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Epidemija covida-19 je premaknila življenje iz ustaljenih tirnic v neke nove, ki pa smo jih doumeli, sprejeli in zagotovili,
da se je (uradno) končala in da smo spet postopno začeli živeti »po starem«. Vse nas je gnala želja po zdravju. Zdravju
pa občutno pripomore tudi zdravo okolje. Čisto! Zanj so poskrbeli tudi v Zavodu Hrastovec. 
Foto: SVZ Hrastovec

Vladni ukrepi za boj proti
drugemu valu epidemije covida-19

M

edtem ko je prvi val pandemije novega koronavirusa na svetu na vrhuncu (okuženih je nad 10 milijonov ljudi, umrlo jih je nad 500 tisoč), se nad
Evropo zgrinja senca drugega vala. Ob ponovnem porastu
okužb je slovenska vlada v nedeljo zvečer sprejela predlog
zakona o ukrepih za pripravo na drugi val covida-19. To so
mobilna aplikacija za obveščanje ljudi o stikih z okuženimi z novim koronavirusom in ljudmi, ki jim je bila odrejena karantena, ter omilitev in odprava posledic epidemije
na področju gospodarstva in socialnega varstva v okviru 4.
protikoronskega paketa.
Namen mobilne aplikacije, kakršno za omejitev širjenja
okužb z novim koronavirusom že uporabljajo v več evropskih državah, je obveščanje uporabnikov aplikacije, kadar se
v njihovi bližini dlje zadržuje nekdo, ki je potrjeno okužen
z novim koronavirusom oziroma bi moral biti v karanteni.
Delavec, ki mu bo odrejena karantena – ali ob prihodu
iz katere od držav na rdečem seznamu ali pa zaradi stika z
okuženo osebo – in ki dela ne more opravljati od doma, bo
upravičen do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
Delodajalec bo medtem upravičen do povračila izplačanih
nadomestil plače, ki jih bo v primerih odrejene karantene v
celoti krila država, a najdlje do 30. septembra 2020.
S predlogom zakona se podaljšuje tudi trajanje ukrepa
delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem
čakanju na delo do 31. julija 2020. Vlada lahko ukrep pred
njegovih iztekom s sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020.
Vlada je glede na slabšanje epidemiološke slike že pred
tem sprejela sklep o ponovni obvezni uporabi zaščitnih
mask v zaprtih javnih prostorih in v sredstvih javnega potniškega prometa. Obvezno je razkuževanje rok in vzdrževanje varne razdalje. Vlada potrebne ukrepe sprejema sproti. Tako je ponovno omejila zbiranje oseb. Državljanom,
ki nameravajo dopustovati na Hrvaškem medtem NIJZ
priporoča dober premislek. Ob uvrstitvi Hrvaške na rdeči
seznam bo ob vrnitvi obvezna 14-dnevna karantena, so bjavili v času, ko so bile Ovtarjeve novice že v pripravi na tisk.
Edvard Pukšič
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Zborovanje veteranov osamosvojitvene vojne pri Lenartu

V

dvorani Doma kulture pri Lenartu v Slovenskih goricah je bil v soboto, 27. 6. 2020, ob 10. uri programsko-volilni zbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo
(ZVVS). Delegate iz vse Slovenije in številne goste, med katerimi je bil tudi minister za obrambo v vladi RS mag. Matej
Tonin, so nagovorili in pozdravili predsednik domačega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo iz Lenarta
Andrej Kocbek, predsednik slovenskih veteranov generalmajor Ladislav Lipič in lenarški župan mag. Janez Kramberger. Občina Lenart je bila namreč pokroviteljica zborovanja,
ki je bilo letos prvič v središču Slovenskih goric in je minilo
v znamenju brezhibne organizacije in izvedbe Območnega
združenja ZVVS Lenart pod vodstvom predsednika Andreja
Kocbeka.Ta se je v priložnostnem nagovoru zahvalil vsem občinam v osrednjih Slovenskih goricah za vsestransko podpor
veteranom vojne za Slovenijo, še posebej pa domicilni Občini
Lenart in njenemu županu mag. Janezu Krambergerju.
Slavnostni govornik na zborovanju je bil obrambni minister mag. Matej Tonin, ki se je veteranom javno opravičil
zaradi izločitve praporščakov na državni proslavi ob dnevu
državnosti na Kongresnem trgu v Ljubljani. Posebej se jim je
zahvalil za njihovo domoljubje in za nesebičen prispevek v
osamosvojitveni vojni leta 1991, ko so odločno stopili v bran
mladi slovenski državi. Tonin je v Lenartu sicer napovedal
tudi dodatno ureditev na področju statusa veteranov vojne za
Slovenijo. Poleg tega je izrazil prepričanje, da je nujna vzgoja
mladih o nastajanju naše države. Po njegovem prepričanju je
pomembno, da gojimo domoljubje in da se znamo zahvaliti
tistim, ki so ubranili našo samostojno državo
Izvedli pa so tudi krajši kulturni program, v katerem sta
nastopila pevka Eva Kurnik in pihalni orkester Kulturnega
društva MOL iz Lenarta. Zalužnim veteranom vojne za Slovenijo so podelili odlikovanja ZVVS. Odlikovanje je prejela
tudi Občina Lenart. Po slavnostnem delu zborovanja je delegacija v sestavi Ladisav Lipič, Andrej Kocbek in dr. Marjan
Toš položila venec pri spominskem obeležju slovenski samostojnosti v lenarškem Mestnem parku dr. Jožeta Pučnika.
V delovnem delu zborovanja so obravnavali poročila o delovanju ZVVS v minulem letu, ki je bilo izredno razgibano in
nadvse uspešno. Izvolili so novo vodstvo ZVVS za prihodnje
štiriletno obdobje. Na čelu te veteranske organizacije ostaja
Ladislav Lipič, ki je bil tudi edini kandidat za vodenje zveze
še v tretjem mandate. Na zborovanju je izpostavil, da sloves-

nost zmeraj pripravijo, „da si dvignemo samospoštovanje, da
opozorimo slovensko javnost, da obstajamo in da si zaslužimo odnos, ki ni v nasprotju z načeli vseh demokratičnih držav, ki svoje vojne veterane, ki so se borili za svojo domovino
v katerem koli obdobju, spoštujejo in imajo do njih spoštljiv
odnos.“ Ministru se je zahvalil za njegove besede in izrazil
podporo pri tem, da želi slovenski vojski zagotoviti višjo stopnjo pripravljenosti in opremljenosti. „To si vojska, ki nadaljuje tradicijo teritorialne obrambe, ki se je borila za samostojno
slovenijo, tudi zasluži,“ je še menil Ladislav Lipič.

Nadaljevanje na 2. strani

Minister Tonin v družbi predsednika ZVVS Lipiča in župana Krambergerja

Položitev venca pri spomeniku osamosvojitve
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Ob koncu zborovanja so sprejeli posebno
izjavo, v kateri so obsodili novodobne delitve
naroda in nespoštovanje temeljnih vrednot
demokracije, kar se dogaja v Sloveniji.
»Veterani vojne za Slovenijo vse bolj zaskrbljeni ugotavljamo, da je politika postala
generator delitev, kakršnih v novejši slovenski
zgodovini nismo poznali, še več, postala je dejavnik izključevanja vseh in vsakogar, ki niso
in ni pripravljen pristati na diktat političnega
enoumja. Ta je, kot se vedno bolj izkazuje,
zgrajen povsem na modelu, za katerega smo
bili doslej prepričani, da pripada neki mračni
preteklosti in smo z njim opravili z odločitvijo
za demokratično, pluralno skupnost in samostojno državnost. To odločitev smo veterani

Osrednji govornik Ladislav Lipič
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ubranili v trdnem prepričanju, da se borimo za
drugačen, boljši svet, proti avtokraciji in proti
zatohlim političnim praksam. Vojni veterani
nasprotujemo politizaciji SV kot naslednice
nekdanje Teritorialne obrambe in podpiramo
prizadevanja ministra za obrambo za krepitev
njene pripravljenosti.
Delitev, kot je ustvarjena, je po globokem
prepričanju veteranov vojne za Slovenijo pogubna, za potrditev te teze pa ni treba daleč v
zgodovino. Vse, kar doživljamo, je ta prostor
že videl, doživel … in preživel. In prepričani
smo, da bo preživel tudi razmere, kakršnim
smo priča zadnje mesece. Veterani vojne za
Slovenijo smo se borili za demokratično državo enakopravnih državljank in državljanov,
za spoštovanje temeljnih človekovih pravic
in svoboščin in za vladavino prava. Zato vse
novodobne in vse bolj očitne poteze v smeri
diktature in vladavine elit, ki nenehno delijo
ljudi na vaše in naše in samo poglabljajo narodni razdor, najostreje obsojamo. Zavedajte
se, da ste državo Slovenijo dobili le v začasno
upravljanje in ne v svojo last. Veterani vojne
za Slovenijo tudi obsojamo prisvajanje zaslug
za osamosvojitev, ki ni ne delo in še manj last
posameznikov, pač pa je naša skupna pridobitev kot krona slovenskega uporništva v 20.
stoletju«.
M. T., Foto: Nina Zorman

Lenarški veteranski odlikovanci

Na zborovanju veteranov
pri Lenartu so za dolgoletno delovanje v veteranski
organizaciji prejeli odlikovanja ZVVS tudi trije
lenarški veterani, in sicer
Marjan Rebernik, Darko
Škerget in dr. Marjan Toš.
Foto. Dušan Komar

Epidemija je končana, virus še ni premagan,
ukrepi še veljajo

M

edtem ko se pri nas življenje po epidemiji bolezni covid-19 postopno
vrača v stare tire, se ta nevarna bolezen, proti kateri še ne poznamo ne zdravila
in ne cepiva, po svetu še vedno nezadržno
širi. Trenutno je največ obolelih v Južni Ameriki in Afriki.
Epidemija je najbolj zaznamovala naša življenja v času od konca februarja do sredine
junija. Pa poglejmo, kako je potekala:
30. januarja so prva dva primera okužbe s
kronavirusom zabeležili v sosednji Italiji.
25. februarja so prve primere okužbe s koronavirsom zabeležili tudi v sosednji Avstriji
in na Hrvaškem.
4. marca so prvi primer okužbe z novim
koronavirusom odkrili v Sloveniji.
6. marca je zunanje ministrstvo državljanom priporočilo, naj razmislijo o preložitvi
nenujnih potovanj v tujino.
7. marca je minister za zdravje izdal prepoved javnih prireditev v zaprtih prostorih za
več kot 500 ljudi.
10. marca je začela veljati prepoved zbiranja več kot 100 ljudi na javnih prireditvah,
prepovedali pa so tudi pristajanje letal iz
ogroženih območij.
11. marca je Slovenija začela izvajati nadzor na meji z Italijo, zdravstvene ustanove pa
so prekinile izvajanje nenujnih preventivnih
storitev. Istega dne je Svetovna zdravstvena
organizacija (WHO) razglasila, da je širjenje
koronavirusa doseglo razsežnosti pandemije.
Pandemija je pojav, ko se okužba nalezljive
bolezni razširi na več celin.
12. marca je Slovenija razglasila epidemijo
koronavirusa ter aktivirala državni načrt za-
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ščite in varovanja. Hkrati je odpovedala vse
prireditve.
13. marca je začela delovati nova vlada Janeza Janše, ki je še zaostrila ukrepe proti širjenju novega koronavirusa, ki jih je sprejela
vlada Marjana Šarca.
14. marca je ministrstvo za zunanje zadeve
pozvalo državljane, naj preložijo vsa potovanja v tujino.
16. marca je začela veljati vrsta strogih
ukrepov: zaprli so vse vrtce in šole ter prepovedali organizirano varstvo otrok; zaprli so
vse prodajalne in lokale, razen trgovin z živili,
lekarn, bencinskih servisov, bank, pošt in trafik; prepovedali so javni prevoz potnikov, razen s taksiji; bolnišnice so ukinile vse nenujne
storitve, z izjemo obravnave onkoloških bolnikov in nosečnic; zobozdravstveno oskrbo
so omejili na sedem točk v državi, prepovedali so izvajanje tehničnih pregledov vozil in
podaljšali veljavnost prometnih dovoljenj.
17. marca so prepovedali letalski promet
potnikov.
18. marca so zaprli 27 maloobmejnih prehodov s Hrvaško.
19. marca so prepovedali gibanje in zbiranje ljudi na javnih površinah, razen poti na
delo ter v trgovine z živili in lekarne.
20. marca je državni zbor sprejel prvi paket interventnih ukrepov za pomoč gospodarstvu.
28. marca je vlada sprejela odlok, po katerem so lahko v času med 8. in 10. uro v trgovinah kupovali samo upokojenci, invalidi in
nosečnice. Prav tako je vlada sprejela odlok
o obveznem razkuževanju večstanovanjskih
zgradb.

30. marca je stopil v veljavo odlok o prepovedi gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča.
15. aprila je minister za zdravje na redni
tiskovni konferenci dejal, da smo s sprejetimi
ukrepi in njihovimi rezultati lahko zadovoljni
ter da se je krivulja epidemije začela obračati
navzdol.
28. aprila je državni zbor sprejel drugi protikoronapaket ukrepov za zagotovitev dodatne likvidnosti gospodarstva in omilitev posledic epidemije, vreden dve milijardi evrov,
ki je začel veljati 1. maja.
29. aprila je država izplačala enkratni solidarnostni prispevek v višini 150 evrov 45.250
študentom v skupnem znesku blizu 6,8 milijona evrov.
30. aprila je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje več kot 300 tisoč upokojencem s pokojnino, manjšo od 700 evrov,
izplačal enkratni solidarnostni dodatek.
30. aprila je vlada odpravila prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča.
15. maja je vlada preklicala epidemijo
bolezni covid 19 z veljavnostjo od 31. maja
naprej. Ker je še vedno obstajala nevarnost
širjenja bolezni, je ohranila v veljavi splošne
in posebne ukrepe za preprečevanje širjenja
novega koronavirusa.
29. maja je državni zbor sprejel tretji protikoronapaket ukrepov za omilitev in odpravo posledic bolezni covid-19 z veljavnostjo 31. maja.
1. junija je bil prvi dan po epidemiji. Tega
dne je predsednik vlade Janez Janša nagovoril
državljanke in državljane ter med drugim dejal, da je Slovenija med najuspešnejšimi državami na svetu v boju z epidemijo koronavirusa. Po njegovih besedah je Evropska komisija
v svoji zadnji napovedi pri nas sprejete ukrepe
ocenila zelo pozitivno. Po njihovi presoji ima

Nošenje mask v zaprtih prostorih je še vedno priporočljivo, saj z masko ne ščitimo sebe, temveč druge.
Drugi pa z uporabo mask ščitijo nas.

Slovenija možnost hitro okrevati ter že drugo
leto ponovno skoraj doseči predkrizno raven.
1. junija so se vrnili v osnovne šole učenci četrtih in petih razredov, medtem ko so
učenci prvih treh in devetih razredov začeli
ponovno hoditi v šolo že nekaj dni prej.
3. junija so se vrnili v osnovne šole tudi
učenci šestih, sedmih in osmih razredov.
16. junija je bilo ponovno dovoljeno zbiranje do 500 ljudi na javnih mestih.
Epidemija je končana, virus pa še ni premagan, zato nekateri ukrepi še veljajo. Navaditi se bo treba pogostega umivanja in razkuževanja rok, higiene kašlja, uporabe mask in
ohranjanja socialne distance oziroma 1,5 do 2
metra razmika med ljudmi.
V drugi polovici junija se je število obolelih v Sloveniji zopet povečalo. Virus je v našo
državo prihajal predvsem preko meja, zato
strokovnjaki opozarjajo, da je previdnost še
toliko bolj na mestu, vlada pa je ponovno
uvedla nekatere zaščitne ukrepe in omejitve
pri vstopu v Slovenijo in karanteno za potnike iz držav z največ okužbami.
Tomaž Kšela

Z ukrepi rešili 260 tisoč delovnih mest

V

lada je po končani epidemiji objavila, da je s prvim in drugim protikoronskim paketom ukrepov ohranila 260 tisoč delovnih mest in zagotovila finančno pomoč okoli
1,3 milijona prebivalcem.
Marca in aprila je bilo v Sloveniji na čakanju na delo 130 tisoč delavcev, zaposlenih pri
23.500 delodajalcih.
Marca je vlada izplačala mesečini temeljni dohodek v višini 350 evrov, aprila pa v višini
700 evrov več kot 32 tisoč samozaposlenim, kmetom, družbenikom in verskim uslužbencem. Enkratni solidarnostni dodatek od 130 do 300 evrov pa je država izplačala več kot
302 tisoč upokojencem in skoraj 50 tisoč prejemnikom denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.
Junija je 200 tisoč otrok, ki prejemajo otroški dodatek, prejelo 30 evrov enkratnega solidarnostnega dodatka. Gospodinjstva in drugi mali porabniki pa so od marca do maja dali
za plačilo električne energije 25 odstotkov manj, kot bi dali sicer. Okoli 22 posojilojemalcev je izkoristilo ukrep za odložitev plačil v skupni višini preko 260 milijonov evrov. S tretjim paketom protikoronaukrepov pa vlada podjetjem omogoča dostop do hitrih posojil
v višini od pet do 50 tisoč evrov ter sredstva za zagon investicij. Za pomoč turističnemu
gospodarstvu je država vsem polnoletnim osebam dala bon v vrednosti 200 evrov, mladoletnim pa v višini 50 evrov za plačilo turističnih storitev v Sloveniji. S tem bo turistično
gospodarstvo pridobilo 345 milijonov evrov.
Za obnovo Evrope po epidemiji bo svojo mošnjo odprla tudi Evropska komisija. Pomoč
bo slonela na treh stebrih. Slovenija bo v prvem stebru prejela 2,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev in blizu 2,5 milijarde evrov posojil, torej skupaj 5,1 milijarde evrov.
T. Kšela

V osrednjih Slovenskih goricah je bilo
19 okuženih.

V

Sloveniji so v času epidemije in po njej do sredine junija na novi koronavirus testirali blizu 89 tisoč oseb. Okuženih je bilo 1.495 oseb. Za boleznijo covid-19 je do 13.
junija umrlo 109 ljudi.
Na območju upravne enote Lenart je bilo skupaj do sredine junija okuženih 19 ljudi (v
Občini Lenart 9, v Občini Sveta Ana 8 ter po en v Občini Benedikt in Občini Cerkvenjak.
T. Kšela

Epidemija spodbudila razprave o
dolgotrajni oskrbi

V

času epidemije bolezni covid-19 so
številni starejši imeli velike probleme z oskrbo, ker v Sloveniji še vedno
nimamo dolgotrajne oskrbe urejene z zako-

nom. Ta problem je zaznal tudi predsednik
republike Borut Pahor, ki je sredi junija pripravil posvet o dolgotrajni oskrbi. Udeležili
so se ga predstavniki politike in organizacij,
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ki povezujejo starejše in pomagajo pri reševanju njihovih problemov.
Minister za zdravje Tomaž Gantar je na
posvetu povedal, da bodo na ministrstvu
osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi pripravili do začetka julija, nato pa ga bodo dali v
dvomesečno javno razpravo. Že septembra
naj bi predlog zakona obravnavala vlada in ga
posredovala državnemu zboru.
Kot je dejal Gantar, smo po obsegu javnih
sredstev za dolgotrajno oskrbo v Sloveniji na
repu med državami OECD, saj zanjo letno
damo samo 0,9 odstotka bruto domačega proizvoda. Po njegovih besedah smo v Sloveniji
morda preveč pozornosti usmerjali v domsko
oskrbo starejših, premalo pa je bilo storjenega, da bi starejšim generacijam z različnimi

oblikami dolgotrajne oskrbe zagotovili dostojno življenje na svojem domu ali v okviru
kakšne drugačne oblike dnevne obravnave.
Minister za delo Janez Cigler Kralj se je
zavzel za spoštovanje načela neposeganja v
že pridobljene pravice. Menil je, da je zelo
pomembno stabilno financiranje dolgotrajne oskrbe. Finančni minister Andrej Šircelj
pa je napovedal, da bodo analizirali davke
in prispevke ter porabo prilagodili potrebam
dolgotrajne oskrbe. Zavzel se je za stabilna
sredstva za dolgotrajno oskrbo v okviru javnih in zasebnih financ. Po njegovih besedah
bo treba ljudi spodbuditi, da bodo že vnaprej
mislili na svojo starost.
T. K.

