletja in se navezujejo na obdobje rimskih naselbin in časov
po njih. Za cilj v tem projektu smo si zadali,
da z mrtve točke dosedanjih raziskav aktiviramo vse deležnike, ki so poklicani za to, da
občanom in kasnejšim obiskovalcem predstavimo bogato kulturno dediščino občine
in spoznavanje preteklega odtisa krajine v
tistem obdobju. Pri tem mislimo na Območni Zavod za spomeniško varstvo iz Maribora
ter Občino Sveta Trojica, ki je že izkazala zanimanje in pripravljenost za aktivno vključenost v projekt tudi pri zagotavljanju potrebnih finančnih lastnih sredstev in sredstev iz
ustreznih evropskih razpisov. Naš društveni
delež pa v nadaljevanju projekta vidimo v aktivnem sodelovanju pri usmerjanju aktivnosti pri kasnejših pripravah in delih na terenu
v smislu organizacije arheoloških taborov in
zagotavljanju udeležbe pri delih na posameznih lokacijah. Omenimo naj, da v društvu
že razpolagamo s poročilom o geofizikalnih
meritvah nekaterih lokacij na območju občine. Strokovna dosedanja ocena je, da v občini
dejansko živimo na izredno bogatem arheološkem najdbišču.
O zagonu predvidenih aktivnostih smo v
petek, 15. maja 2020, imeli prvi uvodni sestanek s predstavniki Zavoda za spomeniško
varstvo iz Maribora, kjer smo opredelili in
začrtali aktivnosti, ki jih bomo opravili že v
tem letu. V naslednjih dnevih do konca maja
pa bomo opravili tudi poglobljen sestanek s
trojiškim županom Davidom Klobaso.
Drago Lipič, predsednik KD Ernest
Golob-Peter Sv. Trojica
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Narod, ki ne preseže preteklosti, ne doseže prihodnosti!

4. del

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

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

T

Referat za simpozij ob 60-letnici smrti dr. Alojza Kraigherja

udi sam bi bil bržkone socialist, ko
bi živel v Trbovljah, le da bi zahteval od stranke tudi narodnostnega
boja, toda: »Ko bi bil Ti pri Trojici, bi tudi
ne bil socialist«. Ob robu je treba zapisati,
da je Kraigherja motila predvsem narodnostna malobrižnost socialne demokracije na
Štajerskem, sicer pa se ji je, čeprav še pristaš narodnonapredne stranke, po volitvah
1907. leta bolj in bolj približeval. V tej zvezi
so zelo značilna njegova pisma predstavniku levega krila te stranke, malo pozneje
že dejavnemu članu socialnodemokratske
stranke dr. Henriku Tumi: stranka naj postane res poštena napredna stranka, »magari kopija socialne demokracije«; »prej ali slej
pademo itak vsi skupaj socialnim demokratom v naročje«.25 Ivan Cankar je od Sv. Trojice pošiljal pisma prijateljem v Ljubljano. V
enem od pisem je Cankar definiral moreče
ozračje, v katerem je duhovna dejavnost
sproti zamirala od strupenega nemškutarjenja26. Celotno dogajanje je treba razumeti
in ocenjevati v kontekstu razgibanega dogajanja na prelomu 19. in 20. stoletja v celotni
monarhiji. Spodnja Štajerska in z njo tudi
Slovenske gorice so se narodnostno prebujale in zato Nemci pač niso bili navdušeni.
Cankarjeva krajša navzočnost pri Sv.
Trojici v javnosti ni posebej odmevala. Domačini so se ga radi spomnili zlasti zaradi
njegovega živahnega sodelovanja v gostilniških razpravah. Teh je bilo največ v gostilni
Golob, kjer naj bi Cankar v opitem stanju
večkrat nadlegoval natakarice in eno celo
»vgriznil v cecek27«. Ivan Cankar se je med
bivanjem v Sveti Trojici večkat zadrževal
tudi v Mlinaričevi gostilni. Še posebej rad je
posedal v leseni vrtni lopi na gostilniškem
dvorišču in tam modroval z domačini. Lesena lopa se je zaradi dobrega vzdrževanja
ohranila vse do današnjih dni. Življenje v
trgu je tudi po Cankarju ubiralo značilne
tirnice in sledilo vsem tegobam tistega časa.
Trojičani so leta 1910 doživeli tudi zadnje
ljudsko šteje v avstro-ogrski monarhiji.
Slovenski narodnjaki se tega niso bali, saj
je bilo po njihovih navedbah v trgu samo
kakšnih 30 Nemcev in poleg njih še nekaj
»po sili Nemcev«. Tem so narodnjaki obljubili, da jim bodo »gledali pod prste«. Če ste
stokrat »Deutschfreundlich«, Slovenci ste pa
le (žalostna vam majka) in vaš občevalni
jezik je vedno slovenski, saj bi morali brez
njega pobrati šila in kopita in odvandrati na
Ren. Če vam je dober naš jezik, kadar gre za

kmečke krajcarje, se vam ga tudi pred svetom ni treba sramovati. In če boste vpisovali
neresnične podatke in fabricirali Nemce,
kakor bi jih radi, se pa le pripravite, da boste švicali, saj so nekaj goldinarčkov Trojiški siromaki tudi potrebni«28. Po ljudskem
štetju iz leta 1910 je živelo na območju Sv.
Trojice 2.147 prebivalcev, od tega v Sv. Trojici 351, v Gočovi 319, v Zg. Porčiču 355, v
Zg. Verjanah 177, v Sp. Verjanah 42, v Sp.
Senarski 171, v Zg. Senarski 201 in v Oseku
53129. Deset let pred tem, torej po ljudskem
štetju iz leta 1900, pa je na tem območju
živelo skupaj 2.128 prebivalcev, torej nekaj
malega manj kot po štetju 1910. V Gočovi je
leta 1900 živelo 308 ljudi, v Sp. Senarski 183,
v Oseku 516, v Sp. Verjanah 41, v Sv. Trojici
338, v Zg. Senarski 203, v Zg. Verjanah 167
in v Zg. Porčiču 37230. Po uradnih podatkih
je v trgu Sv. Trojica živelo 79 Nemcev, ki so
bili ekonomsko najmočnejši in najvplivnejši
tržani. Proti nemškemu prebivalstvu so slovenski tržani organizirali slovenska društva,
na primer leta 1901 Zvezo mladeničev in
leta 1908 že omenjeno slovensko katoliško
izobraževalno društvo, ki so ga ustanovili
na cvetno nedeljo. Požarno brambo – Gasilsko društvo so pri Sv. Trojici ustanovili že
leta 1875 in je bilo drugi najstarejše tovrstno
društvo v osrednjih Slovenskih goricah31. V
društvu je dolga leta prevladoval nemški
vpliv, je pa veliko pripomoglo k boljši požarni varnosti celotnega območja, na katerem so pred prvo svetovno vojno požigalci
večkrat zažigali stanovanjske hiše in gospodarska poslopja. Sokolskega društva v tem
trgu ni bilo, je pa lenarško Sokolsko društvo
kmalu po ustnovitvi leta 1908 pritegnilo k
sodelovanju nekaj mladeničev iz Gočove.
Sokolska ideja je v Sv. Trojici zaživela šele po
končani prvi svetvni vojni, njen nosilec pa
je bil dr. Bruno Weixl, ki je leta 1914 zamenjal dr. Kraigherja kot okrajni zdravnik32. V
Sv.Trojico so prihajali iz Lenarta predstavniki Kmetijske družbe, ki so 27. deembra 1911
ustanovili pri Lenartu njeno podružnico.
Štela je 80 članov, za njenega predsednika
pa je bil izvoljen Matija Korošec iz Porčiča. »Podružnica ima obljubljenih 8 brizgalk
proti peronospori, 2 brizgalki za drevje ter
polovičo ceno travniške brane in čistilnike za
zrnje«33 Poleg političnih prask in zbadanj
smo naleteli tudi na čisto vsakdanje očitke
enega tabora na račun drugega.
Nadaljevanje prihodnjič

Neobjavljeno pismo z dne 21. maja 1907 v zapuščini H. Tume (uporabljeno po posredovanju D. Kermavnerja). Prim. Dušan Moravec, Ivan Cankar in Lojz Kraigher ( www.dLib.si, z dne 28.08. 2019)
26
Ocena se zdi nekoliko pretirana, saj dejanske napetosti sploh niso dobivale širših dimenzij in so
pogosto ostajale na osebnih ravneh. Ne smemo pozabiti, da je Kraigher povabil Ivana Cankarja
na obisk k Sv. Trojici, ko se je ta vrnil z Dunaja, poln vtisov velemestnega življenja in ljubljanskega
okolja. Tudi politično je bil Cankar daleč od razmer v Slovenskih goricah. V povabilu za obisk mu je
Kraigher med drugim napisal, da »bi bilo dobro, da bi kdo od socialistov malo preštudiral obmejne
razmere. Teh ne poznajo niti rodoljubi po poklicu, kaj šele vsi drugi. Narodnostni program tvoje
stranke je gotovo idealen; a ne gre samo zanj, gre tudi za taktiko. In v tej pač ne vidim nobenega
smotrnega dela. Pridi in poglej! In če te ne bo zase sram ob tej narodnostni mizeriji na Spodnjem
Štajerskem in Koroškem, se grem obešat.« (prim. Pisma Ivanu Cankarju II., Ljubljana 1984).
27
Po pripovedovanju ing. Mirka Holca Franja.
28
SG, št. 49, letnik 44, Maribor 8. 12. 1910.
29
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ZA OHRANJANJE SPOMINA