Videnje ljudi in dogodkov

Nova Zelandija in mnogi naši domovi
brez virusa

N

a Novi Zelandiji so šele v zadnjem
obdobju zaznali prve viruse. Kljub
temu je to edina država na svetu z
najmanj okuženimi. To velja tudi za veliko
večino slovenskih domov starostnikov, kjer
niso zaznali nobene okužbe, čeprav je predvsem v domu v Metliki, Šmarju pri Jelšah in
Ljutomeru število obolelih in umrlih doseglo rekordno številko.
Razlogi za to so različni, seveda pa morajo odgovornost za tak rezultat prevzeti
predvsem odgovorni v teh domovih.
V skoraj devetdesetih domovih od 102
niso zaznali nobenega tovrstnega obolenja.
Mediji in tudi odgovorni republiški organi
pa so kar naprej govorili o katastrofi v domovih nasploh, niso pa povedali, kako so ravnali v domovih, kjer so se izognili virusu, kar bi
bilo bolj spodbudno kot vsesplošna kritika.
Zagotovo so za tak uspeh predvsem zaslužni zdravstveni delavci in direktorji, ki
so zaslutili, kaj se lahko pripeti, in so temu

ustrezno pravočasno ukrepali.
V domovih brez virusa so različno ukrepali, nekateri zelo strogo, drugi manj, a
rezultati so bili enaki. Menda so vodstva
domov skoraj dnevno dobivala različna navodila, kako ravnati, kar je bilo popolnoma
nesmiselno početje. Domovi sami so najbolje vedeli, kaj jim je storiti, in za to si zaslužijo priznanje, ne pa letalske polete, ki so bili
navadno zapravljanje denarja in niso imeli
nič skupnega z virusom.
Upam, da bo ustrezna zdravstvena inštitucija analizirala vse domove in občine brez
virusa, kar bi bila koristna izkušnja za ravnanje ob morebitnem novem valu virusa, ki
se že najavlja, zlasti na Kitajskem.
Na ustrezen način pa je treba vse take
domove in občine tudi ustrezno stimulirati, recimo z nakupom boljše zdravstvene
opreme, marsikdo s terena pa si zasluži tudi
državno odlikovanje.
Tone Štefanec

Boni za prenočitev in prenočitev z zajtrkom

Z

aradi pandemije bolezni covid-19 se
je podobno kot povsod po svetu tudi
v Sloveniji v prvih mesecih letošnjega
leta povsem ustavilo turistično gospodarstvo.
Vlada se je odločila, da mu bo k ponovni
oživitvi pomagala tako, da bo vsem osebam
s stalnim prebivališčem v Sloveniji dala bon,
ki bo vnovčljiv pri ponudnikih storitev na področju turizma. Polnoletni (rojeni v letu 2002
ali prej) so že prejeli bon v višini 200 evrov,
mladoletni (rojeni po letu 2002) pa bon za 50
evrov. Boni ne obstajajo v fizični obliki, temveč so evidentirani kot dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave Republike Slovenije (eDavki).
Imetnik lahko bon vnovči le za nastanitev
oziroma prenočitev z zajtrkom ali brez njega. Bone je mogoče vnovčiti pri ponudnikih
storitev na področju turizma, ki so bili 13. 3.
2020 vpisani v poslovni register nastanitvenih obratov. Tako je bone mogoče koristiti
v hotelih, počitniških domovih, turističnih
kmetijah, planinskih domovih, mladinskih
prenočiščih in avtokampih ter pri pri ponudnikih sob za goste.

Gost mora ob prijavi ponudnika storitev
seznaniti, da bo za opravljeno storitev vnovčil
bon. Ponudnik storitev podatke o gostu vnese
v sistem eDavki, gost pa koriščenje bona potrdil s podpisom predpisanega obrazca, ki ga
dobi od ponudnika storitev. Za mladoletnike
bone vnovčijo starši. Če gre otrok na počitnice s tretjo osebo, mora ta imeti za vnovčenje
otrokovega bona izjavo staršev na posebnem
obrazcu.
Bone je mogoče unovčiti od 19. junija do 31.
decembra letos (zadnja možna nočitev je iz 30.
na 31. december). Boni so prenosljivi. Vsakdo
ga lahko prenese sorodniku v ravni vrsti do
drugega kolena (stari starši, starši, otroci, vnuki) in zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju. Bon je mogoče prenesti s podpisom predpisanega obrazca oziroma izjave, prenosljiv pa
je samo enkrat. Bon je deljiv in ga je mogoče
koristiti po delih. Od vnovčitve bona se ne
plača dohodnina, tudi ne vpliva na pridobitev
pravic iz javnih sredstev (denimo do otroškega
dodatka, denarne socialne pomoči itd.).
T. Kšela

Nekatere pravice iz javnih sredstev se ne
podaljšujejo več avtomatično

V

času epidemije bolezni covid-19 so
v skladu s takrat veljavnimi ukrepi
za omilitev posledic epidemije prejemnikom pravice iz javnih sredstev podaljševali avtomatično, od 1. junija pa morajo
stranke za podaljšanje pravic, ki se jim iztečejo, ponovno podati vlogo.
Stranke so morale za podaljšanje pravic, ki
so jim iztekle maja, vložiti vlogo do 30. junija.
Vloge je bilo treba oddati za uveljavljanje denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka,
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subvencijo najemnine, za pravico do plačila
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev.
Prejemnikom otroškega dodatka, državne štipendije, subvencije vrtca in subvencije malice ter kosila pa ni treba dati vloge za
podaljšanje, ker so se te pravice podaljševale
avtomatično že pred epidemijo.
T. K.

Nadomestilo plače v primeru višje sile

K

er so interventni ukrepi v zvezi z epidemijo bolezni covid-19 nehali veljati
31. maja, pripada delavcem, ki zaradi
višje sile ne morejo opravljati dela (denimo
zaradi tega, ker morajo v karanteno ali pa
morajo zaradi začasnega zaprtja šole ali vrtca
ostati doma zaradi varstva otroka), nadomestilo plače po zakonu o delovnih razmerjih.
O tem govori šesti odstavek 137. člena omenjenega zakona. V primeru, da delavec ne

more delati zaradi višje sile, si delodajalec in
delavec tveganje delita. Če delavec ne more
opravljati dela zaradi višje sile, je upravičen
do polovice plačila, do katerega bi bil sicer
upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70
odstotkov minimalne plače.
Po splošnih načelih civilnega prava pomeni
višja sila dogodek, ki ga ni bilo mogoče pričakovati in se mu tudi ne izogniti ali ga odvrniti.
T. K.

Pospešili so projekt obnove vodovoda v
Spodnjem Podravju

K

začele pripravljati že leta 2016. V okviru tega
er se projekt za nujno obnovo vodoprojekta, ki bo stal okoli 50 milijonov evrov
vodnega sistema v Spodnjem Podrav(samo za pripravo dokumentacije bodo moju, s katerim se namerava 19 občin iz
rale občine odšteti več kot milijon evrov),
Spodnjega Podravja in Slovenskih goric potenameravajo s pomočjo evropskih sredstev
govati za evropska sredstva, že skoraj leto in
pol ni premaknil z mrtve
točke, so se občine Sveti
Andraž, Sveta Trojica, Cerkvenjak, Desternik in Trnovska vas na začetku junija odločile projekt pospešiti
z odstopom od skupne priprave projektne dokumentacije ter najavo, da bodo
s ciljem pospešitve obnove
same poskrbele za pripravo
projektne dokumentacije
za svoj del vodovodnega
sistema. S svojo namero je Izredna seja Kolegija županov spodnjega Podravja 23. 6. 2020: vendarle
pet občin uspelo. Njihova skupaj v razpis za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vodovoda,
a le za skupne vode. Foto: Večer
poteza je namreč spodbudila vse občine iz Spodnjeobnoviti 250 od 1130 kilometrov vodovoda,
ga Podravja, da so začele intenzivno iskati
ki je star več kot 50 let. Za nosilko projekta so
kompromisno rešitev za pripravo skupnega
občine določile Mestno občino Ptuj, za izvedprojekta. Po intenzivnih razpravah na več
bo postopka javnega naročila pa Komunalno
kolegijih županov in direktorjev občinskih
podjetje Ptuj.
uprav se je 19 občin iz Spodnjega PodravSkupen projekt je obtičal na mrtvi točja in Slovenskih goric konec junija vendarle
ki, ker se 17 občin iz Spodnjega Podravja ni
uspelo dogovoriti, da bodo skupno pripravile
uspelo dogovoriti za kriterije financiranja. Po
projektno dokumentacijo za obnovo vodovopotezi petih slovenskogoriških občin so venda, vendar izključno za skupne vode v dolžini
darle našle kompromisno rešitev.
okoli 75 kilometrov ter za objekte, ki so prioTo pa še ne pomeni, da je pet slovenskogoritetni za vse.
riških občin odstopilo od samostojne pripraSkupen projekt ne bo vključeval transporve razpisa za svoj del vodovodnega omrežja.
tnih vodov, ki povezujejo posamezne občine,
Pri tem pa bo, kot so opozorili na Komunalkakor tudi ne primarnih in sekundarnih vonem podjetju Ptuj, treba imeti pred očmi
dov, saj bo zanje na svojem območju poskrskladnost oziroma kompatibilnost projekta,
bela vsaka občina zase.
kar je izjemnega pomena pri njegovem upraProjekt celovite obnove dotrajanega vovljanju in vzdrževanju.
dovodnega sistema v Spodnjem Podravju so
občine na območju, po katerem je razvejan,
T. Kšela

Sistem podpore Sociolab deluje

S

istem podpore socialnim podjetjem in
zadrugam na območju Podravja je v času
bolj umirjenega delovanja okolja postal
še bolj prilagodljiv in optimiziran, saj smo to
obdobje izkoristili za analizo dosedanjega dela
in načrtovanje nadaljnjih aktivnosti. V Pospeševalnik družbenih inovacij, kot je partnerstvo
na novo poimenovalo sistem podpore, je bilo
do sedaj vključenih skoraj 30 podjetij in iniciativ, v naslednjem polletnem ciklu pa bomo
vključili še nekaj posameznikov in skupin, da
uresničijo svojo družbeno koristno idejo. Ideje
se nanašajo predvsem na trajnostno preskrbo
s hrano, na promocijo in ohranjanje arhitekturne in zgodovinske dediščine, na inovativne
načine ter na reševanje problematike stanovanj. Pripravljamo tudi analizo, kako bi s projektom lahko pomagali pri oskrbi starejših, pri
povezovanju turistične ponudbe ter pri zagotavljanju trajnostne mobilnosti v okolju.
V avgustu pripravljamo dogodek aktivacije
in motivacije prebivalstva v obliki posveta na
temo novodobnega zadružništva, pri čemer
želimo razbiti mit, da je zadružna oblika podjetništva predvsem v domeni kmetijske dejavnosti oziroma da tudi v kmetijstvu poznamo
več vrst zadrug, kjer ni primarnega pomena
zgolj odkup pridelkov od malih kmetov, ampak se lahko kmetje povezujejo tudi na druge
načine. Z ugotovitvami tega posveta želimo
prezentirati udeležencem praktične možnosti

za generiranje rešitev družbenih problemov
na področju kmetijstva v Slovenskih goricah,
hkrati pa predstaviti primere dobrih praks zadružništva, ki segajo tudi na druge dejavnosti. Dogodek se bo odvijal dne 25. 8. 2020 na
sejmu AGRA v Gornji Radgoni, s čimer želimo povezati aktualne vsebine, vključiti čim
več deležnikov in doseči večjo prepoznavnost
projekta. Vzporedno s posvetom se bodo na
sejmu AGRA za en dan predstavila tudi socialna podjetja, zadruge in iniciative s celotnega
Podravja, ki so vključena v projekt Sociolab.
Sistem podpore bo mogoče izkoristiti še
do konca leta 2021. Če razmišljate o ustanovitvi (socialnega) podjetja ali zadruge ali če
ste posameznik ali skupina somišljenikov, ki
ne veste, kako bi se lotili nekega družbenega
problema, ali če vas tematika preprosto zanima, se lahko oglasite na stični točki Sociolab
v Lenartu v prostorih Izobraževalnega centra
Slovenske gorice na Nikovi 9 ali pokličete na
telefon 051 368 118.
Danijel Zorko
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AKTUALNO IZ OBČIN

Turistične informacije o Lenartu, Ormožu in
Ptuju odslej tudi na mobilnem telefonu
Znanstvenoraziskovalno
središče Bistra
Ptuj je v okviru
projekta City
Cooperation II s pomočjo zunanjega
izvajalca razvila tri mobilne
aplikacije - Visit (obišči) … Javnosti
so jih predstavili 18. 6. 2020 na
Ptuju.

P

rojekt City Cooperation II se izvaja v
okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija‐Avstrija 2014-2020 in je sofinanciran
s strani EU v okviru Evropskega sklada za
regionalni razvoj (ESRR). Projektno partnerstvo projekta zraven vodilnega partnerja Die
Oststeirische Städtekooperation (Združenje
osmih vzhodnoštajerskih mest) sestavljajo še
slovenski partnerji, in sicer ZRS Bistra Ptuj,
Razvojni center Murska Sobota in PORA,
razvojna agencija Gornja Radgona. Projekt je
nadaljevanje že vzpostavljenega sodelovanja
24-ih mest – 9 slovenskih (Beltinci, Gornja
Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska
Sobota, Ormož, Ptuj in Radenci), 8 avstrijskih in 7 madžarskih.

Visit Ptuj

Uradna aplikacija predstavlja utrip, vzdušje
in kulturo, ki ga Ptuj, starodavna zakladnica
tisočerih zgodb, skriva v sebi. Aplikacija uporabnika pobliže seznani s celotno zgodovinsko,
kulturno, kulinarično in drugo ponudbo Ptuja.
»Aplikacija turiste seznani o turistični ponudbi mesta in okolice, o dnevnih dogodkih,
namestitvenih in gostinskih kapacitetah ter
preostali atraktivni ponudbi. Iz uporabniškega vidika je zelo priročna za novo generacijo
turistov, ki mesto raziskujejo s pomočjo digitalnih tehnologij. Ob načrtovanju aplikacije
smo razmišljali tudi o drugem vidiku uporabe, torej informiranosti domačega prebivalstva, saj imajo slednji možnost pridobiti
neposredne informacije o dogajanju v mestu
ter posebni ponudbi in popustih posameznih
ponudnikov. V sklopu enega izmed modulov
smo namreč vključili tudi kupone in popuste,
s čimer imajo ponudniki možnost pospeševati prodajo na svojem področju dela,« je dejala
Tanja Srečkovič Bolšec, direktorica Javnega
zavoda za turizem Ptuj.

Visit Lenart

Cilj projekta je dvig čezmejnega sodelovanja med občinami, predvsem pa krepitev
mest, kar želimo doseči z ustreznim profiliranjem in večjo medregijsko prepoznavnostjo. Po drugi strani pa si partnerji projekta
in mesta sama želimo z razvojem in implementacijo inovativnih sistemov pridobivanja
kupcev doseči povečanje potrošnje v mestnih
središčih. In vse to ob zavedanju izzivov, ki
se pojavljajo z digitalnimi novostmi in spremembami.

Inovativno pridobivanje kupcev
in povečanje potrošnje v okviru
projekta City Cooperation II

V okviru aktivnosti smo izdelali funkcionalni IT sistem za pametne telefone in implementirali digitalni sistem ugodnosti v povezavi s storitvami mest (programi mobilnosti,
kulturne prireditve in dogodki, gastronomska
ponudba in druga lokalna ponudba) kot inovativni instrument za pridobivanje novih kupcev in povečanje potrošnje, za območje/mesta
vključena v projekt (Ptuj, Ormož in Lenart).

Visit Ptuj, Visit Lenart, Visit Ormož

V okviru projekta so bile izdelane tri aplikacije za pametne telefone:

Ptuj, 18. junij 2020
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Uradna aplikacija predstavlja pestro tradicijo, kulturo in zgodovino krajev
občine Lenart. Uporabnika
popelje skozi čisto, neokrnjeno naravo, do najlepših
in najbolj skritih kotičkov.
Ponuja ideje, kje okusiti
tradicionalne kulinarične
dobrote in katere edinstvene dogodke je možno
obiskati. Doživite utrip
modernega podeželskega
mesta.
Občinska uprava Občine
Lenart: »Lenart skriva presenečenja. Ponuja
doživetja za sprostitev duha in poživitev srca,
pašo za oči in kulinarične užitke, ki osvajajo. Kje jih najdemo? Aplikacija Visit Lenart
odkriva Lenart kot na dlani, samo »na klik«,
vse je dostopno na enem mestu. Za mlade in
malo starejše, za vse, ki so radovedni in svoje
poti iščejo »s kliki na touch«. Dobrodošli v
Lenartu, ne le na klik, pridite tudi »v živo«.

Visit Ormož

Aplikacija uporabnika popelje po Ormožu
in okolici s slavno zgodovino, ob reki Dravi
ter ga preko gričev pripelje do izvrstnih vin in
odlične kulinarike in mu namigne, katera nepozabna doživetja pripravljajo za obiskovalce
v mestu Ormož in njegovi okolici.
»Kot pove že ime projekta, gre za
sodelovanje mest, krajev, velikih in manjših,
in kadar govorimo o turizmu in turizmu
podpornih vsebinah in dejavnostih, je
povezovanje temeljna paradigma.
Platforma Visit povezuje mesta skozi enoten vizual, na nivoju posameznega mesta pa
gre za povezovanje in mreženje vsega, kar
imamo – ponudnikov, dogodkov, posebnosti, vse to pa prispeva k občutku skupnosti, po
drugi strani pa tudi h kritični presoji lastnih
vsebin,« Andreja Brglez, v. d.
direktorice Javnega zavoda za
turizem, kulturo
in šport Ormož.
Sporočilo za
javnost pripravila Nataša Mršek,
ZRS Bistra Ptuj

Občina Benedikt

Motorični kotiček

V

Občini Benedikt, ki sodi po
povprečni starosti prebivalcev med
najmlajše v Sloveniji,
nameravajo
urediti
Motorični kotiček, ki
bo namenjen zlasti najmlajšim in starejšim,
seveda pa tudi vsem
drugim občankam in
občanom, ki skrbijo
za rekreacijo in zdrav
življenjski slog. Motorični kotiček, ki bo
Benedičankam in Benedičanom popestril
Ker je v Benediktu veliko novih hiš, je tudi vse več mladih družin in otrok, ki se
možnosti za prosto že veselijo novega motoričnega kotička.
časovne aktivnosti, bo
lociran zraven igrišča
zvoja in pokriva več tematskih področij te
pri Športni dvorani Benedikt med osnovno
strategije. Z njo bo občina prispevala k mreži
šolo ter poslopjem novega in starega vrtca.
storitev za ranljive skupine. Med drugim bo
Parcela, na kateri bo urejen, je že v lasti Obprispevala h kakovosti življenja v občini, še
čine Benedikt.
zlasti najmlajših, k vseživljenjskemu učenju,
Zamisel za ureditev Motoričnega kotička
k zdravemu načinu življenja in k medgenerase je porodila županu mag. Milanu Repiču.
cijskemu sožitju. »Še posebej pa bo z investi»Več občank in občanov me je opozarjalo, da
cijo v Motorični kotiček prispevala k razvoju
na občini premalo storimo za najmlajše, ki jih
športa, plezalnega izobraževanja in družeje v naši občini na srečo čedalje več,« pravi.
nja,« poudarja Repič.
»Zato sem začel razmišljati, da bi občina zaUreditev Motoričnega kotička bo skupaj z
nje uredila poseben kotiček, kjer bi se otroci
davkom na dodano vrednost stala nekaj manj
lahko brezskrbno igrali, njihovi dedki in bakot 13.000 evrov. Približno polovico teh sredbice ter starši, ki jih spremljajo, pa rekreirali.
stev si bo občina prizadevala pridobiti preko
Tako se je porodila ideja o ureditvi MotoričLAS Ovtar iz Evropskega sklada za regionalni
nega kotička, ki so jo člani občinskega sveta
razvoj, dobrih 6.200 evrov pa bo prispevala iz
že podprli.«
lastnega proračuna. Manjši del sredstev bosObčinski svet je že sprejel Dokument
ta prispevala tudi Mažoretni in twirling klub
identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
Benedikt, ki združuje veliko mladih, ter podMotorični kotiček. V njem med drugim piše,
jetje Juven, ki gradi nove hiše in stanovanja
da ima ureditev omenjenega kotička tako
v Benediktu, zlasti za mlade družine. S tem
družbeni kot zdravstveni vidik, ki bo pozitivpodjetje Juven prispeva, da mlade družine
no vplival na počutje občank in občanov ter
ostajajo v Benediktu oziroma da se vanj priobiskovalcev od drugod. Motorični kotiček
seljujejo.
bo vplival na dvig kakovosti življenja v občini, saj bo naselje še bolj prijazno, še zlasti
Če bo vse po sreči, bodo Motorični kotiček
do otrok in mladine, pa tudi do odraslih in
predali namenu jeseni naslednje leto ali
starejših, ki bodo lahko v njem poskrbeli za
spomladi leta 2022. Res pa je, da je zaradi
svojo rekreacijo.
epidemije covida-19 trenutno težko terminsko
Investicija v Motorični kotiček, ki jo je
načrtovati investicije, saj nihče ne ve, ali bodo
občinski svet uvrstil v Načrt razvojnih proprvemu valu epidemije sledili tudi naslednji.
gramov Občine Benedikt za obdobje od leta
Kot pravi mag. Repič, v Občini Benedikt
2020 do leta 2023 ter v proračunske dokurazmišljajo tudi o tem, da bi za rekreacijo otmente, obsega ureditev lokacije, nakup in
rok in mladine odkupili in uredili tudi hekmontažo motoričnih naprav ter nakup in
tar zemljišča za kapelo nasproti šole oziroma
montažo fitnes naprav.
župnišča, kjer je bilo nekoč staro šolsko igrišKaj vse bo v Motoričnem kotičku? Za najče. To zemljišče po obstoječem občinskem
mlajše bo verjetno najbolj zanimivo plezalprostorskem načrtu ni zazidljivo, zato bi lahno motorično igralo, s pomočjo katerega si
ko občina na njem uredila zelene površine za
otroci izboljšujejo motorične sposobnosti.
rekreacijo. Na njih bi lahko mladi igrali noV kotičku bodo še gugalnica, eliptični trenagomet ali odbojko na mivki, gasilci bi lahko
žer, veslač, dvojni tekač, naprava za krepitev
izvajali vaje, po zelenih površinah pa bi bil
trupa, naprava za raztezanje nog, jahač in še
tudi tek bolj zdrav kot po asfaltnih cestah in
nekatere naprave.
poteh. Vsekakor Benedičanke in Benedičani
Za ureditev Motoričnega kotička si bo
takšno zeleno površino potrebujejo za razobčina prizadevala pridobiti del sredstev na
lične aktivnosti, ki jih izvajajo sami ali pa jih
razpisu LAS Ovtar Slovenskih goric, saj je
organizirajo društva in organizacije.
investicija skladna s strategijo lokalnega raT. Kšela

Skrb za telesni in duhovni razvoj mladih

V

Benediktu ne skrbijo samo za razvijanje motoričnih sposobnosti otrok
in mladine ter za njihov zdrav telesni
razvoj, temveč tudi za njihovo izobraževanje in usposabljanje na kulturnem področju
oziroma za njihovo duhovno rast. Med drugimi društvi, organizacijami in zavodi, ki se
ukvarjajo s kulturnim delovanjem, v katerega
vključujejo mlade, deluje v Benediktu tudi
Glasbeni center Rošer. Ta izvaja glasbeno izobraževanje v številnih krajih po Sloveniji pod
mentorstvom uveljavljenega harmonikarja in
glasbenika Klemna Rošerja, ki je bil svoj čas
absolutni evropski prvak v igranju na diatonično harmoniko.
»Naš center v Benediktu uči igrati na
diatonično harmoniko že deset učencev, ki so
zelo prizadevni in nadarjeni. Njihov mentor
je Marko Belšak,« pojasnjuje Rošer. Kot

pravi, njegov glasbeni center odlično sodeluje
z osnovno šolo in njenim ravnateljem, z
občino in županom ter še zlasti s kulturnim
društvom. Zato učenci Glasbenega centra
Rošer sodelujejo na številnih prireditvah, ki
jih organizirajo občina, kulturno društvo,
osnovna šola ali druge organizacije v
Benediktu.
Glasbeni center Rošer se postavlja z več kot
tisoč učenci, ki so v minulih 13 letih njegovega delovanja na različnih tekmovanjih osvojili skupaj že več kot 450 nagrad. »Na različnih lokacijah v Sloveniji smo izvedli z našimi
učenci že več kot 40 tisoč učnih ur,« pravi kar
malce ponosno Rošer. Učenka Glasbenega
centra Rošer je tudi Danaja Grebenc iz Dravograda, ki je dvakratna svetovna prvakinja v
igranju na diatonično harmoniko v kategoriji
do 18. let. Danaja, ki se pri svojih letih med
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drugim ponaša tudi z zlatim grbom Občine
Dravograd, je izdala že tudi samostojni album.
Rošer pravi, da se vsi mladi in mladi po
srcu iz osrednjih Slovenskih goric, ki bi se
radi naučili ali pa izpopolnili v igranju na
diatonično harmoniko ali kakšen drug inštrument, lahko javijo na telefon 031 428 118 ali
na elektronsko pošto info@gc-roser.si. Rošer,
ki rad prihaja v Benedikt, pravi, da so doslej še
vsakega, ki ima voljo, naučili igrati na diato-

nično harmoniko, ki sodi tako v Sloveniji kot
v osrednjih Slovenskih goricah med najbolj
priljubljene inštrumente.
Glasbeni center Rošer v Benediktu učence uči igrati na diatonično harmoniko že tri
leta. Kot pravi Rošer, imajo čedalje več znanja, zaradi česar vse več igrajo in nastopajo,
kar samo še povečuje priljubljenost diatonične harmonike v kraju in nasploh v osrednjih
Slovenskih goricah.
T. Kšela

OBČINA BENEDIKT ~ BENEDIKTOVO 2020 ~
3. do 12. julij 2020

PETEK, 3. JULIJ 2020
20.00 Športna dvorana: osrednja proslava ob 21. občinskem prazniku – slavnostni govornik
poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič; Občina Benedikt.

SOBOTA, 4. JULIJ 2020
10.00 Dom kulture: otvoritev razstave izdelkov ročnodelk Sekcije Plamenke KD Benedikt
– na ogled do 17. ure in v nedeljo od 10. do 17. ure; Kulturno društvo Benedikt.
13.00 Proga Čukova graba (Štajngrova 79): Off-road dirka z modeli avtomobilov na daljinsko
vodenje; Društvo Model Sport Štajerska.
18.00 Igrišče pri športni dvorani: Nogometni turnir med zaselki; KMN Benedikt.

NEDELJA, 5. JULIJ 2020
15.00 Sp. Bačkova 48: Otvoritev asfaltirane ceste v Sp. Bačkovi; Občina Benedikt.
17.00 Izpred športne dvorane: Spoznavajmo svoj kraj – tradicionalni pohod; Turistično
društvo Atlantida Benedikt.

PONEDELJEK, 6. JULIJ 2020
17.00 Večgeneracijski center, Šolska ulica 4: Otvoritev Večgeneracijskega centra; Občina
Benedikt, Društvo upokojencev Benedikt, Društvo kmečkih žena in deklet Benedikt, Dežela
daril, Bojana Štefanec, s. p.
18.00 Večgeneracijski center: Kolesarjenje za vse generacije; Društvo upokojencev Benedikt.

TOREK, 7. JULIJ 2020
17.00 Športna dvorana: Sprejem novorojenk in novorojencev rojenih v letu 2019 in njihovih
staršev; Občina Benedikt.

SREDA, 8. JULIJ 2020
7.30 OŠ Benedikt: Krvodajalska akcija; OO RK Benedikt.
15.00 Lovski dom: Tekmovanje v streljanju z zračno puško; Lovska družina Benedikt.
19.00 Sedež KUD Musica Benedikt, Štajngrova 88: Glasbeno-duhovni večer: »Moli in delaj«
(sv. Benedikt); KUD Musica Benedikt.

ČETRTEK, 9. JULIJ 2019
16.00 Večgeneracijski center: Vrvično kegljanje za vse generacije – prijave na prizorišču;
Društvo upokojencev Benedikt.

NEDELJA, 12. JULIJ 2020
10.00 Slavnostna maša v počastitev farnega patrona sv. Benedikta – farno žegnanje; Župnija
Benedikt.

Občina Cerkvenjak

22. občinski praznik v okviru priporočil NIJZ

V

Občini Cerkvenjak so letos od 5. do
28. junija praznovali že 22. občinski
praznik. Zaradi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so ga
proslavili malo drugače kot sicer. Društva,
klubi, organizacije in združenja s sedežem v
občini so izvedli le tretjino od prvotno načrtovanih in običajnih prireditev in srečanj, saj
epidemiološke razmere še niso dovoljevale
organizacije večjih prireditev v zaprtih pro-
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storih ter druženja večjih skupin ljudi na odprtih prostorih.
Večino prireditev v okviru občinskega praznika so v Cerkvenjaku izvedli na prostem,
nekaj tradicionalnih pa žal niso mogli organizirati. Tako letos niso pripravili tradicionalne
povorke starih običajev in navad, košnje trave, Antonove noči ter še nekaterih prireditev,
ki vsako leto pritegnejo v osrčje Slovenskih
goric veliko obiskovalcev od blizu in daleč.

Namesto osrednje
proslave in slovesnosti
ob občinskem prazniku so letos pripravili
razširjeno
slovesno
sejo Občinskega sveta
Občine
Cerkvenjak.
Poleg predstavnikov
vseh društev, klubov,
združenj in organizacij
v občini so se je udeležili tudi poslanec Franci Breznik, ravnatelj
Osnovne šole Cerkvenjak–Vitomarci mag.
Mirko Žmavc in drugi
gosti. Slavnostni govor
je imel župan Občine
s svojo pesmijo popestrijo 12. večer pesmi in
Cerkvenjak Marjan Žmavc. Opozoril je, da
plesa na gospodarskem razstavišču v Ljubljasmo bili v Sloveniji in v Občini Cerkvenjak
ni, vendar je prireditev zaradi epidemije žal
v soočanju z epidemijo uspešni, medtem ko
odpadla. Zahvalo Občine Cerkvenjak pa je
bitka z novim koronavirusom po svetu še traprejela Ivana Pleger za večletno prostovoljno
ja. Vsem občankam in občanom se je zahvadelo in dosežke na področju kulturnih dejavlil, ker so v času epidemije spoštovali sprejete
nosti in prostovoljstva.
ukrepe ter s tem prispevali, da se virus ni širil.
Vsako leto svoja priznanja podeli tudi žuPosebej se je zahvalil zdravstvenim delavcem
pan. Letos so jih prejeli Slovenskogoriški piter trgovkam in trgovcem, ki so dobro pohalni orkester KD MOL iz Lenarta za več kot
skrbeli za oskrbo občank in občanov v času
20-letno aktivno sodelovanje na prireditvah
epidemije. Prav tako se je zahvalil štabu civ Občini Cerkvenjak, Marija Firbas za dolvilne zaščite, humanitarnim organizacijam
goletno vodenje OO RK Cerkvenjak ter delo
in vsem posameznicam in posameznikom,
na humanitarnem področju in Srečko Furšt
ki so v času epidemije pomagali pomoči poza večletno aktivno delo na področju Civilne
trebnim.
zaščite v Občini Cerkvenjak.
Žmavc je spomnil tudi na uspehe na poti
Občina Cerkvenjak ob občinskem praznirazvoja Občine Cerkvenjak v zadnjem letu
ku vsako leto podeli tudi priznanja in nadni. Med drugim so modernizirali osrednjo
grade najboljšim na področju izobraževanja.
cesto skozi Cerkvenjak v dolžini 2,3 kilomeLetos so nagrade prejeli diplomanti magistrtra, kar je stalo 2,2 milijona evrov. Hkrati so
skega študija Boštjan Budja, Amadeja Kokol
prenovili osrednji trg pred občino in uredili
in Marko Breznik, diplomantke Viktorija
novo parkirišče za njo, s čimer je Cerkvenjak
Malek, Tadeja Gajšek in Saša Perša, odlična
dobil trški videz.
dijaka Erik Kladošek in Kristjan Veberič ter
Pred nedavnim so komunalno opremiodlična dijakinja Nataša Molnar. Županove
li tudi novo naselje v Cogetincih, v katerem
petice za izjemne dosežke v času osnovnobo zraslo 12 novih hiš. Vrednost investicije je
šolskega izobraževanja pa so si prislužili Lara
presegla 90 tisoč evrov. Kljub temu pa v CerLovrec, Zoja Šalamun in Marin Kladošek.
kvenjaku že čutijo pomanjkanje gradbenih
Po razširjeni seji občinskega sveta je bila
parcel za trg oziroma za priseljevanje, zato se
v cerkvi sv. Antona slovesna maša ob občinže srečujejo s predlogi za spremembe občinskem prazniku. Po njej so pripravili priloskega prostorskega načrta.
žnostno druženje ob stojnicah na trgu pred
Občina je modernizirala tudi dva cestna
občino, kjer je za praznično vzdušje poskrbel
odseka v Andrencih v skupni dolžini okoli
pihani orkester MOL iz Lenarta.
enega kilometra, kar je stalo 115 tisoč evrov.
Za to je pridobila tudi
sredstva po 23. členu
zakona o financiranju
občin.
Občina je začela tudi
z izgradnjo prve faze
Vitalin parka v Kadrencih, ki bo stala 136
tisoč evrov. Del sredstev za to investicijo bo
pridobila iz Evropske
unije preko LAS Ovtar
Slovenskih goric. Za
naslednje leto pa po
besedah Žmavca načrtujejo energetsko prenovo poslopja osnovne
šole. S tem projektom Namesto osrednje proslave ob 22. občinskem prazniku so letos v Občini
se je občina že prijavila Cerkvenjak pripravili razširjeno slovesno sejo občinskega sveta, na kateri so
na javni razpis pristoj- podelili priznanja in nagrade najbolj zaslužnim in uspešnim.
nega ministrstva. Prav
tako nameravajo zgraditi pločnik in javno razsvetljavo.
Med pomembnejšimi prireditvami, ki so
Na razširjeni slavnostni seji občinskega
jih letos izvedli ob občinskem prazniku, velja
sveta Občine Cerkvenjak so podelili tudi priomeniti tradicionalni pohod po cerkvenjaški
znanja in nagrade najbolj zaslužnim posamevinski cesti, ki ga je organiziralo Društvo viznikom in organizacijam. Srebrni grb občine
nogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak.
je prejel Nogometni klub Cerkvenjak, ki je
Združenje borcev za vrednote NOB Cerlani praznoval 20 let delovanja. Klub ima že
kvenjak je pripravilo okroglo mizo o Vladu
od ustanovitve več selekcij, od U7 do članov,
Tušaku kot internirancu ob njegovi 110 leletos pa so ustanovili še ekipo Nogometnega
tnici. Društvo general Maister Cerkvenjak
vrtca NK Cerkvenjak. Nogometaši igrajo v
je pripravilo tradicionalni pohod po severni
Medobčinski nogometni zvezi Maribor. Klub,
meji Občine Cerkvenjak. Društvo upokojenki je v minulih dvajsetih letih dosegel številne
cev je pripravilo kegljanje s kroglo na vrvici,
uspehe na športnem področju, ima med vseŠportno društvo Cerkvenjak pa rekreativno
mi športnimi društvi v občini največ članov.
kolesarjenje po mejah občine. Tudi športni
Bronasti grb Občine Cerkvenjak so prejeli
klubi so pripravili več športnih dogodkov.
Ljudski pevci Društva upokojencev CerkveKakorkoli že, tudi letos je lahko vsakdo v
njak, ki ohranjajo in širijo ljudsko pesem ter
sicer okrnjenem programu proslavljanja 22.
tako skrbijo, da ostaja živa med najširšimi
občinskega praznika našel nekaj zase.
sloji prebivalstva. Letos so bili ljudski pevci
Tomaž Kšela
Društva upokojencev Cerkvenjak izbrani, da
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Občina Lenart

Majska seja lenarškega občinskega sveta v
duhu investicij
Prizidek k OŠ Lenart, čistilne naprave v Voličini in Lenartu in Lokalni
namakalni sistem Selce so bile osrednje teme zadnje seje lenarškega
občinskega sveta

O

bčinski svet Občine Lenart se je sestal na seji, ki je bila 28. maja 2020.
Kljub temu da je seja potekala v času
posebnih razmer epidemije covida-19, so bile
osrednje teme posvečene investicijam na območju Občine Lenart.
Poleg investicijsko naravnanih točk so svetniki potrdili zaključni račun Občine Lenart
za preteklo leto. Obravnavali in potrdili so
tudi rebalans proračuna za letošnje leto.
Poveljnik Štaba Civilne zaščite občine Lenart Franc Krivec je poročal o delu in ukrepih
štaba CZ v času koronavirusne bolezni. Kako
je v posebnih razmerah v času epidemije potekalo delo in organizacija zdravstvene službe v Zdravstvene domu Lenart, je povedal
direktor Jožef Kramberger. Svetniki so delo
občinskega štaba CZ in Zdravstvenega doma
Lenart ocenili kot izjemno pozitivno.
Vsebina osrednjih točk seje so bile predstavitve projektov in idejnih zasnov investicij, ki
se bodo zgodile v prihodnjem obdobju.
Projekt Centralne čistilne naprave Lenart
in čistilne naprave Voličina je predstavil projektant Goran Reberniki, AGJ, d. o. o. Kapaciteta čistilne naprave Voličina je 1300 populacijskih enot, gradbena dela so se pričela
v juniju. Projekt Centralne čistilne naprave
Lenart zajema tudi gradnjo sprejemne fekalne postaje s črpališčem in tlačnim vodom ter
rekonstrukcijo in gradnjo dela kanalizacijskega omrežja v Lenartu do lokacije čistilne
naprave. Kapaciteta lenarške čistilne naprave
je 5000 populacijskih enot.

Arhitekt Črt Čuček iz Studia Čuček arhitekti je obširno predstavil idejno zasnovo
za gradnjo prizidka h gornji osnovni šoli v
Lenartu. Dograjeni prizidek bo umeščen k
obstoječim šolskim prostorom, zasnovan je
v treh etažah, postavljen bo vzporedno z obstoječo pozidavo. Prva enota bo namenjena
izvajanju programa prve triade, v zahodnem
delu objekta se bodo nahajale specializirane
učilnice in prostori skupne uporabe za vse
starostne skupine. Nova jedilnica bo umeščena v vmesni, povezovalni del objekta, neposredno na obstoječo jedilnico. Tretja etaža je
v celoti namenjena prostorom nove knjižnice.
Skupna neto površina po etažah znaša 2090
m2. Z novim prizidkom k obstoječi šoli bo rešena prostorska stiska, vsi šolski programi se
bodo izvajali na eni lokaciji.