V Ovtarjevih novicah, glasilu občin osrednjih Slovenskih goric, v skladu z razpoložljivim prostorom
objavljamo tudi osebna mnenja in stališča občanov do aktualnih družbenih tem ali tem, ki zadevajo
prostor, ki ga vsebinsko pokriva naš časopis. Pri objavi (glede na prostorske možnosti, časopis je v prvi
vrsti namenjen dogajanju v občinah UE Lenart) imajo prednost aktualne vsebine. Ovtarjeve novice ne
spodbujajo polemike med avtorji zapisov, zato je po objavi prispevka možen zgolj odgovor morebitnega
osebno prizadetega ali izzvanega. S tem uredništvo objavo prispevkov na obravnavano temo zaključi.
Tako z objavo tokratnih odzivov na mnenja, objavljena v prejšnji številki, obravnavo načetih tem
in objavo mnenj o njih zaključujemo.
Uredništvo

Odgovor na prispevek »Kritično o
proračunu trojiške občine«

K

ritično razmišljanje, kot pojem sposobnosti analize vrednotenja in oblikovanja argumentov, je vedno gonilo
razvoja. Kritizerstvo pa, žal, ne. Ocenjujem,
da je potrebno z nekaj argumenti ponovno
spomniti določene javnosti, kaj je celoviti razvoj občine. Vsak lahko ima svoje predstave,
kaj pomeni razvoj, jaz kot župan pa imam
odgovornost za razvoj občine. Poudariti želim, da v Občini Sveta Trojica v Slovenskih
goricah skrbimo tako za ekonomski kot socialni in okoljski vidik razvoja našega podeželja. Celovit razvoj občine je vedno povezan
na eni strani z omejenimi možnostmi in na
drugi z rastočimi pričakovanji prebivalstva in
tudi gospodarstva.
Pomembni razvojni stebri občine Sveta
Trojica so: urejena komunalna infrastruktura, urejeno in čisto okolje, urejeno zdravstvo,
trajnostna mobilnost, omogočiti elektronsko
komuniciranje, ureditev brezplačnega WI-FI
v večjih lokalnih središčih, od trškega jedra
do šole in lokacij, kjer so gasilski domovi.
Skrbimo za investicijska vlaganja v ceste, vodovod, kanalizacijo, javne površine in prostore, kjer se občani zbirajo in družijo. Vlagamo
v razvoj turizma, ki ga povezujemo s kulturo,
starim trškim jedrom in naravnimi danostmi
za rekreacijske možnosti (jezero, kolesarske
in pohodniške poti) ter gostinsko ponudbo
v kmečko obarvani kulturni krajini. Z organizacijo dogodkov za krepitev kulturne identitete kraja s pomočjo občanov in kulturnih
ustvarjalcev razvijamo vsebine za ustvarjanje
podobe Svete Trojice kot kraja gostoljubja,
bogate kulturne dediščine, festivalov druženja in prijaznih ljudi.
Kje vidimo glavne potenciale razvoja v naši
občini:
- bližina avtoceste,
- čisto okolje, bogastvo pitne vode
- ohranjena narava
- razvoj kmetijskega gospodarstva
- prehranski izdelki s kmetijskim zaledjem
- razvoj obrtno storitvene dejavnosti
- kulturna dediščina in turizem (jezero, kolesarski in pohodniški turizem)

-

dogodki in festivali,
kulinarika,
šport in rekreacija (jezero, podeželje),
razvoj atraktivne, sodobne turistične destinacije z bogato izbiro doživetij za vse:
- naravne in kulturne znamenitosti, gostinske in nastanitvene kapacitete, pestro
- dogajanje in prijazno podeželje.
Razvoj občine pa zagotovo ne predstavlja
zgolj asfaltiranje cest, kar so v glavnem bili
predlogi amandmajev, ki ji je gospod Slavko
Štefanec omenjal, ko je »kritično« razmišljal
o našem letošnjem proračunu. Naj omenim,
da niti en od amandmajev ni bil ciljno usmerjen v dotični projekt, ampak je z amandmaji
šlo predvsem za rušenje moje strategije in novih razvojnih programov, ki jih zajema moj
program. Pri načrtovanju razvoja in izvajanju
tudi obveznih nalog občine pa je vedno treba slediti tudi prioritetam, ki jih v veliki meri
definirajo prav občani s svojimi potrebami in
pričakovanji. Med trenutnimi prioritetami
prav zaradi omejenih možnosti ni muzejev,
so pa: komunalna infrastruktura, voda, skrb
za zdravje ljudi. V svojem prvem letu vodenja
občine smo v glavnem zaključili projekte, ki
so se začeli pred mojim mandatom. Pri oblikovanju proračuna naše občine za leto 2020
so bili Trojičani aktivno vključeni, saj so se
odzvali na posebno povabilo »moja pobuda«
in prispevali svoje predloge za ureditev kraja,
ki smo jih v proračunu tudi upoštevali. Z vsakoletnim proračunom postopoma izvajamo
naloge in ukrepe za načrtovane vsebine razvoja naše občine in pri tem upravljamo tudi
s premoženjem občine. Nakup nepremičnine za ustanovitev muzeja v Dreovi hiši, kot
predlaga gospod Štefanec, ne pomeni samo
povečanja premoženja, pomeni tudi povečanje obveznosti na drugi strani, za katere je
potrebno trajno zagotavljati vire. Ko bodo vsi
vidiki tega projekta opredeljeni in znani, bo
pravi čas, da konkretno razmislimo o vključitvi le-tega v občinski proračun.
David Klobasa, župan Občine Sveta Trojica
v Slovenskih goricah

Ne denar, ampak ideologija

V

občini Sveta Trojica bi morali biti ponosni, da je literarni zgodovinar dr.
Franc Zadravec v prvi od treh knjig
Slovenski roman 20. stoletja objavil obširni
zapis o dr. Lojzu Kraigherju s poudarkom na
njegovem romanu Kontrolor Škrobar in ga
tako pridružil Ivanu Cankarju, Mišku Kranjcu, Otonu Župančiču in drugim eminentnim
slovenskim književnikom.
Kljub temu doslej po Kraigherju odločevalci v Trojici niso poimenovali nobene ulice,
upravičeno pa je Cankar dobil med prvimi
svojo ulico, sedaj pa še spomenik, čeprav sta
bila s Kragherjem enako neodvisna literata
in velika borca za slovenstvo. Oba sta črpala
snov za pisanje iz realnega življenja.
Pri poimenovaju ulic v prejšnjem mandatu
občinskega sveta za to ni bil razlog pomanjkanje sredstev, ampak je obveljala izključno
ideološka presoja.
Zdaj že nekaj časa nekateri »bijemo boj«,
da bi občina v razumnem dogovoru z lastnico odkupila Dreovo hišo za muzej, v kateri je
sedem let živel pisatelj in zdravnik Kraigher in
pri njem pol leta bival pisatelj in prijatelj Ivan
Cankar. Tako bi občina dobila tri stalne kulturno turistične postojanke: cerkev, muzej Lojza

Kraigherja, s katerim bi lahko upravljal Urad za
turizem, in jezero. Svoje domovanje v Trojici pa
bi dobilo tudi republiško literarno srečanje, ki se
je začelo v tem kraju. S samo občasnimi, še tako
veličastnimi družabnimi dogodki, kjer za drag
denar nastopajo tudi znane slovenske pevke,
turizma ni mogoče razvijati, seveda pa je treba
poskrbeti tudi za kvalitetne gostinske storitve.
Od tistih, ki razpolagajo s sredstvi občinskega proračuna v Trojici, po navadi slišimo, da je
razlog za neodkup Dreove hiše pomanjkanje
denarja, kar seveda ni res. Res pa je zanje in za
še nekatere druge Kraigher ideološko sporna
osebnost, po mojem prepričanju zaradi njegovih dveh sinov, ki sta bila v prejšnjem režimu
pomembna republiška politika, kar seveda
nikakor ne bi smelo vplivati na tak odnos do
očeta Lojza Kraigherja, ki je pomembna zgodovinska osebnost za ves slovenski prostor.
Nemci so Kraigherja zaradi slovenske narodne zavesti poslali v koncentracijsko taborišče Dachau.
Preden spregovorim o drugih trojiških
narodnjakih in umetnikih, naj iz omenjene
knjige prepišem nekaj misli Otona Župančiča
o romanu Kontrolor Škrobar: »Veljavnost romana se je kmalu razširila na vso Slovenijo in
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postal je literarni tekst, ki podaja totalno podobo slovenstva v trenutku, ko se to spopada z
napadalnim sosedom. Politična snov romana
se pojavi že na prvih straneh teksta. Ko glavna
epska osebnost Arnošt stopi v prostor romana, se ta snov takoj razkrije kot narodnopolitična, in sicer kot stanje narodne zavesti na
Štajerskem. Arnošt srečuje »nemško« večino
tudi v uradih, na sodniji, med prekupčevalci,
trgovci in obrtniki, na malomeščanskih položajih, s katerih je moč zasmehovati in hromiti
zavest večinskega kmetskega sloja.« Kmetje so
bili večinoma slovensko usmerjeni.
Marija Šauperl in Nataša Kolar sta v Trojiški kroniki iz leta 2001 predstavili najbolj
znane trojiške domoljube in umetnike.
V Trojici se je 12. 3. 1912 v Dreovi hiši rodil
literarni kritik, pisatelj in esejist Ivo Brnčič, ki je
med drugim pisal o hrvaški in srbski književnosti in obravnaval kulturna in knjižna vprašanja. Med 2. svetovno vojno so ga ubili četniki.
V Zgornjih Verjanah pri Sveti Trojici se je
13. 4. 1814 rodil jezikoslovec Oroslav Caf.
Med drugim je zbiral gradivo za slovenski
slovar in slovnico.
V Trojici se je 22. 5. 1909 rodil slikar, scenograf in restavrator Maks Kavčič, ki se je v
različnih tehnikah vsestransko uveljavil. Po
njem je v Trojici poimenovana ulica.
V Trojici se je rodil 27. 12. 1896 tudi slikar
in restavrator Rajko Slapernik, ki je največ
slikal v oljni tehniki. Leta 1918 se je pridružil
generalu Maistru v boju za severno mejo in
leta 1919 za Koroško.
V Verjanah pri Trojici se je 1. avgusta 1844

MNENJA
rodil pisatelj Vatroslav Holz. Mnogo je pisal o
slikarjih in slikarstvu.
V Zgornji Senarski pri Trojici se je rodil teolog Lovro Vogrin. V Slovenskih goricah je
budil narodno zavest in skrbel za razširjanje
slovenskih knjig. Bil je prvi Slovenec, ki mu je
avstrijska oblast uradno priznala naziv narodnega buditelja.
V trojiško zgodovino se je zapisal tudi duhovnik p. Ildefonz Langerholz, ki je pokopan
pri Sveti Trojici. Bil je pobudnik in organizator gradnje tedanjega orlovskega kulturnega
doma in zavzet čebelar. Med 2. svetovno vojno je bil izgnan v Virovitico, ker je mlademu
fantu, ki je odšel v partizane, poklonil svojo
suknjo. V Kroniki je zapisana njegova misel,
da morajo biti ljudje najprej ljudje in šele potem kristjani in da je prijatelj vsem dobrim
ljudem, tudi komunistom.
Naj omenim še člana Sokolov in partizana
Ernesta Goloba - Petra, ki se je rodil v Trojici,
med vojno pa je padel. Po njem je poimenovano kulturno društvo.
Zapis končujem še z nekaj podatki o Kraigherju. Od leta 1919 do 1922 je vodil mestno
bolnišnico v Ljubljani. Prizadeval si je za ustanovitev Medicinske fakultete v Ljubljani. Po
vojni je ustanovil Kulturno društvo medicincev v Ljubljani, ki je še vedno poimenovano po
njem. Leta 1958 je dobil Prešernovo nagrado.
V Ljubljani so znali ceniti njegovo delovanje za slovenstvo, v medicini in v kulturi, v
Trojici pa ga obravnavajo kot manj pomembnega nekdanjega krajana.
Tone Štefanec

Spekter tiranije
Ob 30. obletnici konca diktature v Slovenskih goricah
Mnenje o mnenju

T

rikrat sem prebral mnenje oziroma
pismo bralca Ovtarjevih novic Draga
Weinhandla, ki s svojim pisanjem v
Ovtarjevih novicah z dne 30. aprila 2020 piše
novo zgodovino Slovenskih goric in žali vse
Sloveskogoričane, ki smo stari 50 let in več,
češ da s(m)o to ljudje brez prave osebnosti.
Z veseljem bi odgovoril mlademu gospodu Weinhandlu na njegovo umotvornost od
prvega do zadnjega stavka. Toda to bi vzelo
Ovtarjevim novicam najmanj eno celo stran.
Ne nazadnje je tudi škoda časa za ukvarjanje
s takšnimi ljudmi, ki so tako nastrojeni proti
prejšnjemu režimu in naši takratni skupni državi Jugoslaviji. Sicer pa pregovor pravi, kdor
molči, devetim odgovori.
Bilo bi pa morda zanimivo, če bi ga imel in to
mnenje zapisal nekdo starejši, in ne oseba, rojena leta 1978, ki se na Faceoboku predstavlja,
da živi v Linzu Austria. A ni v Linzu živel tudi
Adolf Hitler, kateremu v čast njegovega rojstnega dne so na Dražen Vrhu, odkoder je doma
pisec, in okolici slovensko-avstrijske meje pred
drugo svetovno vojno kurili kresove.
Moram pa priznati, da me pisanje še enega
novodobnega zgodovinarja tipa Možine in Dežmana ni samo razjezilo, temveč tudi nasmejalo.
Pisec je v zadnjem odstavku tudi zapisal:
»Po koncu diktature in osamosvojitvi se je začelo težko obdobje.« Ja, res se je takrat, pred 30
leti, začelo težko obdobje, a to, kar se je takrat
dogajalo predvsem s slovenskim delavcem, da
ni bilo več nobenega spoštovanja in človeka
vredne komunikacije, in, kot v zadnjem stavku
mnenja piše: »Številni so izrabili poznanstva

in informacije, da so postali prenovljena
buržoazija,« pa spoštovani Drago Weinhandl
nima nič s prejšnjim sistemom, temveč vase
zagledanimi osamosvojitelji, ki so nam obljubljali Švico. Naroda pa ne jasno vprašali na
referendumu, v kakšnem sistemu naj bi v samostojni državi Sloveniji živeli.
Ne vem, kaj pisca mnenja motita iz prejšnjega sistema družbenopolitični organizaciji
ZSMS in SZDL? Kakšni podaljšani roki sta to
bili? Pisec očitno ne ve ali noče vedeti, da je
mladina tistega časa v mladinski organizaciji
preko nje, še posebej na podeželju, kar Slovenske gorice nedvomno so, imela možnost
zapolnjevati svoj čas z ukvarjanjem s kulturo, športom in postorila v prid svojih krajev
marsikatero dobrodelno akcijo za razvoj svojega kraja. Kar se tiče SZDL, so odločitve tam,
kaj je kje treba narediti itd., iz mojih osebnih
izkušenj življenja v tistem času bile bolj demokratične od današnjega odločanja, ko so
nekaterih polna usta demokracije.
Če se kdo strinja ali ne, tudi danes vlada
diktatura. Da o nespoštovanju vrednot ne
izgubljam besed. Danes se ne izbira sredstev
za uveljavljanje in ohranjanje svojih pozicij
in pohlepa, žal še posebej ne za rehabilitacijo
medvojne kolaboracije, ki jo očitno v svojem
mnenju zagovarja tudi g. Weinhandl.
P. S.: Tega odgovora nisem napisal zato, ker
bi v prejšnjem sistemu imel od njega kakšno
korist, tako kot je nimam od sedanjega. No,
tega tudi nikdar od nikogar nisem pričakoval
niti želel.
Franc Bratkovič

Tarča!
Z zanimanjem sem si ogledal oddajo Tarča
in bil sem šokiran! Da RTV Slovenija predvaja takšno oddajo! To je nemogoče, kako
si upa v tem kriznem koronavirusnem času,
ko smo vendar v »vojni«, poročati kakšne
»neresnice«, ko imamo vendar vlado, ki ji
gre predvsem za dobrovit Slovenije in njenih
državljanov! G. Janša bi res moral uporabiti
g. Marjana Podobnika, da bi z lopatami in
vilami počistila to RTV Slovenija! Tako bi to
RTV Slovenija lahko mimogrede preimenovala v Nova24TV (nekaj lojalnega kadra bi
seveda obdržala). Pa bi bilo vse rešeno, tudi
zanimivo financiranje s strani Madžarske in
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bi lahko originalno Nova24TV kar ukinila.
Predlagam jima, da tudi lopate in vile uporabita pri čiščenju »komunajzerskih« revij in
časopisov!
Med oddajo, priznam, sem bil šokiran, kako
je to mogoče, ko imamo vendar v vladi same
poštenjake. Po končani oddaji, ko sem lahko
počasi začel trezneje razmišljati, se umiriti, se
mi zadeva ni več zdela tako alarmantna. Kako?
Preprosto! Na žalost se ponavljam, ko omenjam, zakaj smo prejšnji socialistični sistem
sesuli. Zato, ker je zatiral privatno iniciativo.
Ko smo stopili v »vojno« s tem koronavirusom, se je izkazalo, kako učinkovita je priva-

tna iniciativa. V trenutku so nastale potrebe za
zavarovanje zdravja prebivalcev Slovenije po
vsem vam znanih zdravstvenih artiklih. Sedaj
se izkaže privatna iniciativa! Če podjetja že nimaš, ga hitro ustanoviš, potrebuješ samo še nekoga, ki je na dovolj velikem položaju in bi za
dobrobit zdravja slovenskih državljanov storil
vse, in posel steče! Denarja je ogromno, samo
porabiti ga je potrebno! Zanimivo, kako so vsi
po vrsti, g. Počivalšek, g. Podobnik, g. Peterle
in vsi ostali, zatrjevali, kako jim je šlo samo za
dobrobit Slovenije in zdravje njenih državljanov, da je bilo potrebno vse urejati hitro, ker bi
lahko koronavirusna zadeva postala katastrofalna! Seveda je treba ljudi še malo prestrašiti.
G. Podobnik, ko več ni mogel zanikati, da je
povzdignil glas po telefonu in grozil, sam pove,
da bi to storil še enkrat in nahrulil počasnega
uradnika na blagovnih rezervah (g. Zakrajška ali g. Galeta)! Sedaj pa se pojavi »počasen
uradnik« zavoda za blagovne rezerve g. Ivan
Gale (zaradi pet minut slave pred kamerami)
in hoče očrniti njihovo vnemo in tudi vlado za
dobrobit državljanov Slovenije. Nezaslišano!
Vas zanima, kaj bi se iz vsega tega izcimilo? Nič! Predsednik vlade g. Janša je zahteval,
da ministrstva podajo natančna transparentna poročila o nabavi vsega materiala za potrebe zajezitve širjenja covida-19. (Ne vem,
zakaj vsi uporabljajo izraz »transparenten«,
ko vendar imamo Slovenci lepo sopomenko
»pregleden«. Verjetno mislijo, da izpadejo
bolj učeno.) Glede na to, kar so posamezni
akterji že povedali, da je sodelovalo veliko
ljudi pri vseh poslih, da je bilo potrebno delovati hitro in učinkovito ter da je vse šlo v redu,
je pa seveda možno, da je prišlo do kakšne
nepomembne napake! Zadevo je treba samo