91 predstavil idejno zasnovo za eko kamp
na Poleni. Po tej zasnovi so v kompleksu eko
kampa predvidene glamping hiške, prostor za
avtodome, prezimovališče avtodomov, trgovina z lokalno ponudbo, manjše otroško igrišče,
sanitarije, servisna cesta in druge zadeve, ki so
potrebne za delovanje tovrstnega kampa.
Pripravljavec projekta David Urbanič, s. p.,
je predstavil projekt Lokalnega namakalnega sistema Selce, ki bo omogočal namakanje
kmetijskih površin na območju 80 ha.
Svetniki so vse idejne zasnove podprli in
izrazili pozitivno mnenje o projektih.
Kljub razmeram zaradi covida-19 je delo
na Občini Lenart teklo dalje, zlasti tisto, ki
je povezano z investicijami. O tem je v točki
»poročilo župana« spregovoril župan mag.
Janez Kramberger. Kar zadava Centralno čistilno napravo Lenart, občina pričakuje sklep
ministrstva za okolje in prostor, ki bo po zagotovilih pristojnih izdan v roku nekaj tednov. Na podlagi tega sklepa bo objavljen javni
razpis za izbiro izvajalca za gradnjo Centralne čistilne naprave Lenart.
Izbran bo izvajalec za gradnjo Lokalnega namakalnega sistema Selce, dela se bodo
predvidoma pričela v juniju. Prav tako se v
juniju začne več investicijskih del na področju komunalne infrastrukture, kot so gradnja
krožnega križišča in uvoza pri trgovini Mercator tehnika v Lenartu, nadaljuje se gradnja
fekalne in meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in kolesarske poti v Lormanju. V
Prežihovi ulici v Lenartu je v izvedbi rekonstrukcija komunalne infrastrukture - obnova
fekalne in meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in ceste. Za Zavrh bo velika pridobitev obnova dotrajane ceste od Maistrovega
stolpa proti Nadbišcu.
Še dve novosti na ŠRC Polena, zasebni
gostinec je uredil okrepčevalnico, Občina
Lenart pa je v bližini otroških igral namestila
fitnes naprave na prostem »bitifit«.
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sredo, 10. junija, sta župan
Občine Lenart
mag. Janez Kramberger
in Branko Potočnik, direktor podjetja CID ČISTILNE NAPRAVE,
d. o. o., iz Kopra, podpisala gradbeno pogodbo za rekonstrukcijo čistilne naprave
Voličina.
Kapaciteta
čistilne naprave je 1300
populacijskih
enot.
Vrednost pogodbenih
del znaša nekaj manj
kot 240.000 evrov z
davkom na dodano
vrednost. Dela so se pričela izvajati z 20. junijem 2020 in naj bi bila zaključena v drugi
polovici letošnjega oktobra. V tem času pa
bo zamenjan tudi kanalizacijski vod od nase-

Ni še konec - treba bo živeti s tem, to je naša
nova realnost

T

udi v osrednjih Slovenskih goricah
smo bili hitro po novem letu soočeni
z domnevno prihajajočo epidemijo ali
celo pandemijo. Kaj hitro se je pokazalo, da v
Slovenskih goricah okužb s SARS-COV-2 ne
bomo preživeli, kot smo preživeli ptičjo gripo,
prašičjo gripo, ZIKA … Takoj po šolskih počitnicah so se tudi v našem okolju pojavili prvi
okuženi s SARS-CoV-2 in tudi oboleli z boleznijo covid-19. S strahom smo čakali nove
novice okuženih in kljub hitro rastoči številki
bili vseeno zadovoljni, da se na seznam okuženih niso vpisali stanovalci DSO Lenart in
SVZ Hrastovec (le en primer je bil zabeležen
v DBE Apače). Kako pa so ta čas preživljali
vodstvo in zaposleni v Zdravstvenem domu
Lenart, smo povprašali direktorja ZD Lenart
Jožefa Krambergerja, dr. med., spec.
Kako se spomnite začetkov epidemije in
prvih okužb in kasneje epidemije?

V centru Selc, med kulturnim domom in
bencinsko črpalko, je zasebno zemljišče, na
katerem je stala propadajoča lesena lopa, ki je
kazila videz kraja.
Občina bo zemljišče odkupila, postopek je v teku.

Objekt
»stare
šole» v Sp. Voličini
je bil zgrajen pred
skoraj 300 leti, stavba je potrebna obnove. K
urejenemu videzu kraja bo gotovo prispevala
nova fasada, dela so načrtovana konec poletja.
Svetniki so na majski seji odločali o pomembnih temah in investicijah na celotnem
območju Občine Lenart, seja je potekala v
pozitivnem in delovnem vzdušju.
D. O., foto: Mirko Kojc

lja Voličina do čistilne naprave. Obstoječi je
dotrajan in narejen iz cementnih cevi in na
nekaterih delih poškodovan.
D. O., foto V. J.

Po epidemiji covida-19

Župan je navedel tudi nekaj zadev, ki so
pomembne za investicije in urejanje naselij
v prihodnjem obdobju. V zvezi s prizidkom
k lenarški šoli je poudaril, da je Občina
zemljišče za gradnjo že kupila.

Še razveseljiva
novica za lastnike
električnih
a v t o m o b i l o v,
kmalu bodo na voljo polnilne postaje
za električne avtomobile v Lenartu,
na parkirišču pod
Gostilno 29 in pri
kulturnem domu v
Sp. Voličini.

Na pobudo potencialnega investitorja, ki
želi del ŠRC Polena urediti za turistične namene, je leta 2018 občinski svet pričel s spremembo in novelacijo prostorskega izvedbena
akta, ki določa ureditveni načrt Polene in je
bil sprejet leta 2003. Postopki tečejo, pridobljeno je soglasje Agencije RS za okolje. Na
seji je Tihomir Daič iz Projektivnega biroja

Podpis pogodbe za izgradnjo čistilne
naprave Voličina

“O epidemiji smo iz medijev slišali skrb
zbujajoče podatke najprej iz Kitajske, nato iz
sosednje Italije in kar takoj smo imeli že prve
okužene v Sloveniji. Tudi sami smo iskali verodostojne informacije. Bila je zaskrbljenost.
Čeprav moja specialnost niso infekcijske bolezni, sem že od samega začetka podrobno
spremljal pojav nove bolezni. Kitajski znanstveniki
so sprva mislili, da imajo
opravka s ponovnim izbruhom SARS-a, vendar se je
izkazalo, da imajo opraviti z
do zdaj neznanim virusom.
Hitro je bilo jasno, da je bolezen izredno nalezljiva in
v mnogih primerih zahteva
intenzivno zdravljenje. To se
mi je zdelo skrb vzbujajoče.
Začetki so bili težki, saj je
bilo veliko negotovosti. V
DSO Lenart smo se na zaprtje pripravljali že v prvi

polovici meseca februarja, saj nismo vedeli,
kaj nas čaka, kak teden kasneje pa še v ZD
Lenart. Vsak dan so prihajala nova navodila, ob katerih smo bili zbegani tako mi, v
zdravstvenem domu, kot tudi naši uporabniki. Ob izbruhu smo v našem zdravstvenem
domu imeli na zalogi zaščitno opremo za
do 14 dni dela ob normalnih pogojih. Prvih
mesec smo se ukvarjali izključno z iskanjem
zaščitne opreme, ki je je v celotni državi kronično primanjkovalo. Kar nekajkrat smo bili
v situaciji, ko smo imeli zaščitne opreme le še
za en dan, ampak, hvala Bogu, nam je nikoli
ni zmanjkalo. Ob nastopu dela nove vlade se
je ta situacija bistveno spremenila. Počasi so
se zadeve kristalizirale, navodila so postala
jasna in navadili smo se dela v novih pogojih.
Kako dejstvo, da se spopadamo z epidemijo,
občutite v zdravstvenem domu Lenart?
Tu je situacija nekoliko bolj kompleksna.
Zaposleni vedo, da lahko imajo prvi kontakt
z okuženim s SARS-CoV-2. Ko pacienti prihajajo do nas, ne vemo, kdo je pozitiven in
kdo negativen. Veliko je bolnikov, ki ves čas
kašljajo, smrkajo ali pa imajo, na primer, seneni nahod, vsak je lahko sumljiv. Mlajša in
srednja generacija medicinskega osebja sta
doumeli, da posledice bolezni covid-19 zanju
niso tako usodne. Zelo pa vse skrbi, da bodo
bolezen prenesli domov, svojim družinam ali
ostarelim staršem. Predvsem v začetku je bilo
občutiti nekaj strahu. Na srečo smo dogajanje
zelo zgodaj vzeli resno in se začeli ukvarjati z
nakupom zaščitne opreme in njeno racionalno uporabo. Zaposlenim veliko pomeni, da
imajo zaščitno opremo, ne občutijo grožnje,
da bi morali delati brez nje.
Za zdravstvene delavce je bil čas resnih
preizkušenj. Kako se spodbujate?
To ni populacija, ki bi ji lahko rekel »saj bo
dobro« ali »samo pozitivni bodite«. Treba se
je veliko pogovarjati o sami bolezni, obdelati dejstva, pokazati, da je pripravljen plan A,
B, C, da se trudimo z zaščitno opremo, da
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prihaja nova. To jih pomiri. Izvajamo redne
treninge uporabe zaščitne opreme. To je tako
banalna stvar, da bi si mislili, da jo zna uporabljati vsak zdravstveni delavec, pa ni tako.
Vsaka malenkost je pomembna, kako odložiš
masko, kako slečeš plašč, kje primeš, da se
ne boš okužil … V teoriji vse vemo, v praksi
je drugače. Znan ameriški general je nekoč
zapisal, da vsi načrti za bitko držijo le toliko
časa, dokler ne poči prvi strel.
Posebnost lenarškega Zdravstvenega doma
je bila gesta mladih zdravnikov, da zaščitijo
starejše kolege.
Izjemna gesta mlajših zdravnikov v Lenartu je zaokrožila tudi po medijih. Izjemno toplo mi je bilo pri srcu, ko sem videl njihova
prizadevanja in pripravljenost nesebično pomagati nam, starejšim kolegom. Začutili so
to poslanstvo in to, da nas želijo obvarovati
pred hujšimi posledicami, ki bi jim lahko bili
podvrženi v primeru okužbe. Tako so nas na
izpostavljenih mestih zamenjali z namenom,
da ti ne bi tvegali okužbe, ker bi jo težje prenesli. Ekipa petih mlajših zdravnikov je tako
v času epidemije tri starejše kolege razbremenila neposrednega stika pri delu s pacienti.
Zdravstveni dom Lenart ima tudi
ambulanto v DSO Lenart. Ali ste tudi
v tej ambulanti pripravljali sezname
perspektivnih in neperspektivnih bolnikov?
Kar se tiče ocene zdravstvenega stanja
pacientov, nismo delali nobnih posebnih seznamov. Vsa relevantna dejstva o pacientih
so zapisana v zdravnikih kartotekah in so v
skladu z medicinsko doktrino.
Kar nekaj prahu so dvignili neizplačani
dodatki zdravstvenemu osebju, saj je bilo
kar nekaj vaših sodelavcev v t. i. »prvi bojni
liniji«. Ali so jim bili izplačani vsi dodatki?
V prvi fazi je bilo veliko nejasnosti glede
izplačil dodatkov za delo v času epidemije,
ki po kolektivni pogodbi pripadajo vsem, ki
so v tem času delali, v višini 65 % osnovne
plače. Za ostale dodatke smo izdelali tabele
oziroma ponderje o odstotku upravičenosti v
soglasju s sindikati. Prav v tem času zaključujemo z individualnimi sporazumi s posameznimi zaposlenimi za izplačilo teh dodatkov.
K pripravi izplačil smo pristopili takoj. Zavedamo se resnosti situacije, dela, ki so ga naši
zaposleni požrtvovalno opravljali, in menim,
da bodo le stimulirani delavci ob izbruhu
morebitnega novega vala visoko motivirani
in bodo nemudoma pomagali pomoči potrebnim. Seveda je potrebno izpostaviti, da
ni vedno in zgolj finančna plat motivacija za
delo – ponosen in hvaležen sem, da imamo v
zdravstvenem domu tako strokovno, predano in uigrano ekipo.
Katere pomanjkljivosti v večkrat dograjeni
in renovirani stavbi zdravstvenega doma
ste opazili ob izbruhu epidemije? Ali
nameravate v tej smeri kaj spremeniti?
Takoj v začetku se je pokazalo nekaj pomanjkljivosti, za katere smo vedeli že prej,
da se bodo ob epidemiji pojavile. Težava je,
da zdravstveni dom ni pregrajen na več enot,
tako da je brez tega težko oblikovati belo,
črno in rdečo cono ter čiste in nečiste poti. V

ta namen smo že pristopili k aktivnostim za
razdelitev zdravstvenega doma na več con, ki
jih lahko v primeru izbruha epidemije zapremo. Zaradi tega že imamo dodatni, nov vhod
v zdravstveni dom - pri laboratoriju. Razmišljamo tudi, da bi večini ordinacij zagotovili individualne vhode. Upam, da nam bo to
uspelo urediti čim prej. Trenutno smo v fazi
pridobivanja predračunov. Za pomoč smo že
aktivirali poblaščeno varnostno službo.

Nekateri so ob sproščanju ukrepov
mislili, da se vračamo na stare
tirnice. Vendar še temu zdaleč ni
tako. Strogi ukrepi še vedno veljajo
za vstop v zdravstveni dom.

Ukrepi imajo velik potencial. Vendar samo,
če jih strogo izvajamo. To je mogoče le na
ravni posameznika. Če vsak sam nima te odgovornosti, da ostane doma, če ima recimo
znake prehladnega obolenja, in si ne umiva
in razkužuje rok, pazi na higieno kašlja, potem ne bo v redu. Ljudje morajo vse to ponotranjiti.
Ponovno opozarjam, da strogi režim za
vstop v zdravstveni dom še vedno velja. Vstop
v našo stavbo je mogoč samo po predhodni
telefonski najavi na 02 729 18 11 ali telefonski
številki ambulante izbranega zdravnika/zobozdravnika. Vstop je možen le predhodno
najavljenim uporabnikom, ki pa si morajo
obvezno nadeti zaščitno masko in razkužiti
roke. Prav tako se jim izmeri telesna temperatura. Vse pa pozivamo, da dosledno spoštujejo in upoštevajo navodila zdravstvenih
delavcev kakor tudi varnostne službe ob vstopu v stavbo ZD Lenart. V kolikor ste imeli
termin pregleda v času razglašene epidemije,
vas prosimo, da počakate, da vas pokličemo
in vam sporočimo nov termin za pregled. Vsi
termini so do nadaljnjega odpovedani. To je
naša nova realnost, s tem bomo živel še zelo
dolgo.
Kakšen je pogled v prihodnost, kaj nas
čaka?
Vsi smo se naučili omejevanja socialnih
stikov. Potrebujemo mir, zdravje, ki naj temelji na covid-19 negativnosti. Potrebujemo
zdravo pamet, ki je velikokrat omenjena.
Potrebujemo zdravo prehrano z veliko vitaminov. Potrebujemo dojemanje – nauk, da
živimo prehitro, da ne potrebujemo vsega,
kar imamo, da bi znali spoštovati to, kar imamo. Zgodilo se nekaj, česar za časa našega
življenja nismo pričakovali. Kar se nam zdaj
dogaja, je naša nova realnost, tega ne bo konec jutri niti ne prihodnji mesec, to je nekaj, s
čimer bomo živeli mesece, mogoče celo leta.
Naši socialni stiki, naša druženja, potovanja,
počitnice, vse bo drugače. Med nami so še
posamezniki, ki še vedno mislijo, da lahko
živijo kot nekoč, kot pred 12. marcem 2020.
Želijo vse ugodnosti, ki so jih imeli prej. Nujna je enotnost vseh Slovencev, saj smo pred
velikim in edinstvenim izzivom, tako zdravstvenim kot ekonomskim. Pazite nase in
na svoje bližnje. Naj zaključim ta pogovor s
starim slovanskim pozdravom z dobrim namenom: Osti jarej!/Ostani zdrav!
N. Z.

Štab Civilne zaščite Občine Lenart v času
epidemije covida-19

P

ojav novega koronavirusa in bolezni
covid-19, ki je dobila pandemične razsežnosti, je docela spremenila podobo
življenja in dela tako v največjih urbanih središčih kot v manjših okoljih in vaseh. Občina
Lenart z mestom Lenart, gospodarskim in
upravno-administrativnim središčem osrednjih Slovenskih goric, je bila okolje, v katerem
je bilo glede na število prebivalcev in delujočih
ustanov potrebno najbolj zgostiti prizadevanja
za zavarovanje zdravja in življenja prebivalcev
in ob spoštovanju sprejetih ukrepov ljudem
zagotoviti najnujnejše za preživetje.
Ob razglasitvi konca epidemije s koncem
maja se je življenje sprostilo, se začelo vračati v ustaljene kolesnice, in vse težko v času
epidemije so začeli nadomeščati izzivi pokoronskega časa. Podatek, da je bilo na območju
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Upravne enote Lenart do sredine junija okuženih 19 ljudi, od teh v lenarški občini Lenart
9, v anovski 8 ter po en v benediški in cerkvenjaški, potrjuje, da so bili vsi, vpeti v zaščito
zdravja, življenj in oskrbo, v svojem požrtvovalnem humanem in izpostavljenem delu, ki
ni poznalo trajanja delovnika ne praznika, izredno uspešni. Tudi za zahvalo za vse storjeno
se tokrat v Ovtarjevih novicah v pogovoru s
poveljnikom Civilne zaščite Občine Lenart
Francem Krivcem oziramo na večino storjenega (vsega pač ni mogoče povzeti v kratkem).
V času, ko že nekoliko lažje dihamo, se
lažje soočimo z vsemi aktivnostmi, ki jih je
terjala epidemija. Povzemite jih na kratko.
Za zadnjo sejo Občinskega sveta Občine
Lenart je občinska uprava skupaj s štabom

CZ pripravila obširno gradivo ter povzetek
končnega poročila za obdobje od 10. 3. 2020
do konca epidemije, tako da je bila celotna
javnost obveščena o aktivnostih v času epidemije v naši občini. Povzemam: takoj ob začetku epidemije se je sestal štab CZ ter opredelil
naloge in posamezne zadolžitve članov štaba.
Dogovorili smo se o načinu delovanja v času
trajanja epidemije. Posamezne odredbe župana, ki so bile vodilo preventivnega delovanja
za vse občane, so bile hitre in so se izkazale
za zelo učinkovite. Odpovedane so bile vse
prireditve, zaprli smo športno dvorano v Lenartu in Voličini. Zaprli knjižnico v Lenartu.
Ukinjene so bile uradne ure v prostorih občinske stavbe, delavci pa napoteni na delo
od doma. Zaprli so se vsi lokali, razen tistih,
nujnih za preskrbo občanov. Prav tako so se
zaprla vsa igrišča ter zunanja igrala.

Mnogo ukrepov je bilo sprejetih in
potrebno je bilo zagotoviti njihovo
dosledno in pravočasno izvajanje.
»Mirnodobni« načini dela niso
zadostovali …

Štab CZ je deloval v glavnem na daljavo
(telefon, e-pošta) praktično 24 ur dnevno.
Na občini pa so bili vedno dosegljivi v delovnem času župan mag, Janez Kramberger,
direktor Občinske uprave Martin Breznik
ter namestnik poveljnika CZ Mirko Kojc.
Hvala jim za aktivno podporo tako CZ kakor tudi občanom. Javno je bila objavljena
moja tel. številka in št. namestnika CZ, tako
da sva bila dosegljiva vsem občanom tudi 24
ur dnevno. Največ klicev je bilo povezanih z
zaščitno opremo, predvsem mask. Nekateri
so samo želeli informacijo, kje in kako priti
do njih. So pa bili občani, ki dane situacije
niso popolnoma razumeli. Niso razumeli, zakaj ne morejo dobiti zaščitne opreme v večjih
količinah za vso družino in podobno.
Kakor drugod smo tudi v lenarški občini
zabeležili več primerov solidarnosti in
pripravljenosti za pomoč oz. sodelovanje v
akcijah.
Javili so se posamezniki, ki so ponudili
živila ali pomoč občanom. V aktivnosti je
bila vključena tudi Območna izpostava RK
Lenart in Voličina. Njihovi člani so posameznim občanom dostavljali zdravila ali živila iz
trgovine ter pakete hrane. Dom sv. Lenarta pa
je dostavljal določenim osebam tople obroke.