še urediti tako, da se najde kašnega krivca, recimo tako kot pri Patriji enega Avstrijca in pa
slikarja. G. Zakrajšku in g. Galetu bodo seveda poskusili naprtiti vso krivdo, čeprav upam,
da jim to ne bo uspelo. Če jim bo uspelo najti in obsoditi kakšnega »slikarja«, potem bo
ljudstvo zadovoljno, če pa bo slučajno kratko
na sodišču potegnila kakšna večja »živina«,
bo sodbo razveljavilo ustavno sodišče.
27. aprila smo praznovali dan upora proti
okupatorju. Pričakoval sem kakšen spodbuden nagovor Slovencev s strani predsednika
vlade g. Janeza Janše. Ni ga bilo. Razumem, je
zelo zaposlen s covidom-19!
Prej sem omenil nekaj gospodov in ostalih,
ki so govorili, kako so se borili za dobrobit Slovenije in zdravje njenih državljanov. Zanimivo!
Ko imajo naši »prijatelji« Italijani slovesnosti in
proslavo z vsemi rekviziti ob fojbah in govorijo, kakšne krivice so se dogodile Italijanom po
vojni v Jugoslaviji, imajo omenjeni gospodje
oči in ušesa zatisnjene, da ne bi nič videli in nič
slišali. Nihče od teh se takrat in se verjetno tudi
v bodoče ne bo oglasil za dobrobit Slovenije in
Slovencev in »prijateljem« Italijanom razkril
zgodovinska dejstva, kako so Italijani zatirali
primorske Slovence čez 20 let, dokler je še veljala rapalska meja. Tudi predsednik Slovenije
g. Pahor je medel pri svojih izjavah, raje dela
selfije! Če je lahko nekaj let nazaj predsednik
Slovenije g. Pahor gozdaril in pobiral smeti, naj
bi sedaj šel v dom ostarelih pomagat negovat
bolnike, ne pa da se dere v megafon!
Iskreno upam, da se moja napoved, da se
po Tarči/Tarčah ne bo zgodilo nič, ne bo uresničila.
Ludvik Matjašič, Gočova 5,
Sv. Trojica v Slov. g.

Teorija zarote ali kdo se boji in ne želi
resnice o covidu-19?

V

dveh mesecih razglašene pandemije
(grški izvor besede - kužna bolezen,
ki se širi čez cele dežele) smo preizkusili skoraj vse ukrepe za zaustavitev okužbe, ki smo jih do sedaj videli le v ameriških
akcijskih filmih, katere nam je odredila slovenska vlada na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ. Ali so bili vsi
nujni oziroma potrebni za uspešno zajezitev
širjenja virusa ali ne, bomo ugotavljali oziroma ugotovili šele čez čas. Za utemeljevanje bo
dovolj gradiva, izjav in člankov, ki se jih je v
raznih medijih nabralo v nedogled. Dovolj bo
tudi časa za ocenjevanje in razčiščevanje grdih poslov raznih političnih igralcev iz kaste
(španski izvor besede - vase zaprt družbeni
sloj, ki ljubosumno brani svoje privilegije) vladne koalicije pri zagotavljanju razne
medicinske opreme za zdravstvene ustanove (ventilatorji, kombinezoni, medicinske
maske itd.) in osnovne zaščite za prebivalstvo
(maske, rokavice, razkužila). Našel se bo najverjetneje tudi čas za razjasnitev okoliščin pri
zagotavljanju pomoči v hrani desetdnevnega
državnega sekretarja Breznika za večinsko
kmetijsko Občino Lenart. Breznik je svojo novo službo nastopil tako zagnano, da je
najverjetneje zaradi nje in položaja, ki ga je
po letih garanja v stranki zasedel, pozabil, da
zaradi tega ni nedotakljiv, vsaj ne pri prehitri
vožnji in kozarčku ali dveh preveč popite tekočine, ki rada udari v glavo. Prepričan sem,
da bi ga prišlo »ceneje« če bi paleto čebule in
banan pri donatorju kupil z razliko med plačo poslanca in državnega sekretarja. Tudi o
podarjenih zaščitnih maskah, ki jih je, kot mi
je znano, vsako gospodinjstvo oziroma občan
prejel v Občini Lenart in Sveta Trojica, bo
morda dobra iztočnica za razpravo, morda
celo pobuda slovenski vladi, da bo v primeru tako »zelo« pričakovanega drugega vala
napada koronavirusa v poznojesenskih dneh
masko ali dve podarila vsem državljanom, saj
si jih sami ne bomo mogli kupiti zaradi visokih cen in vsesplošne krize, ki se nam po
izjavah ministrskega predsednika Janše že
kaže na obzorju. Tako bi se vsaj malo opravičili za potratnost pri nabavi zaščitne opreme.
Ob vsej tej koronavirusni vojni in posledicah,
ki so že in jih bo v naslednjih mesecih še več,

se upravičeno postavlja vprašanje, ali je vlada
s tem, ko je zatrjevala, da ji je mar za vsako življenje, ki ugasne zaradi okužbe, ravnala odgovorno in premišljeno, ko je tako strogo in
dosledno ustavila življenje v državi. Statistični podatki o umrljivosti v vsakoletni sezonski
gripi v zimsko pomladnih mesecih v Sloveniji
so kazali na bistveno večjo grožnjo za javno
zdravje kot na novo odkriti koronavirus.
Ceno dva meseca trajajočega mrka in zadolževanja države bomo po končani pandemiji
plačevali davkoplačevalci desetletja, mnogo
malih podjetnikov bo uničenih, izgubljenih
bo mnogo delovnih mest, finančna varnost
slovenskih gospodinjstev bo ogrožena, socialna stabilnost v državi bo porušena. Sledil
bo scenarij, ki ga je opisal okoljski aktivist,
gozdarski inženir Boštjan Pihler, ki sem ga
navedel v prejšnji številki Ovtarjevih novic.
K današnjemu pisanju me je napeljal televizijski intervju na FES TV 8. maja, ki je potekal na aktualno tematiko covid-19. Novinarja
sta imela v gosteh profesorja Luc Montagnierja, dobitnika Nobelove nagrade leta 2008
s področja medicine, ki je odkril virus HIV.
Da intervju ne spada v skupino teorij zarote,
je zagotovil imenovani profesor s potrditvijo,
da sam ni na prodaj in da se ga ne da utišati,
čeravno je deležen številnih groženj in pritiskov. Njegov namen je razkritje resnice o
izvoru virusa z dokazi, zato je tudi prišel na
televizijo. Njegova izjava v razgovoru je dejansko ovrgla vse dosedanje uradne izjave, ki
smo jih dobili o samem izvoru in nastanku
virusa, ki povzroči covid-19. Razkril je, da je
covid-19 nastal z dodano substanco (latinski
izvor besede – podstat, jedro, osnova) standardnega koronavirusa na virus HIV, torej
ni naraven, ampak narejen v laboratoriju ob
sodelovanju sposobnih znanstvenikov. Ali je
naraven ali narejen, je le igra besed. Namreč
naraven je virus HIV in naraven je covid-19,
a če enemu dodate vsaj delček sekvence (latinski izvor besede – ponavljajoč) molekule
drugega, potem ni več naraven. Sumi, da so
morda v laboratoriju delali na pripravi cepiva
za HIV. Zato je poreklo – izvor virusa stroga
tajnost in podprto z hudimi grožnjami morebitnih žvižgačev. Pritiske na te znanstvenike
ustvarjajo tudi Svetovna zdravstvena organi-
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MED LJUDMI
zacija ter nekatere druge ustanove, ki imajo
velike koristi, da se ne izve resnica o poreklu
virusa. Povedal je tudi, da je bil virus opažen
na netopirjih in nikakor ni preskočil z živali
na človeka. Nadaljuje, da je v nenehnem stiku z večjim številom skupin strokovnjakov iz
različnih delov sveta, ki so potrdili njegovo
ugotovitev. Med njimi je tudi skupina znanstvenikov iz Indije, ki je njegovo odkritje potrdila pred tremi tedni. Na vprašanje, kaj se
bo dogajalo z virusom v nadaljevanju leta in
kaj priporoča medicini v tem času, ko je virus v nekaterih državah še aktiven, je njegov
odgovor pomirjajoč in enostaven. Pravi, da
bo virus izparel, izgubil bo nalezljivost. Zdravstvenemu osebju pa svetuje, da redno spre-

mljajo in raziskujejo evolucijo (latinski izvor
besede – razvoj) virusa.
Izvzel sem le posamezne dele iz razgovora,
ki so pomembni za potrditev in razumevanje
vedno večjega števila posameznikov, ki dvomijo v resničnost uradnih razlag svetovnih
zdravstvenih ustanov in lastnikov kapitala o
koronavirusu. Celoten pogovor najdete na You
Tube. Večji del politikov, ki vodijo države, pa
se po tradiciji hitro vključi v podporo takim
ustanovam in jim sledi po njihovih navodilih.
Vsem se bogato obrestuje. Skupni račun izstavijo na naš naslov. Za to ostanite zdravi in uporabljajte zaščito, da boste lahko plačali račun.
Drago Lipič, Pot v Dobravo 8, Sveta Trojica
v Slovenskih goricah

90 let Julijane
Kranvogel

V

nedeljo, 16. februarja, je bil
za Julijano Kranvogel poseben dan. Z svojimi sorodniki in sosedi je praznovala 90 let
svojega življenja. Že prejšnji večer
smo na domačiji v Spodnji Voličini
93 pripravili ognjemet v njeno čast.
Na praznovanju ji je ob njenem visokem jubileju čestital tudi župan
Občine Lenart mag. Janez Kramberger in ji prinesel šopek rož, ki
jih ima neizmerno rada.
Naša Mamika si je
to zaslužila. Tisti, ki jo
poznajo, vedo, koliko
je v življenju prestala
gorja in prelila solz ob
izgubi svojih najdražjih. Čudijo se, kako je
ta delavna in skromna
kmečka ženska to zmogla. Julijana se je vedno
pobrala in zdaj v toplini doma ob svojih domačih polna energije
uživa sledove svojega
dela v jeseni svojega življenja. Bog daj, da bi ji
zdravje še dolgo služilo.
J. K. Na fotografiji s svojimi vnuki in pravnuki, manjkata dva, ki sta v Argentini in
Angliji, ter pravnukinja s prapravnukom

90 let biseromašnika in častnega občana
Občine Benedikt Ivana Zanjkoviča

Č

astni občan in biseromašnik Ivan
Zanjkovič ob 90-letnici postavlja v
ospredje hvaležnost. »Bodimo hvaležni bogu in ljudem,« pravi.
»Na Benedikt me veže veliko lepih
spominov,« pravi častni občan Občine
Benedikt in biseromašnik Ivan Zanjkovič, ki
je maja praznoval 90. rojstni dan in 63-letnico
posvečenja v duhovniški stan. V tem času je bil
kar 39 let, skoraj eno celo delovno dobo, župnik
v župniji Sv. Benedikta v Slovenskih goricah.
Ivan Zanjkovič se je rodil 23. maja leta
1930 na srednje veliki kmetiji v Razkrižju na
robu Prlekije, ki je takrat spadalo pod zagrebško nadškofijo. Staršema se je rodilo trinajst
otrok, od katerih sta dva umrla že v otroštvu,
sam pa je bil med otroki starejši, saj se je rodil
tretji po vrsti.
Osnovno šolo je obiskoval v domačem
Razkrižju, kjer je, kot sam pravi, odraščal v
tradicionalnem verskem okolju. »V tistih
časih smo z vero živeli. Nikoli se nam ni postavilo vprašanje, ali bomo šli k maši ali ne,
temveč smo sledili zgledu staršev in starih
staršev, ki smo jih zelo spoštovali.«
»V časih pred drugo svetovno vojno smo
otroci pomagali tudi pri kmečkih opravilih.
Starši so nas pritegnili k lažjim delom, tako
da smo začeli pridobivati delovne navade,«
se spominja jubilant. »Na otroštvo imam lepe
spomine, saj smo bili otroci takrat svobodni
kot »ptički na veji« – skakali smo okoli, plezali po drevju in se igrali. Zares nam je bilo
lepo. Dandanes se otroci srečujejo s številnimi omejitvami in prepovedmi, saj na njih za-
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je moral za dalj časa na bolniško. Po tem ko je
okreval, je bil pet let v Orubici ob Savi. Leta 1970
pa je na svojo željo po dogovoru z mariborskim
škofom Maksimilijanom Držečnikom prišel v
mariborsko škofijo, in sicer za župnika v župnijo
Sv. Benedikta v Slovenskih goricah. Župnik v tej
župniji je bil kar 39 let do leta 2009, ko se je zaradi častitljivih let odpovedal župniji. 1. septembra
2009 ga je nasledil župnik Marjan Rola, Zanjkovič pa je kot biseromašnik njegov pomočnik.
Ko se je Zanjkovič 52 let po posvečenju v
duhovniški stan pripravljal, da se bo odpovedal župniji, mu je Občina Benedikt, v kateri je
bil župnik 39 let, leta 2008 podelila svoje najvišje priznanje – naziv častni občan. Takrat so
v obrazložitev napisali: »Zanjkovič Ivan se je
v letu 1970 po prevzemu vodenja župnije Sv.
Benedikta ambiciozno lotil svojega poslanstva
in že v prvem letu službovanja izvedel volitve
v novi župnijski svet ter blagoslovil vse hiše v
župniji. Zaslužen je za številna posodobitvena dela na cerkvenih objektih, kar nedvomno
dviguje ugled in turistično privlačnost kraja. Z
odličnim sodelovanjem z lokalno skupnostjo
je dokazal, da se dá združiti vodenje župnije
z razvojem kraja, čemur je ves čas tudi sledil,
predvsem pa ga nikoli ni zaviral. Prav tako je
skozi vsa ta leta vzgajal več generacij otrok in
stal ob strani občanom in občankam ob dobrih in slabih trenutkih ter jih znal usmerjati.«
Zanjkovič se, kot pravi, še dobro spominja,
kako je bilo, ko je pred pol stoletja prišel v Benedikt. »Ko sem prišel, je bil Benedikt majhno podeželsko naselje, sedaj pa je že pravo
malo mestece,« pravi smeje. »Velika večina

ljudi je včasih živela od kmetijstva, na delo v
tovarne pa jih ni hodilo veliko.«
Zanjkovič se spomni tudi, da je bila večina Benedičank in Benedičanov ob njegovem
prihodu tradicionalno vernih, k maši pa so
hodili vsi, od starejših do najmlajših.
Ob vprašanju, kdaj se je Benedikt začel
hitreje razvijati, Zanjkovič nič ne razmišlja:
»Benedikt se še posebej hitro razvija, odkar je
postal samostojna občina,« pravi.
Po njegovih besedah je življenje dandanes
mnogo bolj udobno, kot je bilo včasih, vendar
to ni vse, saj človeku sreče ne prinašata zgolj
višji standard in večje udobje, temveč predvsem dobra dela in duševni mir.
Kakšna misel, ki se je porodila iz bogatih
življenjskih spoznanj in izkušenj, pa ob visokem jubileju vodi njega? »Vsem pravim, naj
nas vodi hvaležnost. Bodimo hvaležni bogu
in ljudem,« pravi.
Kot pravi Zanjkovič, preživlja jesen življenja v Benediktu lepo, saj mu nič ne manjka. »V
stanovanju nasproti župnišča živim sam in
si tudi sam kuham, saj sem tega vajen že od
prej. Benedičanke in Benedičani me večkrat
obiščejo in mi marsikaj tudi prinesejo, vendar
jih sedaj zaradi koronavirusa ne morem povabiti k sebi v stanovanje, kot to storim običajno.
Zato se sedaj pogovarjamo tako na daleč, da
eden drugega ne bi okužili,« pravi smeje.
»Lepo mi je, saj sem se navadil živeti
med Benedičankami in Benedičani,«
pravi zamišljeno Zanjkovič, ki je tudi sam
Benedičan že pol stoletja.
Tomaž Kšela

Skrbni gospodarji na kmetiji Pečovnik v
Zg. Porčiču

L

jubezen do domačije je vplivala, da je Jože Pečovnik iz
Zg. Porčiča v Sv. Trojici v
Slov. goricah ostal doma ter po
osnovni šoli v Sv. Trojici opravil
tri letnike kmetijsko gospodarske šole v jesensko zimski sezoni.
Pravi, da mu je to izobraževanje
dalo osnovo, da je lažje kmetoval. Bil je star 14 let, ko mu je leta
1954 umrl oče zaradi tuberkuloze in raka. To je pustilo določene
posledice.
V osnovni šoli se je zelo dobro
izkazal pri ročnem delu z obdelavo lesa. Lahko bi bil mizar. Mnoga
leta je kot samouk zidaril, mizaril,
v zimskem času pa pletel koše. Z ženo Miro
sta se in se še vedno dobro razumeta. Oba delata na polju in hlevu, žena pa se posveča še
gospodinjstvu in skrbi za rože. Nabavila sta si
kmetijsko tehniko ter lepo uredila (obnovila)
hišo in hlev ter prizidek. Vse skupaj danes izgleda kot lepo urejena mala kmetija, ki je ne
more mimoidoči prezreti, ko stopa po planjavi, ki bi jo lahko imenovali »dolina miru«.
Med posebnostmi je mogoče iz leta v leto
tudi letos videti, kako skrbno in lahko bi rekli
strokovno je naložen hlevski gnoj. In to zato,

da je urejeno okolje in upoštevan rek šolskega
predavatelja Jožeta Bela: »Če se iz gnoja kadi,
grunt zgori.« In pri tej hiši velja tudi rek, da
brez dela ni jela.
Sedaj so tukaj jesenska leta življenja osemdeset jih je – delo je vse težje, zdravje pa
vse slabše. Ni se v življenju izšlo, kot je bilo
zamišljeno. Brez dobrega nadaljnjega sodelovanja v družini z mladimi in zaželenega naraščaja bo težko nadaljevati. To je ena izmed
zgodb, ki nam jih piše življenje.
Slavko Štefanec