O aktivnostih v okviru zdravstvene
oskrbe pišemo posebej, a se jih
vseeno dotaknite.

gospodinjstva letak z obvestilom o izvajanih
aktivnostih glede covida-19. Dnevno obveščanje pa je potekalo preko spletnih strani,
fcb profila in Radia Slovenske gorice, Radia
Maribor in Radia Ptuj. Delo z mediji je koordiniral in podajal informacije župan Občine
Lenart.
Zaščitne opreme ni bilo dovolj, a jo je bilo
nujno zagotoviti. To je bil čas, ko so bile
stiske ljudi verjetno največje.
Zaščitno opremo smo začeli s težavo nabavljali sami, saj druge poti takrat ni bilo. Prvih
1000 kom mask smo uspeli pripeljati iz Hrvaške. Nato smo se za šivanje dogovorili z domačimi podjetji, ki so imela pogoje, da smo
lahko zagotovili zaščitno opremo za najnujnejše potrebe. Ko smo iz vseh mogočih virov
prejemali zaščitna sredstva, predvsem maske,
rokavice in razkužilo, smo prva namenili za
potrebe zdravstva, saj je bila tam največja nevarnost za širitev epidemije. Po nabaviti nekoliko večje količine in ko je začela prihajati
zaščitna oprema, predvsem maske, od izpostave URSZR (Uprava Republike Slovenije za
zaščito in reševanje), pa smo jo razdelili tudi
za najnujnejše potrebe gospodinjstev in drugim, ki so bili povezani z aktivnostmi v času
pandemije, kot so gasilci, trgovine in podobno. Skratka, želeli smo zagotoviti zaščito za
vse občane, ki so jo potrebovali. V tem času
je bilo prejetih oz. nabavljenih 31.750 mask.
Razdeljenih okoli 23.250, tako da jih imamo
sedaj na zalogi cca 8.500.
Ste si uspeli oddahniti, vi in vaši
sodelavci? Bilo je naporno, tudi čustveno
obremenjujoče.
Na veliko srečo so naša območja zadnja
leta obšle večje naravne katastrofe. Razen
nekaj zadnjih požarov ni bila aktivirana CZ
s svojimi službami. Ob tej svetovni katastrofi
pa je prav Civilna zaščita skupaj z zdravstvom
in informiranjem nosila največji delež odgovornosti. Bili smo na preizkušnji, ali bomo
uspeli ali pa bo epidemija tudi pri nas povzročila katastrofo kot po drugih državah.
Zaenkrat smo uspeli, saj smo zajezili širjenje
tega virusa. S tem nam je poplačan ves trud,
ki smo ga zadnje tri mesece praktično 24 ur
dnevno vlagali v ohranitev človeških življenj.
Bilo je naporno. Predvsem posameznikom, ki
smo želeli in bi tudi morali pomagati občanom, pa nismo imeli ne materiala in ne informacij predvsem glede zaščitne opreme.
Soočali smo se s stisko ljudi, ki niso mogli pomagati svojim najožjim članom. Ali
so ostali v tujini ali brez zaposlitve. Nekateri
starejši občani so ostali brez preskrbe s hrano
in najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami.
Vsem smo morali tenkočutno prisluhniti in
tudi poiskati rešitev.
Kljub vsemu je prvi val epidemije mimo.
Veliko smo se tudi naučili. Zato nas to sedaj
ne sme uspavati. Virus je še vedno tu. Še vedno se moramo obnašati skrajno odgovorno
do sebe kakor tudi do drugih. Upoštevati
vsa zdravstvena navodila in priporočila. Če
bomo vse to upoštevali, obstaja veliko večja
možnost, da se izognemo novemu valu, ki
nam ga strokovnjaki napovedujejo.
Hvala vsem, ki so razumeli nastalo situacijo in po svojih močeh pomagali pri premagovanju epidemije. Upajmo, da je ne bo nikoli
več. Ostanite zdravi!
Pogovor s Francem Krivcem, poveljnikom
CZ Občine Lenart, pripravil Edvard Pukšič

V zdravstvenem domu Lenart je aktivnosti vodil direktor in tudi član Štaba CZ Jožef
Kramberger, dr. med., ki je še povezal aktivnosti skupaj z direktorjema v Domu sv. Lenarta in
Zavodu Hrastovec. Prav
njemu in njegovim sodelavcem gre priznanje za
takojšnje aktiviranje državnega načrta Zaščite in
reševanja za pravočasno
in pravilno ukrepanje ter
omejitev širjenja epidemije.
Pravočasne in prave
informacije so v časih kriz
nujna opora potrebnim
dejavnostim. Kako ste jih
zagotavljali?
Obveščanje občanov je
bila prioriteta štaba CZ.
Občina je izdala za vsa Poveljnik in namestnik poveljnika CZ Franc Krivec in Mirko Kojc
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Donatorska akcija Steklarne Hrastnik
Zdravstvenemu domu Lenart

D

ružbeno odgovornost v Steklarni Hrastnik dokazujejo z različnimi dejanji
ter aktivnostmi na zelo širokem naboru področij. V izrednih časih, ko ne samo Slovenija, temveč je ves svet utripal, živel in dihal
drugače zaradi covida-19, so se v Steklarni
odločili pomagati z donacijami. Pomoč lokalni in širši skupnosti so videli v obliki donacij
svojih izdelkov. Artikle so kot donacijo ponudili med drugim gasilskim društvom, domovom za upokojence, zdravstvenim domovom,
bolnišnicam, izobraževalnim ustanovam ter
raznim humanitarnim društvom v Sloveniji.
Na poziv se je odzval tudi Zdravstveni dom
Lenart z razlogom, da želijo presenetiti zaposlene - ko prejmejo podporo ljudi, vidijo, da

jih podpirajo, spoštujejo njihovo delo in požrtvovalnost in da ni vse zaman. S prisotnostjo
na socialnih omrežjih poskrbijo, da se njihovi
»bojevniki« vsakodnevno veselijo odziva ljudi, ki jih podprejo s pozitivnimi povratnimi
informacijami in vzpodbudnimi komentarji,
da nam bo uspelo zaustaviti virus. Ko so se
razmere umirile in je bilo možno donacijo
prevzeti varno, skladno z vsemi pravili, sta
donacijo z veseljem in hvaležnostjo prevzela namestnik direktorja Viktor Angjeleski in
namestnica glavne sestre Klavdija Dvoršak iz
ZD Lenart. “Spoštovani ekipi Steklarne Hrastnik smo se zahvalili za idejo, velikodušnost
in pripravljenost pomagati. V teh težkih časih
so z veseljem priskočili na pomoč in po svojih
močeh prispevali k vzpostavljanju pozitivne klime
v družbi. S svojimi izdelki
so opremili naše kuhinje v
zdravstvenemu domu. Razveselila nas je tudi objava
v njihovi interni reviji Steklar, kjer so predstavili našo
zgodbo kot zgodbo, kjer s
sodelovanjem in povezovanjem delamo dobro za
dobrobit celotne družbe,” je
povedal direktor ZD Lenart
Jožef Kramberger.
ZD Lenart, foto:
arhiv ZD Lenart

SVZ Hrastovec pridobil certifikat kakovosti
E-Qalin

V

aktivno vključujejo v pripravo individualnega načrta, izpeljavo in evalvacije. Storitve
tako prilagajajo psihofizičnemu stanju stanovalca, njegovim željam, sposobnostim in
potrebam. Dodatno podporo stanovalcem
nudijo ključne osebe in prostovoljci, v izvajanje storitev pa vključujejo svojce in zakonite
zastopnike stanovalcev.
Prav tako je bilo ugotovoljeno, da je
finančno poslovanje zavoda stabilno. V letu
2018 so bili v zavodu izvedeni nadzori varuha človekovih pravic, zdravstvene inšpekcije,
inšpekcije za delo in inšpektorata za okolje in
prostor. V nadzoru ugotovljene pomanjkljivosti so odpravili, ukrepi pa niso bili izrečeni.
Izpostavili so tudi odprtost zavoda za širšo
javnost, uspešno komuniciranje in dobro sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, v katerih
izvaja dejavnosti, javnimi zavodi, nevladnimi
organizacijami, izobraževalnimi institucijami, podjetji ...
Družbena odgovornost in vključenost zavoda v okolje se kaže tudi s ponudbo storitev
za lokalno prebivalstvo in z
vključevanjem lokalne javnosti v izvedbo projektov,
ki pomembno vplivajo na
možnosti izbire in kvaliteto
življenja v lokalni skupnosti. Zaposleni dajejo vtis
dobrega kolektiva, naravnanega v iskanje rešitev
za zadovoljevanje potreb
uporabnikov, zaščito njihovih pravic in koristi,
spoštovanju zasebnosti, s
posebnim poudarkom na
vključevanju uporabnikov
v vse procese in aktivnosti,
Stanovalci in zaposleni (na fotografiji DBE Maribor) so ponosni, da so pridobi- na katere zmorejo vplivati
li certifikat E-Qalin.
sami ali ob podpori njihovih zastopnikov.
Predvideni učinki upravljanja kakovosti
v kateri je delovala predstavnica zakonitih
so predvsem boljša kakovost storitev, večja
zastopnikov stanovalcev in vodstvena skumotiviranost in zadovoljstvo zaposlenih in
pina. V prav vseh skupinah so sodelovali
pomoč vodstvom ter zaposlenim pri zagotatudi stanovalci. V presojanem obdobju so
vljanju in izpopolnjevanju kakovosti storitev.
obravnavali 65 kazalnikov in 25 kriterijev.
Pridobitev certfikata E-Qalin je tudi potrdiZaključek presoje je bil, da zavod uresničuje
tev za vsakodnevno prizadevanje za sodelosvoje poslanstvo tako, da v ospredje postavlja
vanje, odprtost do sprememb in izboljšav, je
stanovalca in izvajanje kvalitetnih storitev po
zavedanje in sledenje poslanstvu ustanove.
meri stanovalca. Posebno skrb namenjajo individualnemu načrtovanju ter da stanovalce
SVZ Hrastovec
SVZ Hrastovec smo po aktivnih štirih
letih izvajanja sistema kakovosti prejeli certifikat E-Qalin, saj je bilo naše
delo z zunanjo presojo ocenjeno kot uspešno. Certifikat sistema kakovosti je dragocena pridobitev za SVZ Hrastovec, saj odseva
našo uspešnost in trajno usmeritev k profesionalnemu in doslednemu načinu izvajanja
dejavnosti. Zaradi trenutnih razmer, ki jih je
povzročila epidemija, do uradne slovesnosti
ni prišlo, jo pa bodo v zavodu pripravili, ko
bodo razmere dopuščale varno organizacijo
dogodka. Direktorica mag. Andreja Raduha
in njeni sodelavke in sodelavci so bili pridobitve certifikata izjemno veseli, saj gre za
priznanje za vsakodnevno prizadevanje vsakega posameznega člana in vseh zaposlenih
in uporabnikov za kakovost dela in življenja
v SVZ Hrastovec.
V proces E-Qalin je bilo v ocenjevalnem
obdobju vključenih 422 zaposlenih, delovalo
je 14 skupin za kakovost, v okviru katerih je
bila skupina stanovalcev, skupina za razvoj,
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Humanitarna akcija združila mnoge

Vasletovi imajo novi dom

V

torek, 23. 6. 2020, je bil za družino
Vasle iz Viničke vasi pri Lenartu v Slovenskih goricah poseben dan. Na slovesnosti jim je direktor podjetja Pergola Vidko Švajger predal ključe in dejal: »Mi gradimo
hiše, na vas je, da si ustvarite dom.« Otvoritvi
sta prisostvovali župan Občine Lenart mag.
Janez Kramberger in predsednica Krajevne
skupnosti Lenart Petra Krepek Cafnik, ki je
bila tudi vodja projekta. V odmevni dobrodelni akciji so zbrali neverjetnih 54.761,29 €,
od tega je bilo 52.061,29 € namenjenih družini Vasle. Preostanek sredstev v višini 2.700
€ so ob tej priložnosti predali predsedniku
Društva paraplegikov Podravja gospodu Borisu Klepu. S pomočjo plemenitih ljudi se je
družina Vasle v le nekaj mesecih konec maja
preselila iz 200 let stare cimprane hiše v novo,
moderno hišo, ki ji s ponosom rečejo DOM.
»Stojimo pred novo hišo po zaslugi
dobrih ljudi iz celotne Slovenije. V tem
projektu je dobrodušno pristopilo ogromno
ljudi – nekateri s stiskom rok in moralno
podporo, drugi s fizično,
materialno, pravno ali
denarno pomočjo. Iz srca
hvala vsakemu posebej
za vsak odziv. Kogar
koli sem poklicala mi je
dal pozitivno odziv in je
nemudoma stekla akcija.
V teh mesecih smo zbrali
več kot 240 gotovinskih
transakcij in kar 19.000 €
s pomočjo SMS donacij.
Na to smo izjemno
ponosni, hvaležni in
veseli, saj smo omogočili
družini Vasle novo in
varno hišo,« je povedala
predsednica Krajevne
skupnosti Lenart Petra
Krepek Cafnik.
Zbrane je nagovoril tudi župan Občine
Lenart mag. Janez
Kramberger, ki je povedal: »Ko smo ugotovili,
da strehe nimamo kam
pričvrstiti, saj so stene
dotrajane, smo se odločili, da bomo pripravili
dokumentacijo za rušitev
in gradbeno dovoljenje,
seveda s soglasjem druži-

ne Vasle. Ko se je dokumentacija uredila, se je
pričelo zbiranje denarnih sredstev. V lanskem
letu se je ta dobrodelna akcija pričela izvajati
in k temu so zelo aktivno pristopili mediji.«
Župan ni skrival navdušenja nad projektom
in povezanostjo, pripravljenostjo pomagati in
pozitivno naravnanostjo vseh, ki so pomagali, da so projekt pripeljali uspešno do konca.
Besede hvaležnosti so kar deževale, širok
nasmeh je krasil njihove obraze. Maksimiljan Vasle je povedal: »Iz srca se zahvaljujemo
vsem, ki so nam pomagali in nam s svojim
prispevkom omogočili varen in topel dom.
Nič se več ne bojim kje bo kaj padlo na nas,
kje bo streha zaškripala nad glavo …«
Hišo je blagoslovil lenarški župnik Marjan Pučko, ki je družini poklonil križ in ob
tem vsem podal nekaj navdihujočih besed:
»Družini sem zaželel predvsem to, da ta njihova nova hiša postane predvsem dom. Da bi
bila njihova družinska sreča popolna.”
PR Občine Lenart, foto: N. Z.

Fotografski natečaj za osnovnošolce
»odkrijmo lepote Občine lenart«

O

bčina Lenart objavlja fotografski natečaj za osnovnošolce »Odkrijmo lepote občine Lenart«, ki vabi k iskanju
in predstavitvi zanimivih in lepih kotičkov v
občiniLenart. Fotografije lahko prikazujejo
kakršen koli motiv iz Občine Lenart, motive pokrajine, krajev, narave, življenja in dela
ljudi, živalskega sveta, človeške ustvarjalnosti,
skritih kotičkov, prireditev.
Fotografije morajo biti krajevno vezane na
območje Občine Lenart in posnete v letu 2020.
Natečaj bo potekal med 1. 6. 2020 in 10. 9. 2020.
Na fotografskem natečaju lahko sodelujejo osnovnošolci z bivališčem v Občini Lenart,
vključno z učenci, ki osnovnošolsko izobraževanje zaključijo letos. Na razpis se lahko prijavijo
tudi osnovnošolci, ki nimajo bivališča v Občini
Lenart, obiskujejo pa OŠ Lenart ali OŠ Voličina.
Poslane fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočega. Vsak avtor lahko sodeluje z največ tremi fotografijami v barvni tehniki.
Velikost digitalne oblike fotografije naj
ustreza velikosti fotografije formata A3 in visoke resolucije. Fotografije morajo biti v resoluciji najmanj 300 dpi in v JPG obliki. Nanje
ni dovoljeno dodajati podpisa ali kakršnega
koli znaka (logotipa) avtorja niti datuma posnetka. Obdelava fotografij z računalniškimi
programi za delo s fotografijami ni dovoljena.
Vsaka prijava na fotografski natečaj mora

vsebovati popolne podatke o avtorju in fotografiji, ki naj bodo zapisani na Prijavnici
na fotografski natečaj. Fotografij, ki ne bodo
opremljene z zgoraj navedenimi podatki, komisija ne bo ocenjevala. K vsaki fotografiji je
potrebno pripisati kraj, kjer je bila posneta, in
ime (naslov) fotografije. Sodelujoči na razpisu morajo k prijavnici priložiti tudi soglasje
staršev ali zakonitega skrbnika.
Sodelujoči na fotografskem natečaju se s
prijavo obveže, da je avtor fotografije in da
fotografija še ni bila nikjer objavljena. S prijavo na natečaj vsak sodelujoči, njegovi starši/
zakoniti skrbnik sprejemajo pravila in pogoje
sodelovanja na fotografskem natečaju in dovoljujejo javno objavo fotografij.
Fotografije pošljite v zaprti kuverti skupaj
s prijavnico in soglasjem staršev v digitalni
obliki v JPG formatu na CD/USB ključku
na naslov: Občina Lenart, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart, s pripisom ZA FOTOGRAFSKI NATEČAJ. Fotografije lahko oddate
tudi osebno v glavni pisarni Občine Lenart.
Med vsemi prispelimi fotografijami bo komisija, ki jo določijo organizatorji natečaja,
izbrala najboljše fotografije, ki bodo predstavljene na razstavi v Avli Jožeta Hudalesa v prostorih Občine Lenart. Fotografije po izboru
komisije, ki ne bodo predstavljene na razstavi,
bodo objavljene na fb profilu Občine Lenart.
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Rok za oddajo fotografij je 10. 9. 2020.
Komisija bo podelila nagrade za najboljše
fotografije prvim petim najbolje ocenjenim
fotografijam. Rezultati javnega natečaja bodo
objavljeni na spletni strain www.lenart.si in
fb profilu Občine Lenart. Popolno besedilo
razpisa natečaja in prijavnica sta dostopni
na spletni strani Občine Lenart www.lenart.
si in na fb profilu Občine Lenart. Lahko jih
prejmete tudi po e-pošti ali osebno v glavni
pisarni Občine Lenart. Dodatne informacije:

Darja Ornik, tel: 729 13 21 ali e-pošta: darja.
ornik@lenart.si
Občina Lenart

Ostrejši nadzor nad mirujočim prometom

I
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predpise, nekatere pa morajo inšpektorji in
redarji na to tu in tam spomniti,« je po seji
občinskega sveta dejal župan Občine Sveta
Ana Silvo Slaček. »Glede na razpravo na seji
občinskega sveta bodo morali redarji v bodoče malce zaostriti nadzor nad mirujočim
prometom oziroma parkiranjem v središču
Svete Ana, saj se število kršitev kljub opozorilom povečuje, kar ni dobro ne za varnost v
prometu in ne za urejeno življenje v občini in
kraju. Svetnice in svetniki so opozorili tudi,
da nekateri posamezniki pri obdelavi svojih
polj cesto onesnažijo, običajno z blatom, ki
ga po končanem delu ne očistijo, kar ogroža
varnost v prometu. Sicer pa je razprava na
občinskem svetu pokazala, da smo lahko zadovoljni z nadzorom nad izvajanjem in spoštovanjem občinskih odlokov in predpisov.«
Tomaž Kšela