OO ZRK Lenart: krvodajalske akcije v juniju 2020
Petek
26. 6. OO RK Cerkvenjak OŠ Cerkvenjak
radi razvoja tehnologije, prometa in nasploh
načina sodobnega življenja prežijo številne
nevarnosti.«
Ker je bila takrat, ko je mali Ivan končal
osnovno šolo, druga svetovna vojna, Razkrižje
pa je bilo pod Madžarsko okupacijo, je šolanje
nadaljeval na nižji gimnaziji v Zalaegerszegu
na Madžarskem, ki jo je končal že v Ljutomeru. Nato je šolanje nadaljeval v gimnaziji
v Murski Soboti. Po maturi se je nastanil v
semenišču v Zagrebu in se vpisal na Teološko
fakulteto Univerze v Zagrebu, na kateri je diplomiral leta 1958. Že leto prej pa je bil posvečen. Novo mašo je imel v Razkrižju leta 1957.
Po končanem študiju teologije in posvečenju
je bil najprej imenovan za kaplana v Slavonski
Požegi, nato pa so ga poslali za župnijskega
upravitelja v Šišinec, nedaleč od Siska. Po dveh
letih je šel v župnijo Ludine, kjer je zbolel, zato

7.30-11.00

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!

Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapovedane
in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih ne uporabi.
Zaradi velikega števila prejetih sporočil o dogodkih je potrebno njihov obseg omejiti. Ta je
do15 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih
so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Prispevki lokalne skupnosti lahko obsegajo do
40, društev (občni zbori, večji dogodki) pa do 20 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times
New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1 MB, poslane v posebni
datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo.
Naslednja številka izide v petek, 3. julija 2020. Zadnji rok za oddajo prispevkov ali nujne
rezervacije prostora je 19. junij 2020.
Uredništvo
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IZ KULTURE

»Zdravilo« proti koronavirusu
Zdravilo proti boleznim, ki
ogrožajo zdravje mnogih, je
lahko tudi zadovoljstvo ob
pogledu na lepote sveta okoli
nas. 
Foto Tone

Podružnična glasbena šola Lenart in
dislocirani oddelek Cerkvenjak
O B JAV LJATA RAZ PI S
Za vpis v osnovno glasbeno in baletno izobraževanje
za šolsko leto 2020/2021
Sprejemni preizkusi bodo potekali na obeh lokacijah v sredo, 3. junija 2020, v petek,
12. junija 2020, in v sredo, 17. junija 2020, med 17. in 19. uro.
Ob vstopu v šolo bo treba upoštevati smernice NIJZ v povezavi z epidemiološko situacijo.
V glasbeni šoli Lenart bodo potekali preizkusi za vpis v naslednje programe:
A. PROGRAM GLASBA:
KLAVIR, HARMONIKA, VIOLINA, KLJUNASTA FLAVTA: priporočljiva starost 7-9 let
KITARA: priporočljiva starost 8-10 let
FLAVTA, SAKSOFON, KLARINET, TROBENTA: priporočljiva starost 9-12 let
BARITON, TOLKALA: priporočljiva starost 9-15 let
B. PROGRAM:
GLASBENA PRIPRAVNICA: starost 6 let
C. PROGRAM PLES:
PLESNA PRIPRAVNICA: starost 6-9 let
BALET: starost 9-11 let
V glasbeni šoli Cerkvenjak razpisujemo v programu Glasba naslednje inštrumente:
KLAVIR, HARMONIKO, KITARO, FLAVTO in KLJUNASTO FLAVTO.
Navedene starosti so priporočene.
Za vpis v glasbeno šolo preizkusimo glasbeno nadarjenost, za vpis v baletno šolo pa
plesne in fizične sposobnosti.
Ob vpisu v program glasbene/plesne pripravnice otroci preizkusa nadarjenosti ne opravljajo.
Več informacij o vpisu na posamezni lokaciji in informativno prijavnico najdete na spletnem naslovu: www.konservatorij-maribor.si

O branju besed in češenj …
Koš lepih besed na dan odžene zdravnika
vstran, smo prepričani v Knjižnici Lenart,
kjer smo že nekaj tednov nazaj ponovno lahko stopili korak bližje k našim uporabnikom.
Hvaležni smo za potrpežljivost in razumevanje pri sedaj veljavnih postopkih vračila ter
prevzema gradiva in obisk znotraj prilagoje-
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nega delovnega časa.
Kakor branje zgodnjih češenj v majskih
dneh ponuja obilo vitaminov, branje v vseh
starostnih obdobjih ugodno vpliva na bralčeve
misli, občutja in zdravje nasploh. Nekaj pravljičnih vitaminov pa smo Vam pripravili tudi
na naši Facebook strani. Vabljeni k poslušanju!

Kljub preklicu epidemije odlok o preklicu
epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19) in z njim povezani preklici
omejitev stopijo v veljavo šele po 31. maju
2020, kar so Združenju slovenskih splošnih
knjižnic potrdili tudi s strani NIJZ.
Tako uporabnike še naprej prosimo za dosledno upoštevanje osnovne higiene rok in
uporabo maske. V veljavi ostaja prilagojeni
delovni čas: ponedeljek od 9. do 15. ure, torek
od 9. do 15. ure, sreda od 12. do 18. ure, četrtek od 9. do 15. ure in petek od 9. do 13. ure.
Gradivo, namenjeno vračilu, odložijo v zaboj,
pripravljen pri vhodu, saj mora gradivo za več
dni v t. i. karanteno, preden ga lahko ponovno
umestimo na naše police. Gradivo, ki bi ga želeli (največ 4 enote), pa lahko naročijo preko
COBISS – Moja knjižnica, elektronske pošte
(info@lenart.sik.si) ali preko telefona (02 720
06 25 ali 031 571 682) ter ga prevzamejo pri
izposojevalnem pultu znotraj zgoraj navedenega delovnega časa. Zavedamo se, da je tovrsten način izbiranja gradiva za marsikaterega
uporabnika, vajenega pristnega vonja papirja
in zvoka obračanja listov ter prebiranja povzetkov na platnicah knjig, precej otežen in negotov, zato vam z veseljem
priskočimo na pomoč,
pripravimo želeno gradivo in vam pri tem svetujemo. Izposoditi si je mogoče tudi revije, časopise,
CD in DVD zgoščenke.
Tudi branje v sklopu projekta naše bralne značke
za odrasle smo podaljšali
do septembra.
O morebitnih spremembah v delovanju
bomo naše uporabnike
sproti obveščali preko
naše spletne in Facebook

strani. Veselimo se ponovnega sprehoda med
knjižnimi policami, skupaj z našimi uporabniki seveda!
Knjižnica Lenart

KNjigolAndiJa
Na zastavljeno vprašanje v aprilski številki
Ovtarjevih novic smo dobili odgovor Dušana
Zalokarja po elektronski pošti. In sicer pravi
gospod Dušan tako: »Pozdravljeni. V Ovtarjevih novicah sem videl, da vas zanima, kdo
je ta legenda, ki stoji na konju. To je bil Jožef
Cafuta iz Celestrine, eden najstarejših konjenikov. Udeleževal se je vseh večjih konjarskih
prireditev in je bil edini, ki je stoje na konju
šibal v vseh povorkah. Konj je bil pasme Norik, kako mu je bilo ime, pa se ne spomni niti
naša Andreja. Toliko o tem, če vam ni že kdo
pred mano sporočil. Lp, Dušan Zalokar«
»Hvala, Dušan, pozdravček Andreji in
njeni družinici pa njenemu lipicancu, če še
živi ... Drina je bila kobila gospoda Cafute.
LP! M«
No, tako je tekla najina komunikacija.
Jože Cafuta je res legenda. Od leta 1993 se
je udeleževal povork in blagoslovov konj v
Jurovskem Dolu in največkrat stoje »oddelal«
relacijo skozi trg, v največji gneči je njegova
Drina in kasneje tudi njene naslednice mirno poslušala ukaze stoječega lastnika, vajena
takšnih predstav tudi iz Maribora, Dupleka,
Ptuja – Jože je bil povsod in povsod so vedeli,
da ima konje zares rad, ima spoštljiv odnos
in v njegovem hlevu je bil vedno red; pri delu
in jahanju je z njim sodeloval sin Milan. Da
se je pa oglasila Andreja Zalokar, pa tudi ni
čudno, saj jo poznamo kot udeleženko teh
povork in drugih prireditev, ki se jih je udeležila s konjem, saj je kar dolgo aktivno jahala,
ko ji je to še čas dopuščal. In takih mladenk
in mladeničev je bilo svoje dni veliko – radi
smo rekli, da se časi konjev in njihovih plemenitih lastnikov vračajo in se njihovo število veča. Upajmo, da čudni časi za sobivanje z
naravo, živalmi in tovrstno tradicijo ne bodo
šli v pozabo.
Ponovno skok v zgodovino: na fotografiji
– razglednici je nekdo, ki je povezan z družino v Sveti Trojici. Zanima nas ime te družine
(dve sestri), kako je povezana z obrazom na
fotografiji in še kaj o njihovem življenju.
Pišite na marija.sauperl@gmail.com in kličite na 041 817 198.
Marija Šauperl
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ODBOJKA
Benediške odbojkarice sezono končale na 4. mestu v 2. DOL – vzhod
Letošnja sezona se je za odbojkarske klube
po Sloveniji, podobno kot klube v ostalih
ekipnih športih, zaradi pandemije koronavirusa končala predčasno. Zadnje tekme so bile
odigrane v soboto, 7. marca 2020, tako se je
prvenstvo končalo 4 kroge pred koncem. Odbojkarska zveza Slovenije je po izbruhu pandemije prva razglasila prvake v posameznih
kategorijah in določila končne razvrstitve na
podlagi doseženih rezultatov ob koncu pr-

venstva. Varovanke Mojce Kodre (trenerka
OK Benedikt) so v letošnji sezoni zabeležile
9 zmag in 7 porazov ter tako sezono zaključile s 27-imi točkami tik za najboljšo trojko,
na 4. mestu. Po 7. mestu v pretekli sezoni
2018/2019 je dosežena uvrstitev velik korak
naprej, kar se je odražalo tudi na igri slovenskogoriških odbojkaric v letošnji sezoni.
Dejan Kramberger

Maske – duhovit modni
dodatek
Maske žensk ne varujejo samo pred vsemi mogočimi
vsiljivimi in nevarnimi virusi, takšnimi in drugačnimi,
temveč so lahko tudi simpatičen, domiseln in lahko
tudi duhovit modni dodatek, kar dokazuje dama na
naši fotografiji.
Ker domiselnost ne pozna meja, bomo v naslednjih
dnevih, tednih in verjetno tudi mesecih videli še veliko domiselnih in duhovitih mask. Morda pa bomo še
kakšno fotografijo duhovite maske prejeli tudi v naše
uredništvo.
T. Kšela

HUMORESKA

Članska ekipa OK Benedikt

Piše: Tomaž Kšela

Adrenalinski dopust

»Tone, kam boš šel letos na dopust?« je
pred dnevi pri malici rezkar Peter povprašal
mizarja Toneta. »Če se ne motim, sta bila
lani z ženo v Turčiji.«
»Res je. Letos pa sva nameravala
dopustovati v Španiji,« je odvrnil Tone.
»Žena je na začetku leta agenciji že plačala
enotedenski paket za dopust na Ibizi, ker je
za predplačilo dobila desetodstotni popust.«
»Škoda, da je prišla epidemija. Poleti
Španija verjetno še ne bo odprla svojih meja
za turiste,« je komentiral Peter. »Ali vama
bo agencija dala denar nazaj?«
»Ne. Dobila bova vrednotnico, ki jo bova
lahko pri agenciji vnovčila v naslednjih
dveh letih,« je pojasnil Tone.
»Kaj pa, če v tem času še ne bodo izumili
cepiva proti novemu koronavirusu in
na dopust v Španijo ne bosta mogla,« je
zanimalo Petra.
»V tem primeru bova po dveh letih dobila
nazaj denar,« je pojasnil Tone. »Vendar pa
upam, da bo že prej kdo izumil cepivo proti
bolezni covid-19. Vse največje države so za
to namenile že milijarde dolarjev, evrov in
juanov.«
»Za nove izume in odkritja je denar
potreben, žal pa ni dovolj. Človek zato,
da kaj izumi, mora imeti tudi nekaj v
glavi. Zato ni mogoče napovedati, kdaj
bodo odkrili cepivo proti covidu,« se je v
pogovor vključila šivilja Marica. »Zato letos

načrtujem dopust malce drugače!«
»Tudi jaz bom dopustoval drugače kot
zadnja leta. Namesto na morje na Hrvaško
bom letos šel na Malto in v Švico,« se je
zarežal Peter.
»Ja, to pa že poznamo iz starih časov,« se
je zakrohotal tudi Tone. »Če se ne motim, to
pomeni, da se boš doma sam lotil gradnje z
malto, pri čemer boš švical.«
»Tako je, zraven pa si bom namesto
dalmatinskega proška privoščil dobro
slovenskogoriško rdečko,« je pribil Peter.
»Marica, kam pa boš šla ti na dopust?« je
zanimalo Toneta.
»Letos si bo naša družina privoščila
adrenalinski dopust, kar sta si sin in hči že
dolgo želela,« je pojasnila Marica.
»Uh, ob tvojih besedah me je kar srh
spreletel. Kam pa greste?« sta družno
vprašala Tone in Peter.
»Strašljivo in grozno bo. Prvi teden se
bomo zabili na podstreho, kamor ni stopila
človeška noga, odkar smo zgradili hišo. Ko
jo bomo pospravili, se bomo spustili v klet,
kjer se bomo spopadli s strašnimi pajki,
ščurki in črnimi lazarji.«
»Fantastično,« sta vzkliknila Peter in Tone.
»Za bolj adrenalinski dopust še nisva slišala.
Najbolj adrenalinsko pa bo v vaši družini, ko
boš sina in hčer seznanila s svojim načrtom
za družinski adrenalinski dopust!«

NAJVEC LOKALNIH RADIJSKIH NOVIC

www.radiomaribor.si
NAJVEC LOKALNIH RADIJSKIH NOVIC
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Smeh je pol zdravja
Tehtnica
»Nekaj je narobe z mojo tehtnico.
Zadnje čase mi laže,« je ena prijateljica
potožila drugi.
»Meni pa se je pokvarilo ogledalo, ki
mi tudi laže,« je odvrnila druga.
Rekreacija
»Zakaj se ukvarjaš z rekreacijo?«
»Po desetih kilometrih teka ima človek
občutek, da izgleda čudovito in da je
poln energije.«
»Ta občutek človeka prevzame tudi po
treh pivih.«
Ne zmoremo vsega
»Sinko, to si zapomni: človek zmore
vse, če hoče.«
»Ata, to pa ni res,« je odvrnil sin.
»No, potem pa povej, česa ljudje ne
zmoremo.«
»Znamo narediti kekse brez sladkorja,
cigarete brez nikotina, kavo brez kofeina in mleko brez maščob, ne znamo
pa sestaviti vlade brez cepcev.«
Obleka
»Draga, nobena obleka ti ne stoji več
prav, ko se oblečeš,« je mož dejal ženi,
ko se je pripravljala, da gresta na ples.
»Tebi pa ne stoji več prav, ko se
slečeš,« mu je zabrusila žena.
Roštilj
»Sosed, dim s tvojega žara gre s tvojega
balkona direktno v moje stanovanje,« je

Pripravlja T. K.

en sosed opozoril drugega.
»Aha, če bi šli tja še čevapčiči, pa se ne
bi pritoževal.«
Babica in vnukinja
»Babica, imaš ti wi-fi?« je vnukinja
vprašala babico.
»Ne izmišljuj si, jedla boš tisto, kar
imam v hladilniku.«
Covid 19
»Sinko, ali ti veš, kaj je glavna težava pri
bolezni covid-19?« je ata vprašal sina.
»Seveda ata, saj o tem kar naprej govorijo po televiziji: reveži si perejo roke,
vplivneži pa denar,« je odvrnil sin.
Kompliment
D-d-draga žena, ne-ne-nekaj ti moram
po-povedati,« je mož, ki je jecljal, dejal
ženi.
»Kar povej!«
»Ti si za-zaklat.«
Pojasnilo
»Ata, kakšna je razlika med zastonj in
brezplačno?« je sin vprašal očeta.
»Poglej, sinko, to je tako: šolanje je za
tebe brezplačno, v šolo pa hodiš zastonj, ker tam nič ne poslušaš in se tudi
nič ne naučiš.«
Enostavno vprašanje
»Kako se reče ženi, ki ima rada vse
poze,« je en prijatelj vprašal drugega.
»Pozitivna žena!«
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Nova finančna perspektiva pred vrati, pa
vendar še zelo daleč