22. praznik Občine Sveta Ana

Občina Sveta Ana

nšpektorji Medobčinskega inšpektorata
in redarstva Maribor, ki tako kot za vseh
18 občin ustanoviteljic tudi za Občino
Sveta Ana opravljajo inšpekcijsko službo, so
lani praviloma dvakrat na mesec pregledali
vse kraje in zaselke na območju Občine Sveta
Ana. To izhaja iz poročila Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2019, s
katerim so se na nedavni seji seznanili člani in
članice Občinskega sveta Občine Sveta Ana.
Inšpektorji v občinah ustanoviteljicah, med
katerimi je tudi Občina Sveta Ana, nadzirajo zlasti izvajanje in spoštovanje odlokov o
občinskih cestah, ravnanju s komunalnimi
odpadki, odvajanju in čiščenju odpadnih in
padavinskih voda, oglaševanju, rabi javnih površin, zelenih površinah, javnem redu in miru,
avtotaksi prevozih, pogrebni in pokopališki
dejavnosti ter o turistični in promocijski taksi.
Na območju Občine Sveta Ana so lani inšpektorji sodelovali pri komisijskih pregledih
izvedenih del na občinskih cestah Zg. Ščavnica–Rožengrunt in Žice–Škof. Ugotovili so, da
je izvajalec dela izvedel v skladu z načrti, za
ugotovljene pomanjkljivosti pa so izvajalcu
naložili, da jih v določenem roku odpravi.
Na rednih pregledih cest so inšpektorji več
lastnikov opozorili, da morajo na svojih parcelah ob cesti obrezati rastline, ki ovirajo promet in pešce na cesti. Ker so lastniki opozorila upoštevali, inšpektorjem ni bilo potrebno
nadaljnje ukrepanje.
V Zgornji Bačkovi so inšpektorji izrekli
opozorilo lastniku objekta, ki je imel odvodnjavanje meteornih vod s strehe svoje hiše
speljano kar na cesto Osek–Benedikt–Sveta
Ana. Po opozorilu je lastnik nepravilnost takoj odpravil.
Kar se tiče ravnanja s komunalnimi odpadki, na inšpektoratu z zadovoljstvom ugotavljajo, da lani prijav zaradi nezakonitega
odlaganja odpadkov v naravo v Občini Sveta
Ana niso prejeli, prav tako pa na takšen primer niso naleteli pri rednih pregledih. Očitno so prizadevanja številnih deležnikov od
Občine Sveta Ana do inšpekcijskih služb za
varovanje okolja in odgovorno ravnanje z odpadki v minulih letih obrodila sadove.
Oktobra lani so inšpektorji izvedli tudi iz-

pa so izrekli globo.
Za izboljšanje varnosti v cestnem prometu so redarji na območju Občine Sveta Ana
izvajali tudi nacionalne preventivne akcije
»Uporaba telefona med vožnjo« (januarja), »Bodi previden« (februarja in oktobra),
»Varno s kolesom« (maja), »Varnost otrok«
(septembra) in »Mednarodni dan invalidov«
(decembra). Poleg tega so sodelovali tudi pri
izvedbi kolesarskih izpitov.
Redarji so v okviru svojih pooblastil izvajali tudi nadzore glede spoštovanja javnega
reda in mira na območju Občine Sveta Ana,
zlasti v okolici šol in drugih zbirališč mladih.
Razveseljiv je podatek, da kršitev niso zaznali
in da jim zaradi pojavov vandalizma ni bilo
potrebno ukrepati.
Poleg vseh drugih aktivnosti so redarji izvedli več ciljno usmerjenih akcij, v katerih
so posebno pozornost posvetili enkrat uporabi varnostnega pasu, trikrat varnosti pešcev na pločnikih,
enkrat varni poti v šolo,
enkrat ravnanju pešcev v
prometu, enkrat spoštovanju prometnih predpisov
v Zgornji Ročici in enkrat
skrbi za invalide.
»Razprava na občinskem
svetu o poročilu Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Maribor je pokazala, da velika večina občank in občanov spoštuje
občinske odloke in druge

redni nadzor ločevanja komunalnih odpadkov pri posameznih porabnikih na območju
Občine Sveta Ana. Nadzor so izvedli skupaj
s podjetjem Saubermacher Slovenija po sistemu od vrat do vrat. Ugotovili so, da nekateri
uporabniki odlagajo gradbene in nevarne odpadke v netipske vrečke. Kršitelje so pozvali
k spoštovanju zakonodaje. Inšpektorji bodo
z izrednimi nadzori ravnanja z odpadki nadaljevali tudi v letošnjem letu, vendar bodo
letos pri ukrepanju bolj strogi.
Junija leta 2018 je začel veljati novi Gradbeni zakon, po katerem inšpekcijske službe vršijo nadzor tudi nad gradnjo enostavnih objektov ter nad vzdrževalnimi deli, preverjajo pa
tudi skladnost gradenj s prostorskimi akti in
drugimi predpisi. Lani inšpektorjem v skladu
z novimi pooblastili na območju Občine Sveta
Ana ni bilo potrebno ukrepati, saj niso dobili
nobenega tozadevnega obvestila ali prijave.
Tudi kar se tiče vzdrževanja čistoče na javnih površinah ter ravnanja z zelenimi površinami, inšpektorjem lani na območju Občine
Sveta Ana ni bilo potrebno ukrepati. Urejenost
omenjenih površin je bila po njihovi oceni zelo
dobra. Tudi pokopališče pri Sveti Ani je, kot
ugotavljajo inšpektorji, primerno urejeno in
vzdrževano. Prav tako inšpektorji niso zaznali nedovoljenega plakatiranja in nepravilnega
oglaševanja na območju Občine Sveta Ana,
saj za to področje očitno dobro skrbi občinski
režijski obrat. Sicer pa so inšpektorji pri izvajanju svojih zakonskih nalog uspešno sodelovali
z občinsko upravo Občine Sveta Ana in sproti
reševali nastalo problematiko.
Medobčinski inšpektorji so lani na območju Občine Sveta Ana izvedli 73 rednih kontrolnih in 7 izrednih pregledov. Poleg tega so
izvedli dva komisijska pregleda ter skupaj izvedli 89 inšpekcijskih postopkov.
Redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor pa so lani na območju Občine Sveta Ana opravili 39 nadzorov, poleg tega
pa še pet skupnih nadzorov s policisti Policijske postaje Lenart.
Pri nadzoru nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem drugih prometnih predpisov so izvedli osem prekrškovnih
postopkov – pet kršiteljev so opozorili, trem

V času od 17. do 26. julija 2020 praznujemo praznik Občine Sveta Ana. Zaradi nepredvidljivih razmer v povezavi z epidemijo covida-19 v tem trenutku ne moremo z gotovostjo
napovedati dogodkov, ki se bodo odvijali v tem času. O njih vas bomo sproti obveščali.
Silvo Slaček, župan

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Ponovno so odprli zdravstveno ambulanto

T

prej je njen ordinacijski čas ob ponedeljkih
rojičanke in Trojičani imajo po nekajin četrtkih od 7. ure do 12.15 ure in ob sremesečni pavzi v središču Svete Trojice
dah od 13. ure do 20. ure. V ambulanti poleg
zopet svojo ambulanto družinske in
Ksenije Ljubojevič Džaferović, dr. med., spec.,
splošne medicine. Tako jim k zdravniku ne bo
paciente sprejema tudi zdravnik Miha Lukač,
treba več hoditi v Lenart, temveč ga bodo lahko
dr. med., spec., sčasoma pa jima bo pri delu v
obiskali kar v domačem kraju oziroma občini.
ambulanti začel pomagati tudi mlajši kolega
V Sveti Trojici si bili 13 let brez svoje zdrazdravnik. V ambulanti izvajajo tudi laboravstvene ambulante. Lani spomladi jo je sicer
torijske preiskave odvzetih vzorcev krvi in
v prenovljenem poslopju občine v središču
urina. Ambulanta je opremljena tudi z EKG
kraja odprl Zdravstveni dom Lenart, vendar
aparatom, spirometrom, merilcem gleženjjo je moral zaradi pomanjkanja zdravnikov
skega indeksa in 24-urnim merilcem krvnega
po nekaj mesecih zapreti. Tako so bili Trojitlaka. Po pogodbi z Nacionalnim inštitutom
čanke in Trojičani prisiljeni k zdravniku hoza javno zdravje (NIJZ) bodo v ambulanti izditi v Lenart, kar je največ težav povzročalo
vajali tudi programe cepljenja, poleg tega pa
starejšim in tistim, ki nimajo lastnega prevobodo pacientom na voljo dodatne storitve na
za, saj medkrajevni avtobusi vozijo čedalje
področju promocije zdravja. Med drugimi se
bolj poredko.
bodo lahko preko te ambulante vključevali v
Takoj po tem, ko je Zdravstveni dom Leprograme SVIT, SOPA in druge.
nart zaprl ambulanto v Sveti Trojici, je ObčiKot je na novinarski konferenci, ki jo je ob
na Sveta trojica na čelu z županom Davidom
ponovnem odprtju ambulante pripravila ObKlobaso šla v akcijo za pridobitev koncesije
čina Sveta Trojica, povedala Ksenija Ljubojein koncesionarja. Tako je občina že na začetvič Džaferović, dr. med., spec., bo zdravnik iz
ku letošnjega leta sprožila postopek za izbiro
koncesionarja za ambulanto. Po tem, ko je občina na
začetku maja pridobila soglasje Ministrstva za zdravje k podelitvi koncesije za
opravljanje javne službe na
področju splošne in družinske medicine na območju Občine Sveta Trojica, jo
je z odločbo podelila družbi Amigdala, d. o.o., na čelu
z odgovorno nosilko zdravstvene dejavnosti Ksenijo
Ljubojevič Džaferović, dr.
med., spec., za dobo petnajstih let.
Ambulanta v poslopju
Občine Sveta Trojica na Ob ponovnem odprtju zdravstvene ambulante v Sveti Trojici so pripravili
Trojiškem trgu je svoja vra- novinarsko konferenco, na kateri so javnost z novo pridobitvijo seznanili Ksenija Ljubojevič Džaferović, dr. med,. spec., iz Amigdale, d. o. o., (prva z leve),
ta za paciente ponovno od- župan Občine Sveta Trojica David Klobasa in direktorica občinske uprave
prla 8. junija. Od takrat na- Občine Sveta Trojica Darja Slivnjak.
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zdravstvene ambulante v
domači kraj.«
Trojičanke in Trojičani
so se ambulante razveselili, zato so že v prvih
dneh po ponovnem odprtju imeli v njej veliko
obiskov in klicev. Zaradi
velikega števila klicev jih
v ambulanti sprejemajo
dopoldne med 8. in 11. uro
in popoldne med 14. in 18.
uro. Še raje pa v ambulanti vidijo, če se pacienti, ki
imajo to možnost, nanje
obračajo preko elektronske
pošte na elektronski naslov
Za paciente v zdravstveni ambulanti v Sveti Trojici skrbijo zdravnik Miha
ambulanta.trojica@gmail.
Lukač, dr. med., spec., zdravnica Ksenija Ljubojevič Džaferović, dr. med., spec.
com.
(prva z desne) in diplomirana medicinska sestra Manja Lešnik.
Ker so ambulanto ponovno odprli, ko zaradi
ambulante hudo bolne, nepokretne in mobilnedavne epidemije bolezni covid-19 pri nas
no ovirane paciente po dogovoru obiskoval
še vedno veljajo določeni ukrepi, zdravstvetudi na domu. Po njenih besedah je podjetje
na ambulanta v Sveti Trojici, podobno kot
Amigdala, d. o. o., ki posluje že od leta 1997, v
zdravstvene ambulante povsod po državi,
ambulanti v Sveti Trojici zaposlilo tudi diplosprejema le bolnike, ki se na pregled predmirano medicinsko sestro, ki je domačinka iz
hodno naročijo. Na pregled v ambulanti v
Svete Trojice.
Sveti Trojici se lahko pacienti naročijo po
Na novinarski konferenci ob odprtju amtelefonu 02 729 50 30, za naročanje pa je v tej
bulante sta župan Občine Sveta Trojica David
ambulanti odgovorna diplomirana medicinKlobasa in Ksenija Ljubojevič Džaferović, dr.
ska sestra Manja Lešnik.
med., spec., povedala, da je Amigdala, d. o.
Pred obiskom ambulante si morajo pacieno., za ambulanto v Sveti Trojici dobila za zdaj
ti
obvezno razkužiti roke in nadeti zaščitno
polovično koncesijo za izvajanje javne službe
masko. Vsi, ki imajo vročino in kašljajo ali pa
splošne in družinske medicine, torej za 17,5
se slabo počutijo, pa morajo o tem zdravnika
ure na teden. Povedala sta tudi, da je podjeobvestiti še pred prihodom v ambulanto in se
tje Amigdala povabil, naj se prijavi na raznato ravnati po njegovih navodilih.
pis, župan Občine Sveta Trojica osebno. »Za
Podjetje Amigdala, d. o. o., ima tudi svojo
pridobitev koncesije je naša občina napela
spletno stran. Na njej so med drugimi objavse sile, saj sodi zdravstvena oskrba med privljena tudi vsa obvestila za paciente, ki obimarne potrebe občank in občanov,« je dejal
skujejo ambulanto v Sveti Trojici.
Klobasa. »Veliko prebivalcev naše občine mi
Tomaž Kšela
je dejalo, da naravnost hrepenijo po vrnitvi

Nepremičninski razcvet

Ž

upan Občine Sveta Trojica David Klobasa je novinarsko konferenco ob ponovnem odprtju zdravstvene ambulante izkoristil tudi za predstavitev nekaterih
dosežkov in aktivnosti Občine Sveta Trojica v
zadnjem obdobju. »Poleg urejenega zdravstva
so v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah
pomembni razvojni stebri tudi urejena komunalna infrastruktura, zagotavljanje kakovostne
pitne vode, trajnostna mobilnost, digitalizacija
občine, urejeno in čisto okolje ter razvoj turizma. Tako v letošnjem letu skrbimo za investicijska vlaganja v ceste, vodovod in kanalizacijo
ter javne površine, za kar bomo namenili okoli
700 tisoč evrov,« je dejal Klobasa.
Po njegovih besedah Sveta Trojica doživlja
pravi nepremičninski razcvet, saj v naselju
Trojica jug rastejo nove hiše kot po tekočem
traku. V tem naselju občina gradi še zadnjo
cesto oziroma ulico, ki v dokumentaciji nosi
oznako F. Po tem, ko bodo hiše v naselju
zgrajene, bodo ulice še asfaltirali.
Kot je dejal Klobasa, je na področju urejanja komunalne infrastrukture v izvajanju
veliko projektov na več območjih občine, in
sicer: v naselju Zgornja Senarska–Vas, na območju Občinskega podrobnega prostorskega
načrta Trojica Jug, kjer raste novo naselje
bivalnih hiš, pod Prisojno ulico, v Gočovi, v
Spodnji Senarski ter na območju Sodarske in
Slovenske ulice.
»Na dosežke v razvoju občine smo lahko
ponosni,« je poudaril Klobasa. Po njegovih
besedah imajo v Sveti Trojici dobre pogoje
za kakovostno življenje, kar ugotavljajo tudi

mnogi, ki se zanimajo za priselitev vanjo. K
temu prispeva tudi intenzivna gradnja javnega optičnega omrežja, ki jo izvaja Telekom.
Letos nadaljujejo gradnjo tega omrežja na
območju Zgornjega Porčiča, Verjan, Zgornje
in Spodnje Senarske ter dela Oseka. Kmalu
bo celotno območje občine pokrito z javnim
optičnim omrežjem, kar bo omogočalo digitalizacijo v najširšem smislu.
Občina gradi tudi vodovod v naselju Osek,
iz smeri Stara gora–Osek, v dolžini okoli 600
metrov. S tem so oziroma bodo oskrbljena z
zdravo pitno vodo tudi gospodinjstva, ki so
bila kar nekaj časa brez nje.
Za zagotavljanje trajnostne mobilnosti in v
podporo razvoju turizma občina intenzivno
dela tudi na projektu umeščanja v prostor in
izgradnje kolesarskih poti na območju Območnega razvojnega partnerstva Slovenske
gorice in pridruženih občin. Kolesarske poti
bodo potekale skozi vsa naselja v Občini
Sveta Trojica, skupno pa jih bo na območju
trojiške občine okoli 17 kilometrov. Glavnino
sredstev za izgradnjo in ureditev kolesarskih
poti v Slovenskih goricah, ki bodo olajšale in
povečale mobilnost domačinov ter pritegnile
turiste in kolesarje iz vse Slovenije in tujine,
bo prispevala Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
Ob Trojiškem jezeru pa bodo čez poletje
zgradili postajališče za avtodome. Prav tako
bodo v poletnih mesecih preplastili športno
igrišče. Za oba projekta je občina na javnih
razpisih pridobila okoli 50 tisoč evrov.
Tomaž Kšela

novega občinskega svetnika izvoljen Robert
Kukovec. Občinski svetniki so tako sprejeli
tudi sklep, s katerim so ga potrdili za člana
občinskega sveta.
Na seji je župan Peter Škrlec člane občinskega sveta seznanil, da je za funkcijo podžupana imenoval Miroslava Breznika, ki to
funkcijo opravlja od 1. marca 2020.

Nova cena vode

Akontacija ob vpisu v vrtec

Sprejet je bil tudi sklep o spremembah in
dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske
cene vrtca v občini, ki po novem določa, da
morajo starši, ki so prvič vpisali otroka v vrtec
za naslednje šolsko leto, ob podpisu pogodbe
poravnati akontacijo v višini 50 €. Na osnovi
prejetega plačila in podpisane pogodbe bo
otroku zagotovljeno mesto v vrtcu. Akontacijo bo vrtec poračunal po prvem mesecu
obiskovanja programa. V kolikor starši ne
pripeljejo otroka v vrtec na dan, ki je določen

Občinski svet je potrdil Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v občini za leto 2020, ki ga je pripravil Mariborski
vodovod, d. d. S tem se
je cena vode (vodarina)
povišala na 0,8438 €/
m3, s čimer je cena vodarine enaka kot v drugih občinah UE Lenart.
Razlike med posameznimi občinami so v
ceni omrežnine, ki za
gospodinjstva v jurovski občini znaša 8,36 €
na priključek. Cena za
posamezno gospodinjstvo, ki porabi 16 m3
vode, se bo tako povečala za 0.57 evra. Nove
cene so v veljavi od 1.
Z 28. majem 2020 je jurovska občina sprostila ukrepe ob omejitvi uporabe
julija 2020.
športnih površin na območju občine. Uporabnike otroških igral in fitnesa na
Občinski svetniki so prostem prosijo, naj upoštevajo priporočila NIJZ.
bili seznanjeni z letnim
poročilom Medobčinv pogodbi, ali otroka ne izpišejo najkasneje
skega inšpektorata in redarstva Maribor za
15 dni pred dogovorjenim dnevom prihoda
leto 2019 in s poročilom Nadzornega odbov vrtec, dano akontacijo izgubijo.
ra Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za preteklo
leto.
Novi občinski predstavnikih v

Potrjena sistematizacija in povečan
normativ v oddelkih vrtca ter
akontacija ob vpisu

Občinski svet je podal sklep k sistemizaciji
delovnih mest v vrtcu pri JVIZ in VVZ OŠ
Jožeta Hudalesa Jurovski Dol za šolsko leto
2020/2021. Prav tako so svetniki potrdili povečani normativ v naslednjih oddelkih vrtca:
za dva homogena oddelka prvega starostnega
obdobja – 12 + 2 otroka, za en homogeni oddelek drugega starostnega obdobja (3–4 letni
otroci) – 17 + 2 otroka, za dva homogena oddelka drugega starostnega obdobja - 22 + 2
otroka. Skupaj bo od 1. 9. 2020 v petih oddelkih prostora za 95 otrok.

organih

Za nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti Občine Sv. Jurij v Slov. gor. in
za nadomestnega predstavnika ustanovitelja
v Svet zavoda JVIZ in VVZ OŠ J. Hudalesa je
bil imenovan Robert Kukovec.
Za predstavnika Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v Svet OI JSKD Lenart je bila imenovana Simona Črnčec.
Občinski svetniki so sprejeli tudi sklep o
ukinitvi statusa javnega dobra za parcelo v
Jurovskem Dolu, ki je bila označena kot poljska pot in bo za potrebe ureditve kolesarskih
cest postala last Občine Sv. Jurij v Slov. gor.
Dejan Kramberger

Jurovski župan sprejel odlične učence

J

urovski župan Peter
Škrlec je v sredo, 24.
junija 2020, v prostorih občine sprejel 4
učence OŠ J. Hudalesa
Jurovski Dol, ki bi po
prejšnji
klasifikaciji
ocenjevanja v osnovnih šolah vse razrede
zaključili z odličnim
učnim uspehom. Sprejema so se tako s starši
udeležili Jonas Kacijan,
Julija Konrad, Maja
Škamlec in Tijana Škrlec. Učenec Jonas Kacijan se je vpisal tudi v
knjigo zlatih učencev.
Županovega
sprejema se je udeležila tudi
ravnateljica OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol Vesna Breznik, razredničarka mag. Aleksandra
Žnuderl, sorazredničarka Ana Šuster Kraner
in učitelj David Bratovčak.
Jurovski odličnjaki so ob tej priložnosti

prejeli knjižno nagrado in priložnostno darilo, v kratkem županovem nagovoru pa jim
je župan Peter Škrlec zaželel veliko šolskega
uspeha tudi v prihodnje
Dejan Kramberger

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

11. redna seja jurovskega občinskega sveta
Potrjen novi občinski svetnik,
imenovan podžupan

V

četrtek, 18. 6. 2020, je v Kulturnem
domu Jurovski Dol potekala 11. redna
seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij
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v Slov. gor. Občinski svetniki so obravnavali
17 točk dnevnega reda. Predsednica občinske
volilne komisije je predstavila poročilo o izidu volitev v Občini Sv. Jurij v Slov. gor. na nadomestnih volitvah za člana občinskega sveta
v volilni enoti 2. S 83 glasovi od 126 je bil za

Na območju jurovske občine bodo pridobili
okoli 6 kilometrov kolesarskih poti

K

ljub epidemiji bolezni covid-19, ki je
zaznamovala letošnjo pomlad, so v
Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah
v minulih mesecih in tednih nadaljevali z iz-

vajanjem investicije »Kolesarske povezave na
območju območnega razvojnega partnerstva
(ORP) Slovenske gorice in širše«. Trenutno
so v fazi pridobivanja služnosti na zemljiščih,
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po katerih bodo uredili
kolesarske steze. Pravico do služnosti morajo
občine pridobiti za pripravo dokumentacije
in prijavo projekta za
pridobitev sredstev iz
evropske blagajne in
državnega
proračuna. Ko jim bo sredstva
uspelo pridobiti in
bodo kolesarske steze
in poti začeli graditi, pa
bodo zemljišča zanje
od lastnikov odkupili
po cenah, ki jih bo določil sodni cenilec.
Z omenjenim pro- Peter Škrlec: Projekt izgradnje kolesarskih povezav na območju razvojnega
partnerstva Slovenske gorice in pridruženih občin je v naši občini v fazi pridojektom je predvidena bivanja služnosti.
gradnja
kolesarskih
povezav na območju
občin iz Območnega
razvojnega partnerstva
Slovenske gorice, v katerega so poleg občine
Sveti Jurij v Slovenskih
goricah vključene še
občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta
Trojica v Slovenskih
goricah in Šentilj ter
na območju pridruženih občin Sveti Andraž
v Slovenskih goricah,
Sveti Jurij ob Ščavnici
in Trnovska vas. Kolesarske povezave pa Asfaltirane kolesarske poti, ki bodo speljane ob regionalni cesti in bodo široke
bodo uredili tudi na 2,6 metra, bodo lahko v nadaljevanju s pridom uporabljali tudi pešci, invalidi,
matere z otroki in drugi, ki danes na cestah brez pločnikov niso najbolj varni.
območju občin Gornja Radgona, Apače
in Juršinci. Tako bodo
ki bo dolga 4,5 kilometra. Tudi trasa 14 bo v
domala vsa večja naselja v Slovenskih goricah
naravi kolesarska steza od Jurovskega Dola
povezana s kolesarskimi potmi.
preko Voska do Pesnice v dolžini 11,1 kiloKot pravi župan Občine Sveti Jurij v Slometer. Skupno bodo tako na območju Občine
venskih goricah Peter Škrlec, gre za pomemSveti Jurij v Slovenskih goricah zgradili okoli
ben projekt, ki bo trajnostno povečal mobil6 kilometrov asfaltiranih kolesarskih stez, šinost in s tem tudi kakovost življenja ljudi v
rokih 2,6 metra. Te kolesarske steze bodo celo
Slovenskih goricah. Izgradnjo kolesarskih
malce širše od marsikatere lokalne ceste, ki so
povezav primerja z izgradnjo vodovodnega
jo zgradili v preteklosti.
in električnega omrežja v preteklosti. »Takrat
Celotna investicija v izgradnjo in ureditev
so nekateri govorili, da vode iz vodovoda
kolesarskih povezav skupaj z vzpostavitvijo izne bodo nikoli potrebovali, ker imajo lasten
posojevalnic za kolesa in skuterje v Slovenskih
vodnjak. Danes pa si življenja brez javnega
goricah bo stala okoli 22,5 milijona evrov. Samo
vodovoda in električne napeljave ne znamo
vrednost projekta »Kolesarske povezave na
več niti predstavljati. Tako si čez leta ne bomo
območju območnega razvojnega partnerstva
znali predstavljati mobilnosti prebivalcev Slo(OPR) Slovenske gorice in širše« znaša blizu 16
venskih goric, še zlasti mladih in delovno akmilijonov evrov. »Okoli 85 odstotkov teh sredtivnih, brez kolesarskih povezav med kraji, ki
stev bosta zagotovili Evropska unija iz Evropjih bomo v bodočnosti lahko uporabljali tudi
skega sklada za regionalni razvoj in država iz
za peš hojo, za vožnjo z invalidskimi vozički,
proračuna, medtem ko bodo občine investitoriza rekreativne teke, za vožnjo z rolkami in poce prispevale samo okoli 15 odstotkov sredstev
dobno,« pravi Škrlec.
in davek na dodano vrednost,« pravi Škrlec.
Podatki kažejo, da so dnevne migracije
Vrednost načrtovanih kolesarskih poti na
delovno aktivnega prebivalstva v celotnih
območju Občine Sveti Jurij v Slovenskih goriSlovenskih goricah zares velike, kar velja tudi
cah presega 880 tisoč evrov, pri čemer bo moza Občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah. V
rala Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah iz
tej občini prebiva okoli 700 delovno aktivnih
svojega proračuna prispevati samo okoli 170
prebivalcev in kar tri četrtine si jih služi kruh
tisoč evrov. Za ta denar bo občina dobila okov drugih občinah. V Lenart se jih vsaki dan
li 6 kilometrov 2,6 metra široke asfaltne kolevozi na delo blizu 200, v Maribor pa skoraj
sarske poti ob cesti skozi celotno občino, ki jo
250. Tudi veliko mladih iz Občine Sveti Jurij
bodo lahko kasneje pridom uporabljali tudi
v Slov. goricah, ki se izobražujejo, se dnevno
pešci, invalidi, matere z vozički in drugi. »To
vozi v poklicne, srednje ter višje in visoke šole
je enkratna priložnost, ki se občini ne ponudi
v druge kraje. Ker ob občinskih in regionalvelikokrat,« pravi župan Škrlec.
nih cestah ni pločnikov, kaj šele kolesarskih
Za pripravo dokumentacije, ki je pogoj za
poti, je hoja in vožnja s kolesom ob njih izprijavo projekta za evropska sredstva, mora
jemno nevarna, še zlasti ob slabem vremenu
občina od vseh lastnikov zemljišč, na katerih
in v temi. Zato so mnogi prisiljeni uporabljati
bodo zgradili kolesarsko pot, pridobiti notarsko
avtomobile, čeprav bi se na delo, v šolo, v troverjene pogodbe o pravici služnosti. Brez tega
govino ali po drugih opravkih raje odpravili s
bi bilo nesmiselno naročiti izdelavo projektov.
kolesom ali kar peš. Čeprav bi bilo to tako z
Vendar pa lastniki zemljišč ne bodo prikrajšani,
ekološkega kot iz zdravstvenih oziroma rekresaj bo občina omenjena zemljišča po končani
ativnih razlogov zanje bolj primerno, doslej
izgradnji geodetsko odmerila in odkupila po
možnosti za to niso imeli. Zato je sedaj v Obceni, ki jo bo določil sodni cenilec. Ob tem velja
čini Sveti Jurij v Slovenskih goricah registriraomeniti, da bodo kolesarske poti speljali znotraj
nih preko 1.600 motornih vozil, od tega okoli
15 metrskega pasa od regionalne ceste, na ka1.150 avtomobilov in okoli 300 traktorjev.
terem morajo imeti lastniki po veljavnih predKolesarske poti v Slovenskih goricah in širpisih že danes soglasje za vsak poseg. Lasniki
še bodo speljane po 19 trasah. Na območju
bodo za kolesarske poti torej prodali zemljišče v
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah bodo
obcestnem pasu, s katerim že danes niso mogli
po besedah župana Petra Škrleca uredili trasi
povsem svobodno gospodariti.
13 in 14. Trasa 13 bo v naravi 2,6 metra široKot pravi župan Škrlec, je velika večina laka kolesarska steza za vožnjo v obeh smereh
stnikov že podpisala pogodbe o ustanovitvi
ob regionalki od Lenarta do Jurovskega dola,

ŠT. 6 | 3. JULIJ 2020

DOGODKI IN DOGAJANJA
služnosti, ki so bile notarsko overjene, saj gre
za investicijo, ki je v interesu kraja in občine v celoti, pa tudi sami ne bodo ostali brez
odškodnine. Dejansko bodo s to investicijo
pridobili kolesarske poti do svojih domov in
parcel, poleg tega pa bodo dobili odstopljeno
zemljišče plačano po dokaj ugodni ceni.
Kdor ne bo podpisal služnosti za zemljišče na trasi kolesarske poti, pa po besedah
Škrleca s tem tvega, da bodo kolesarsko pot
speljali po drugi strani ceste, kar bo kasneje
od kolesarjev in drugih uporabnikov terjalo
prečkanje ceste pred in za njihovo hišo, kar bi
zmanjšalo prometno varnost uporabnikov in
povečalo tveganje za nesrečo. Župan upa in
verjame, da bodo vsi lastniki zemljišč v skladu s svojim moralnim čutom in odgovornostjo do razvoja kraja ravnali tako, da bodo v
Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah s skupnimi močmi projekt izgradnje kolesarskih
poti izpeljali na najboljši možni način. »Že v
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času epidemije smo dokazali, da znamo ravnati odgovorno eden do drugega in da skupaj
zmoremo,« pravi.
Izgradnja kolesarskih poti pa ne bo povečala mobilnosti in dvignila kakovosti življenja samo domačinom, temveč bo v Slovenske
gorice privabila tudi številne domače in tuje
turiste, ki čedalje bolj iščejo pristen stik z neokrnjenim naravnim okoljem. Zato bodo kolesarske poti prispevale tudi k razvoju turizma
v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah, ki
lahko v osrednje Slovenske gorice prinese
nova delovna mesta in različne priložnosti za
dodaten zaslužek.
Kako že pravi star slovenski pregovor? Priložnost zamujena, ne vrne se nobena. Tega
se v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah
dobro zavedajo, zato zavzeto izvajajo projekt
kolesarskih povezav.
Tomaž Kšela

Jurovski Dol bo predstavljen na nacionalni
televiziji

D

okumentarna oddaja Sledi, ki nastaja
v produkciji Televizije Maribor, bo v
sklopu izdaje Roškarjeve knjige avgusta letos predstavila Jurovski Dol in pomembno zgodovinsko osebo Ivana Roškarja. Oddaja o Ivanu Roškarju in Jurovskem Dolu bo na

sporedu nacionalne televizije RTV Slovenija
1 11. avgusta 2020 ob 17.25, na programu
Televizije Maribor pa 6. septembra 2020 ob
20.uri.
Dejan Kramberger

Čistilna akcija v tednu prostovoljstva

S

lovenska filantropija med 25. in 31.
majem 2020 že tradicionalno organizira 21. Nacionalni teden prostovoljstva,
katerega namen je praznovanje prostovoljstva ter prostovoljskih organizacij in zahvala
prostovoljcem za njihovo udejstvovanje. Prostovoljstvo ima v Sloveniji velik pomen, saj
se prostovoljke in prostovoljci vključujejo in
delujejo v vseh sferah družbenega delovanja
(skrb za najranljivejše skupine,
skrb za aktivnost vseh generacij,
skrb za ohranjanje kulturne ponudbe, skrb za okolje …). Tudi v
SVZ Hrastovec smo že vrsto let
vključeni v ta projekt in aktivno
delujemo v okviru Slovenske filantropije.
Tako smo člani projektne
skupine za prostovoljstvo v ponedeljek, 25. maja, na »Slovesni
dan prostovoljstva« organizirali
čistilno akcijo med 10. in 12.
uro v ožji okolici zavoda. Seveda
je bil sam potek čistilne akcije v
skladu z navodili in priporočili
NIJZ. Na osnovi teh priporočil
je bil izdelan načrt, kako in kje
bo kdo poskrbel za čisto okolico
zavoda: enota Korenjaki 1-2 je
čistila v parku zavoda, Varovani oddelek 1-2 je čistil okolico
za gradom, vključno s potko do
kapelice, enota DEP D1 je čistila parkirišča, pergole in okolico
njihove enote, enota DEP D2
je čistila okolico njihove enote,
enota DEP C je čistila okolico
njihove enote in prostor ob spomeniku.
S to akcijo smo po dolgem

času spet malo aktivirali stanovalce, jim vsaj
za kratek čas kvalitetno popestrili njihov vsakdan in ne nazadnje poskrbeli za lepšo okolico našega zavoda.
Člani projektne skupine se zahvaljujemo
vsem, ki so kakor koli sodelovali v čistilni
akciji in tako skupaj z nami aktivno obeležili
začetek tedna prostovoljstva.
SVZ Hrastovec, foto: arhiv SVZ Hrastovec
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9. odprto meddruštveno ocenjevanje vin
2020 v Lenartu

T

udi vinogradnike so pri izvedbi prireditev prizadele omejitve, povezane
z epidemijo covida-19, in tako je bil
odpovedan tudi sejem KOS 2020, v sklopu katerega je že vrsto let potekalo odprto
meddruštveno ocenjevanje vin. Ob sprostitvi
ukrepov in ob mnogih pobudah smo tako
pristopili k lastni organizaciji ocenjevanja.
Tako je v torek, 26. maja 2020, v Centru Slovenskih goric v Lenartu potekalo že 9. odprto
meddruštveno ocenjevanje vin. Ocenjevanje je ob pomoči sosednjih vinogradniških
društev organiziralo Društvo vinogradnikov
Lenart. Strokovno komisijo pod vodstvom
Andreja Reberniška so sestavljali še Tadeja
Vodovnik Plevnik, Borut Pulko, Božo Čeh
in Sebastijan Rojs. Na ocenjevanju so sodelovali člani 14 vinogradniških društev, med
njimi tudi vinarji iz Hrvaške, s 93 vzorci vin.
Ocenjevanje je bilo prejšnja leta javno, letos
pa so bili lahko prisotni le predsedniki ali
predstavniki sodelujočih društev, da je bila
zagotovljena primerna razdalja med prisotnimi. Najštevilčnejši so bili vzorci sauvignona,
rumenega muškata in renskega rizlinga, ki so
predstavljali kar 50 % ocenjenih vzorcev.
Prvaki sort:
- Zvrst 18,13 - Marjan Šiler, Pekel pri Mariboru
- Šipon 18,03 - Franc Rojko, Osek
- Laški rizling 18,20 - Anton Slanič, Žikarce
- Chardonnay 18,33 - OPG Miroslav Majhen, Cestica (Hrvaška)
- Kerner 18,13 - Vina Donik, Močna
- Renski rizling 18,23 - Marjana, Janez Se-

nekovič, Dražen Vrh
- Muškat otonel 18,10 - Vina Donik, Močna
- Rumeni muškat 18,30 - Stanislav Kurnik, Žikarce
- Rumeni muškat 18,30 - Vinogradništvo
Edvard Fekonja, Nadbišec
- Sauvignon 18,37 - Stanislav Kurnik, Žikarce
- Sivi pinot 18,20 - Vina Perko, Anton Perko, Sp. Velka
- Sivi pinot 18,20 – Robi Oset, Šentjur
- Traminec 18,70 - Marjan Polič, Zg. Ščavnica
- Cabernet sauvignon 17,79 - Dragica Mašič, Vidovec, Vinica (Hrvaška)
- Traminec - pozna trgatev 18,53 - Stanislav Kurnik, Žikarce
Višek ocenjevanja vin predstavlja izbor
šampionov v kategorijah suhih, polsuhih in
rdečih vin. Te zveneče nazive so prejeli:
v kategoriji suhih vin Vina Perko, Anton
Perko, Sp. Velka, član TD Klopotec - Zgornja
Velka za vino sivi pinot 2019;
v kategoriji polsuhih vin OPG Miroslav
Majhen, Cestica (Hrvaška), član društva VINEA iz Vinice za vino chardonnay 2019 in
v kategoriji rdečih vin Dragica Mašić, Krkanec - Vidovec (Hrvaška), članica društva
VINEA iz Vinice za vino cabernet sauvignon
2019.
Podelitev priznanj in šampionskih odličij
bo na dvigu klopotca v Lenartu v začetku meseca avgusta.V primeru ponovnih omejitev
zbiranja na javnih prireditvah bodo priznanja vročena preko predsednikov sodelujočih
društev.
Za vinogradnike Društva vinogradnikov Lenart
je meddruštveno ocenjevanje in vrhunska ocena na
njem tudi pogoj za sodelovanje za izbor županovega
vina 2020 – protokolarnega
vina občine Lenart.
Lepe ocene in pozitivni komentarji strokovne
komisije kažejo na dobro
kvaliteto letnika 2019 in
ocenjenih vzorcev.
Tajnik ocenjevanja
Marko Šebart

Trojiški vinogradniki smo opravili
ocenjevanje vin letnika 2019

T

rojiški vinogradniki smo načrtovali društveno ocenjevanje vin za 24. 3.
2020, vendar smo zaradi epidemije covida-19 morali to nalogo preložiti. Zato smo
društveno ocenjevanje vin izvedli 20. 5. 2020
skupaj z Društvom vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, ki je bilo izvedeno na
Kmečkem turizmu Breznik v Komarnici.
Ocenjevanje smo izvedli v skladu s protikoronskimi ukrepi. Pri ocenjevanju je zraven
5-članske strokovne komisije pod vodstvom
vinogradniškega strokovnjaka Andreja
Reberniška sodelovalo le najnujnejše osebje
za pomoč pri izvedbi ocenjevanja.
Naši člani so prinesli na ocenjevanje 32

12 |

vzorcev vin. Komisija, ki jo je vodil Andrej
Rebernišek, je imela zelo zahtevno delo, saj so
sočasno ocenjevali vina trojiških in cerkvenjaških vinogradnikov. Med dvaintridesetimi vzorci smo prejeli 24 ocen za zlate in 8
ocen za srebrne medalje. Tako visoke ocene
vzorcev vin smo dosegli zaradi udeležbe na
dveh kletarskih delavnicah in nekoliko boljše dozorelosti vina zaradi poznejšega datuma ocenjevanja. Med sortami je bil najvišje
ocenjen traminec z oceno 18,53 pridelovalke Marinke Polič. Dva vzorca zvrsti sta bila
ocenjena z 18,10 točke, kar je dovolj za zlato
medaljo. Povprečna ocena vseh vzorcev znaša 18,09 od 20,00 možnih točk. Tako visokih
ocen v zgodovini društva
še nismo prejeli.
Na podlagi prejetih ocen
na društvenem ocenjevanju in Pravilnika o določitvi protokolarnih vin je
upravni odbor Društva
vinogradnikov na seji 3. 6.
2020 razglasil sortna protokolarna vina in zvrst
Trojičan za leto 2020/21.
Za protokolarna vina smo
konec junija razglasili vino
Trojičan - polsladek in polsuh, osem sortnih vin in
dve penini.