A

ktualni 7-letni proračun Evropske
unije se izteka že čez pol leta. Evropska sredstva iz obdobja 2017-2020
lahko ob upoštevanju t. i. pravila »n+3« koristimo še do konca leta 2023, pričakovati pa
je, da se bo to obdobje zaradi epidemije covida-19 podaljšalo. Še dobro, saj uradni podatki kažejo, da je Slovenija doslej iz Bruseljske
blagajne v svoj proračun uspela pripeljati le
dobro tretjino od nekaj več kot 3 milijard razpoložljivih kohezijskih sredstev.
Naša (ne)uspešnost pri črpanju je velikokrat posledica predolgih in preveč zapletenih
procedur. Bolj ko se bližamo koncu perspektive, bolj zahtevni in kompleksni postajajo
postopki dodeljevanja in implementacije
sredstev. Številni ukrepi za zmanjševanje birokratskih ovir pa (kljub dobrim namenom)
ne dajejo otipljivih rezultatov. Prej nasprotno.
Organi več-nivojskih kontrol v svojih odločitvah pogosto niso življenjski in ne poznajo kakšne posebne fleksibilnosti. Prepogosto se postavijo na okope, ko zahtevajo, da se dosledno
sledi pikam in vejicam, ki jih je zapisal nekdo,
ki želi biti »na varni strani«. Birokratski stroj,
ki procesira dodeljevanje in črpanje evropskih
sredstev, se je v celoti formaliziral in dokler vsi
kvadratki nimajo kljukice, pa naj je ta v nekem konkretnem primeru še tako v nasprotju
z načelom »zdrave kmečke pameti«, so vsa
vrata tesno zaprta. Da bi si neki uradnik upal
prevzeti odgovornost za kako – sicer modro
– odločitev navadnega smrtnika, ki bi morda
malo pomolela čez okvir, je v naši družbi postalo popolnoma nesprejemljivo. In pri tem ni
važen ne javni interes ne varno okolje in nenazadnje tudi ne človekovo življenje.
Zdi se, da je pred nami še kar nekaj napornih let, ko se bomo trudili porabiti razpoložljiva sredstva iz aktualne evropske blagajne.
Že čez dobrega pol leta pa se prične novo
7-letno obdobje. Poganjanja o večletnem finančnem okviru, dolgoročnem proračunu
Evropske unije, se po navadi začnejo nekaj let
pred začetkom veljavnosti finančnega okvira.
Evropska komisija je pogajanja uradno začela
že pred več kot dvema letoma. V prvih razpravah so se predstavniki držav članic dogovorili o večjem poudarku na temah zajezitve
nezakonitih migracij ter obrambe in varnosti.
Na prioritetno listo so se uvrstile teme, kot
so raziskave in razvoj, boj proti podnebnim
spremembam, energetska neodvisnost, kohezija, zaposlovanje mladih, varna hrana. Nato
se je zgodil izstop Velike Britanije, ki bo skrčil
prihodnji finančni okvir (za koliko, še ni čisto
jasno). In končno še epidemija korona virusa, ki je razgalila ranljivost sodobnega sveta
v vsej njegovi navidezni vsemogočnosti. Zdi
se, da bodo ukrepi za ublažitev posledic korona virusa morali postati tudi del prihodnjega
evropskega proračuna.
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Dve leti kasneje še vedno ni videti konca
pogajanj. Interesi 27 držav članic pogosto
niso usklajeni, države imajo različna izhodišča, potrebe in prioritete. Tiste, ki v skupno
blagajno dajo največ, seveda želijo uveljaviti
svoje (Nemčija, Francija, Italija). Morda bo
prav kriza, ki se vedno bolj čuti po globalni
ustavitvi življenja in gospodarstva zaradi covida-19, prisilila odločevalce, da se vendarle
dogovorijo o naslednjem večletnem finančnem okviru in določijo prednostne teme nadaljnjega razvoja Evropske unije.
O prihodnji finančni perspektivi tako zaenkrat še ne vemo veliko. Vemo pa, da se znižujejo sredstva za dve evropski politiki, ki sta
pomembni za Slovenijo – skupna kohezijska in
skupna kmetijska politika. V tej finančni perspektivi so zanju namenili tri četrtine evropskega proračuna, v prihodnji le dve tretjini. Posledično se znižujejo tudi sredstva za Slovenijo.
Največji padec se kaže pri sredstvih za razvoj podeželja, kjer bi ga pravzaprav potrebovali največ. Nekoliko boljša je slika pri kohezijskih sredstvih, čeprav je tudi tu pričakovati
upad sredstev vsaj za desetino. Pri razdelitvi
kohezijskih sredstev velja načelo, da manj
razvite regije dobijo več. Slovenske gorice
sodijo v kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija, ki dosega okoli 70 % povprečne razvitosti
EU, medtem ko je Zahodna Slovenija na nivoju povprečja EU. Posledično bi morala biti
Vzhodna Slovenija v prihodnje upravičena do
več denarja. Politično vprašanje je, ali bo do
tega res prišlo. Zaenkrat Slovenija zagovarja
politiko enega operativnega programa, torej
skupnega programa porabe sredstev za celotno Slovenijo, kar zagotovo ne bo koristilo
vzhodu. Ostaja pa upanje, da bodo pri programiranju vendarle upoštevana različna izhodišča in razvojne potrebe v manj razvitih območjih. Samo na ta način bomo lahko izvajali
projekte, ki jih je resnično potrebno izvesti.
Ne glede na vse izzive aktualnega časa v
Razvojni agenciji Slovenske gorice aktivno
delamo na programskih izhodiščih Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice
za naslednje programsko obdobje. Na podlagi
analize stanja in preteklih izvedenih projektov v vseh devetih občinah območja, prejetih
projektnih idej in pobud s terena ter načrtov
razvojnih programov in strategij lokalnih
skupnosti, pripravljamo razvojne smernice za
obdobje 2021-2027. Še vedno smo odprti za
pobude iz okolja, zato vabimo vse zainteresirane, da se v program priprave aktivno vključijo. Želimo si, da bi izzive skupnega razvoja
čim bolje identificirali in ukrepe učinkovito
naravnali k skupnim ciljem. Idealno bo, če
bo Evropa razmišljala podobno kot mi, in jih
bomo lahko realizirali s sredstvi Skupnosti.
Tanja Vintar, RASG

Prvi rok za oddajo vlog je podaljšan
do 1. julija 2020!
4. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na
območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica
v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah
in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih
2020 in 2021, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), je bil objavljen 20. 4. 2020.
Na osnovi interventnega Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19) in pojasnil CLLD/LEADER pisarne na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano podaljšujemo prvi rok za oddajo vlog za prijavo operacij do 1. 7. 2020.
Javni poziv, vključno s celotnim besedilom, obrazcem vloge za prijavo operacije, stroškovnim načrtom in drugo, s pozivom povezano dokumentacijo, je objavljen od 20. 4.
2020 na spletni strani www.lasovtar.si/
Vloge na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti ali po pooblaščenem
izvajalcu poštnih storitev na naslov: Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o., - za LAS
Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah ali osebno
dostaviti na isti naslov (v okviru delovnega časa). Prvi rok za oddajo vlog se izteče 1.
7. 2020, drugi rok se izteče 2. 9. 2020, tretji (zadnji) rok pa 13. 1. 2021. V kolikor bodo
sredstva porabljena že po prvem ali drugem roku, bo javni poziv predčasno zaprt. O predčasnem zaprtju javnega poziva bo vodilni partner objavil obvestilo na spletni strani LAS.
Prijavitelji morajo svoje vloge oddati kot priporočene pošiljke do datuma, ko se izteče rok
za oddajo vlog, do 24. ure, prevzem osebno dostavljenih vlog je možen na sedežu LAS
do istega dne do 13. ure. Informacije so na voljo na sedežu LAS (OBVEZNA predhodna
najava), po elektronski pošti: info@lasovtar.si, po telefonu: 059 128 773, 051 660 865, vsak
delavnik med 9. in 12. uro. Zadnja vprašanja bo mogoče postaviti sedem delovnih dni
pred posameznim rokom za oddajo vlog.
M. G.

Odpoved sejma KOS 2020
Organizacijski odbor je sporočil, da je zaradi situacije, ki smo ji priča v letošnjem letu,
letošnji Kmetijsko-obrtniški sejem KOS 2020 ODPOVEDAN. Jubilejni 10. KOS bomo
organizirali prihodnje leto od 28. do 30. maja 2021.
Hvala za razumevanje.

Lokalni pridelki in izdelki Slovenskih goric

Š

tevilni ukrepi
za
zajezitev
bolezni novega koronavirusa
se sproščajo, epidemija je končana, še zdaleč pa ni
končana kriza in
dolgoročni strateški izzivi lokalne
oskrbe s hrano. V
Slovenskih goricah
imamo priložnost,
da poiščemo lokalno, zdravo in varno
ponudbo hrane ter
tudi obiščemo in
pogledamo, kje se
hrana prideluje.
Na
Razvojni
agenciji Slovenske
gorice
aktualiziramo spletno ponudbo hrane, pridružilo se je spet
nekaj novih lokalnih ponudnikov.
Ponudba je bila v tem času posodobljena, saj
je pridelkov v tem letnem času na kmetijah
vedno več.
Kupcem še vedno svetujemo, da ponudnike najprej kontaktirajo po telefonu in se prepričajo, da imajo zadostno količino izdelkov,
oziroma pogledajo, kaj ponujajo na spletni
strani ali FB strani. Na kmetijo se odpravite
le, če se počutite popolnoma zdravi. Pri tem
upoštevajte ukrepe za zaščito sebe in kmeta

oziroma ponudnika.
Povabilo še vedno velja tudi vsem ostalim
ponudnikom, kmetijam, ki imajo v ponudbi
pridelke in izdelke ter bi želeli, da jih dodamo
na seznam, v bazo ponudnikov. Pokličete nas
na telefonsko številko: 059 128 773 ali pišete
na: milojka@rasg.si
Seznam ponudbe se dopolnjuje in aktualizira.
M. D.
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