Predstavili
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prazniku Občine
Sveta Trojica in
da smo bili kot občina pri tem zelo uspešni.
spomladanska kvaternica, kjer smo se trojiški
V smislu teh prizadevanj se bomo trudili tudi
vinogradniki predstavili s svojimi vini. Ukiv bodoče. Naslednja prireditev bo postavitev
njeni so ogledi samostanske kleti in degustaklopotca, v kolikor ne bo prišlo do poslabšanja
cije protokolarnih vin v samostanski kleti, kar
stanja na področju javnega zdravja. Predvsem
vpliva na prodajo naših vin.
pa bomo nadaljevali z obujanjem in ohranjaZ doslednim upoštevanjem vladnih ukrenjem kulturne dediščine na področju vinograpov, ukrepov občinske uprave Občine sveta
dništva. Z doslednim upoštevanjem vladnih
trojica in štaba Civilne zaščite smo se tudi
ukrepov bomo tudi vinogradniki prispevali k
vinogradniki pridružili prizadevanjem za zaobuditvi gospodarstva in vračanju družabnega
ustavitev okužbe v naši občini. ocenjujemo,
življenja, kot je bilo pred epidemijo.
Predsednik Peter Leopold

Društvo vinogradnikov Sveta Ana

D

ruštvo vinogradnikov
Sveta Ana nadaljuje z izvajanjem
svojega programa. Trte
na Postičevi poti smo
porezali tako, da je
vsak vinogradnik, na
katerega zemljišču so
posajene, porezal sam.
Petindvajsetega maja
smo izvedli ocenjevanje vina letnike 2019.
Imeli smo petčlansko
komisijo, sestavljeno
iz priznanih enologov
pod vodstvom Andreja
Reberniška in članov
Tadeje Vodovnik Plevnik, Romana Štabuca, Mirana Reberca in Mateja Reberniška.
Ocenjevanje smo izvedli skupaj z Društvom
vinogradnikov iz Benedikta, ki so sodelovali
s svojimi vzorci.
Na ocenjevanju je bilo 49 vzorcev. Podeljenih je bilo 34 zlatih medalj, 11 srebrnih medalj, 4 vzorci pa so bili izločeni. Prvake sort so
dosegli: Marjam Polič 18,77 točk za traminec,
Vinogradništvo Šenveter 18,33 točk za rumeni muškat in 18,40 za sauvignon, Marjanca in
Janez Senekovič 18,37 točk za laški rizling in
18,33 točk za renski rizling, Alenka in Jože

Breznik 18,23 točk za Kerner, Emil Senekovič
18,23 točk za chardonnay, Damjan Župec 18,
23 točk za modro frankinjo. Med peninami je
dobila največ točk penina vinogradništva Šenveter, ki je prejela 18, 27 točk. Najvišje ocenjena zvrst je bila zvrst Adolfa Brusa s 17, 97
točk. Skupna povprečna ocena vseh vzorcev
je bila 18,17 točk.
Medalje bomo podelili na občnem zboru,
ki ga načrtujemo izpeljati v mesecu juliju.
Predsednik Društva vinogradnikov Sveta
Ana Viktor Kapl

10. pohod po Trojiški pohodni poti

P

laninci se ponovno vračamo v normalne okvire organiziranega vodenja po
pohodnih in planinskih poteh. Planinska uradna sezona se je začela 15. junija. V
Planinskem društvu HAKL Sveta Trojica smo
program pohodov v tem letu, po trimesečni

karanteni, 7. junija nadaljevali z 10. tradicionalnim pohodom po Trojiški Pohodni Poti –
TPP. Omenjena pot poteka večji del po meji
Občine Sveta Trojica in je dolga preko 30 km.
Zaradi dolžine je razdeljena na štiri etape.
Vsako lahko prehodimo z manjšimi postanki
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in obiski naravnih ali kulturnih znamenitosti v šestih urah. Trasa poti, njena označitev
in vzdrževanje je v domeni našega društva.
Natisnjen je tudi dnevnik in kartonček žigov.
Za vsak odtisnjeni deseti žig prejmete posebno priznanje in značko za prehojeno pot. Z
udeležbo na dosedanjih pohodih v društvu
nismo povsem zadovoljni. Največja je bila z
udeležbo 178 pohodnikov, najnižja pa le z 9
udeleženci. Letošnja je bila bolje obiskana, saj
se je zbralo 47 pohodnikov. Prvo etapo poti,
ta poteka od kulturnega doma v Trojici preko
naselja Zgornji Porčič in dela naselja Zgornje Verjane, smo prehodili s tremi krajšimi
postanki, ki so bili namenjeni osvežitvi in
razgledovanjem okolice, in enim daljšim postankom na kmetiji Postružnik v šestih urah.
Tu smo za vse udeležence pripravili, topel
obrok prehrane. V
društvu smo tudi razočarani, ker nam, kljub
prizadevanjem in vabilom, nikakor ne uspe
na vsakoletni pohod
vključiti širšega kroga
občanov. Pogrešamo že
večletno prisotnost občinskih nosilcev funkcij (članov občinskega

ZNANJE ZA RAZVOJ
sveta, uprave) ter društvenih vodilnih članov,
kot je to v navadi v sosednjih občinah, kjer
je udeležba na pohodih po občinskih poteh
skoraj obveza. Ugotavljamo, da občani zelo
slabo poznajo svojo občino, tako geografsko
kot tudi njene naravne in kulturne znamenitosti, še posebej občani, ki so se v zadnjih
letih priselili k nam. Upamo, da bo aktualni
župan namenil v prihodnje več pozornosti
temu vsakoletnemu dogodku, ki je obenem
lahko tudi imenitna priložnost za turistično
prepoznavnost občine, katero že »vrsto« let
močno želimo umestiti za glavno gospodarsko dejavnost občine.
Drago Lipič, foto: Milan Poharič

DU Benedikt - pričeli smo s pohodi …

P

o epidemiji covida-19 se življenje tudi
v Občini Benedikt usmerja v normalne tirnice. Društvo upokojencev je spet
pričelo s pohodi ob četrtkih. V četrtek, 11. 6.,
smo imeli že drugi pohod ob spremstvu gospoda Ferlinca in predstavnika DOPS-Društva
za opazovanje ptic Slovenije gospoda Šiška. Napotili smo se preko Treh kraljev do znamenite
vinske trte. Tam nam je gospod Šiško pokazal
fotografije redkih rastlin in ptic, ki še živijo na
tem območju, ki je še kar lepo in neokrnjeno.
Naprej smo šli po Trotkovi mimo hiše Štefke
Donik, kjer smo kar v loncu med rožami na oknih našli divjo orhidejo. Zemlja za rože je bila
pobrana iz krtinovca, kjer je bila slučajno če-

bulica divje orhideje. Po ogledu travnika, ki je
tudi trajnostno obdelan, smo se po makadamski poti napotili do domačije našega župana
mag. Milana Repiča. Ob hoji po makadamu
nam je bilo razloženo, da ptice zelo koristijo
hrano in rastlinje ob makadamskih cestah, zato
je pot brez asfalta zelo pomembna za obstoj
naših ptic. Ob prihodu do županove domačije
smo imeli možnost opazovati redko ptico smrdokavro. Mi smo ji včasih rekli tudi upkač. Ta
podatek mi je ostal od moje babice Štefanije, ki
je živela nekoč v Oseku 25, kjer sem kot otrok
preživljala najlepše čase otroštva.
Pri starem osušenem drevesu smo imeli
možnost ujeti trenutek, ko je ptica smrdokavra

Vabilo k soustvarjanju

MojaObčina.si. Kjer poročate tudi vi.
Ljudje pišemo zanimive zgodbe, zaradi katerih je vsak kraj edinstven. Vsak občan je
soustvarjalec lokalnega utripa, zato vabljeni, da začnete tudi vi poročati o aktualnem dogajanju vaše občine na spletnem portalu MojaObčina.si (www.mojaobcina.si).
Objavljanje na portalu je omogočeno posameznikom ter društvom in ostalim neprofitnim organizacijam in je zanje tudi brezplačno! Več kot je avtorjev, večja je pokritost
tematik v vaši občini, kar je velika prednost, saj se na ta način obvešča tudi o tistem dogajanju, ki bi sicer lahko ostalo prezrto, a daje vaši občini poseben čar!
Danes, ko se nahajamo v posebnih razmerah in ko je življenje v marsikaterih vidikih
precej omejeno, se na prvi pogled morda zdi, da se nič ne dogaja, a vendar … se dogaja!
Poročanje niso le navadne novice, saj lahko pripravite zanimive intervjuje, (foto)reportaže, pesnitve, video in avdio posnetke in podobno! Poleg novice je možno objaviti dogodek, če ga organizirate, pri tem pa ni važno, ali se odvija na fizični lokaciji ali na spletu.
Ko nam je potovanje omejeno, turizem pa ohromel, res kaže, da bomo poletje 2020 preživeli znotraj meja naše male domovine. Ta kljub svoji majhnosti
popotnikom ogromno ponuja,
zato letos s pomočjo portala MojaObčina.si spodbujamo lokalni
turizem v Sloveniji. Pri tem se še
kako zavedamo, da je beseda domačina zlata vredna.
Odlične ideje za pohajkovanja
in najbolj ažurne informacije iz
vaših koncev lahko podate prav
vi, saj sami najbolje poznate svoj
kraj in veste, po čem izstopa. Predlagajte ljudem, kam vse se lahko
odpravijo na izlet z družino ali v
dvoje, v katerih aktivnostih naj se
preizkusijo, katero izletniško točko naj obiščejo ali pa poročajte o
svojem obisku zanimive lokalne
znamenitosti.
Vi ste tisti, ki najbolje poznate
svojo občino. Registrirajte se na
portalu MojaObčina.si in s svojimi objavami prispevajte k pisani
podobi svojega kraja!
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prinesla hrano mladičem. To je bil res pravi
doživljaj. Po pogostitvi z jedačo in pijačo nam
je župan Repič spregovoril par besed in omenil
tudi, da se bo občinski praznik na neki način
vseeno praznoval, čeprav spet malo drugače
zaradi razmer s korono. Tudi naš predsednik
je spregovoril par besed in pot smo nadaljevali
naprej v dolino in se z aplavzom poslovili od
gostoljubnega in spoštovanega župana.
Kaj hitro smo bili pri naši naslednji točki
ogleda. Smrdokavra se je namreč naselila v
kup drv skoraj čisto na tleh. To gnezdo pa
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je pri tej hiši odkril 8-letni vnuk Jaša Portir.
Babica in dedek Kolar sta zelo ponosna na
tako pridnega in naravovarstveno usmerjenega vnuka. Tu se vidi, kako že otroci znajo
opazovati naravo do potankosti. Pohvalno.
Upamo le, da njihove muce ne bodo odkrile
tega gnezda. Tudi pri Kolarjevih smo bili lepo
pogoščeni. Hvala jim.
Na teh pohodih nas vedno spremlja naša
90-letna pohodnica, gospa Lorbek iz Benedikta.
Zorislava Pokrivač Bratuša

Pohod društva Sožitje Lenart

P

o dolgem času smo
organizirali pohod in
srečanje naših članov
- oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju.
Tudi naši člani so preživeli
čas „korone“ doma s svojimi starši in rejniki, ki so se
jim morali posvetiti še bolj
kot sicer in jim tudi razložiti, kaj pomeni biti doma.
Zbralo se nas je precejšnje število, saj je bila želja po skupnem druženju
neizmerna. Zopet smo se lahko pogovarjali,
smejali in skupaj prehodili dobrih 7 km poti
ob reki Muri v Apačah ter tako na koncu bili
vsi zmagovalci. Za nagrado smo se najedli in

posladkali v Gostilni in piceriji AS v Apačah.
Veselimo se že ponovnega snidenja.
Inge Markoli

OŠ J. Hudalesa Jur. Dol osvojila zlato priznanje
za turistični proizvod »Cajt je za Jurfešto«

U

čenci OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol že
glasbene, gledališke in folklorne prireditve. V
več kot 10 let sodelujejo v projektu Tuglavnih vlogah sta junaka naše zgodbe, Narizmu pomaga lastna glava. Na šoli se
cek in Zefika, domačinom že poznana, ki bi
zavedamo, da lahko učenci turističnega pods svojo hudomušnostjo popestrila marsikatemladka s svojimi idejami in pobudami vpliro prireditev. Petčlanska komisija Turistične
zveze Slovenije je pregledala turistično nalogo
vajo na spremembe in preobrazbo domačega
in video spot Cajt je za Jurfešto ter turistični
kraja. Naravne danosti in bogata kulturna deproizvod ocenila z zlatim priznanjem. Učenci
diščina so osnove za razvoj turistične dejavno- skupaj z mentorico Mileno Kokol - so posti, tega v občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah
ne manjka. Na učencih pa je, da raziskujejo
sebej ponosni tudi zato, ker smo bili med več
in ugotavljajo možnosti za hitrejši razvoj in
kot 100 šolami uvrščeni med 10 najboljših. Za
oblikovanje take ponudbe, ki bo vzpodbudila
uspeh turističnega podmladka pa so prispepodjetništvo in trženje naravnih danosti ter
vala tudi posamezna društva v Občini Sv. Jurij
tudi ostale ponudbe v vseh možnih oblikah.
v Slovenskih goricah in tudi starši učencev;
Projekt poteka v sodelovanju z Zavodom Reše posebej hvala Urošu Brumnu za snemanje
in oblikovanje video spota Cajt je za Jurfešto.
publike Slovenije za šolstvo in s Turistično
Spet je obveljalo geslo: v slogi je moč.
zvezo Slovenije. V svojih turističnih nalogah
smo izvedli že kar nekaj pomembnih turističMilena Kokol
nih proizvodov, izstopajo
zlasti: Po poti prijateljstva
treh občin, Jurčkov poletni tabor, Glas Jurovčana,
Jurčkovo vandranje, Jurfest
in Zeleni Jurij. Že dve leti
skupaj z občino Sv. Jurij v
Slovenskih goricah sodelujemo tudi v projektu Oživitev trškega jedra. Letošnja
tema „Festival naj bo“ je
povezana s prireditvami
na enem izmed najlepših
trgov v Sloveniji, to je trg v
Jurovskem Dolu. Turistični
podmladkarji so oblikovali
turistični proizvod z naslovom Cajt je za Jurfešto. V Učenci, ki so prejeli zlato priznanje
turistični nalogi in v video
spotu so pokazali, kako se
da povezati mlajšo in starejšo generacijo pri izvedbi
tridnevnega festivala. Ciljna skupina so torej starejši,
ki so jim učenci turističnega podmladka pripravili
prireditve, povezane z običaji in navadami v preteklosti, ki bi starejšo generacijo
prepeljale iz osamljenosti v
čas, ko bodo ponovno zaplesali, zapeli, »zakrikali«,
se preizkušali v tradicionalnih jedeh, sodelovali v
kmečkih igrah, se rekreirali
v medgeneracijskem cen- Oživitev trškega jedra z učenci OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
tru ter si ogledali zanimive
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Izobraževanje na daljavo ali hoja po vrvi

V

21. stoletju e-izobraževanje počasi
začenja nadomeščati tehnologije pri
izobraževanju na daljavo, postaja
pa tudi dobro dopolnilo klasičnemu načinu
izobraževanja. Prav temu smo bili priča v
preteklih mesecih, ko je svet obstal in s tem
delovanje skoraj vseh institucij.
S ponedeljkom, 16. marca 2020, so nastale izjemne okoliščine, ko so vse šole in vrtci
po vsej Sloveniji zaprli svoja vrata. Šlo je za
ukrep, ki je s seboj prinesel številne posledice,
zadevalo pa je 300.000 ljudi, je opozorila vlada. S šolskega ministrstva so osnovnim šolam
poslali natančnejša navodila, med drugim,
naj pouk, če le lahko, poteka na daljavo, prek
spleta. In tako se je pričela naša zgodba. Podobna ali enaka mnogim v naši državi. Tedni
pouka na daljavo so bili tudi zelo resna preizkušnja našega šolskega sistema. Od hoje po
trdnih tleh smo se naenkrat znašli na hoji po
vrvi. Tam pa ni več ravnotežja, pa tudi hoja je
postala veliko počasnejša in bolj domišljena.
Morda je to dovolj dobra primerjava za to, čemur smo bili priča.
Iz vsakdanjega marčevskega petka se je tisti
ponedeljek oddaljil vse do 18. maja 2020, ko
smo ponovno delno odprli vrata šol in vrtcev.
Vmesni čas pa je bil prenapolnjen s pričakovanji, hotenji in upanjem, da vse čimprej
mine. In tudi je. Dočakali smo ta trenutek
in se ponovno vrnili v stare tirnice učenja, ki
smo jih opremili še z nekaj nujno potrebnimi
prilagoditvami.

Fotografija s spleta

Takšni tedni izobraževanja na daljavo so
mimo, mnogi učenci pa po začetnem navdušenju, da gre za počitnice, na koncu ugotavljajo, da je samostojnega dela bilo res veliko.
Z njimi se strinja tudi marsikateri starš, ki je
nadomeščal vlogo učitelja, ko se je prebijal
skozi učno snov. A dejstvo je, da otroci potrebujejo osebni stik z učiteljem. Prav tega
pa je v takšnih trenutkih primanjkovalo. Za
mnoge otroke, ki so bili vajeni raznih zunanjih aktivnosti in športnega druženja v različnih krožkih, je šlo za konkretno spremembo.
Mnogi so po prvem občutku veselja, da ni
šole, kmalu spoznali, da v resnici ne gre za
počitnice, pač pa čisto pravo šolo, ki pa niti ni
tako nezahtevna, saj velik del šolskega dela,
zlasti razlaga snovi in iskanje odgovorov na
probleme, ki jih ne razumejo, pade na njih
same in njihove starše.
Ta čas doma pa je prinesel tudi ne samo
pridobljena znanja, ampak tudi čas, ko so se
le-ta preverila in tudi ocenila. Legitimnost in
kakovost ocenjevanja znanja je vselej tesno
povezana s kakovostjo načrtovanja in izvajanja pouka kot kompleksnega in celovitega
procesa poučevanja in učenja ter medosebne
komunikacije med učitelji in učenci ter med
učenci in učitelji samimi. To je ključno izhodišče, ki mu je veljalo slediti.

Vsa prizadevanja šol so bila
usmerjena v treh smereh:

- v smeri organizacije in načrtovanja izobraževanja na daljavo,
- v smeri izvedbe pouka, ki poteka tako,
da se vsaj manjši delež ur izpelje na dal-
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javo z uporabo enega od videokonferenčnih sistemov,
- v smeri zagotavljanja podpore učencem
za čim bolj kakovostno individualno
učenje.
Seveda se je hitro izkazalo, da temu ni bilo
čisto tako in v ospredje je stopila iznajdljivost
posameznega učitelja, starša, pa tudi učenca.
Ta se je tudi pri nas pokazala kot prava in edina pot, ki je bila trenutno na voljo.
Po priporočilih ZŠ, ki smo jih prejeli v marcu 2020, so bili opisani vsebina in postopki,
kako in na kakšne načine naj izvajamo pouk
na daljavo.

Komunikacijske poti za
izobraževanje na daljavo

Za izobraževanje na daljavo so nam bile na
voljo različne komunikacijske poti oziroma
spletna orodja, kot na primer:
- spletne strani,
- e-pošta,
- spletne učilnice v različnih e-okoljih
(npr. Moodle, Teams v Office 365, Google classroom …),
- skype/vox, ipd.,
- družabna omrežja.
Za nemoten prehod izobraževanja na daljavo so nam predlagali uporabo naslednjih
pripomočkov:
- i-učbeniki (za 41 različnih predmetov od
4. razreda OŠ do 3. letnika gimnazije):
https://eucbeniki.sio.si/
Jazon - gradiva
in navodila za izobraževanje na daljavo v
gimnaziji: https://jazon.splet.arnes.si/
smernice
za
uporabo IKT pri posameznih predmetih s
seznamom uporabnih,
preverjenih e-gradiv:
http s : / / w w w.
zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica
spletne
skupnosti učiteljev za
posamezne predmete
oz. področja: https://
skupnost.sio.si/
Poleg tega so v okviru
spletnih orodij bili na voljo tudi videovodniki za uporabo, npr. spletne konference VOX,
vsebinska postavitev spletnih učilnic ipd. Obstajala je tudi vrsta posnetkov e-izobraževanj,
webinarjev o didaktični uporabi teh orodij
(npr. Nearpod …). Nekaj slovenskih založb je
omogočilo prost dostop do svojih e-vsebin. V
sodelovanju z RTV Slovenija je bil tudi obogaten dopoldanski televizijski program.

Podpora učitelja učencu

Pri izvajanju izobraževanja na daljavo so
učitelji morali upoštevali posebnosti glede
na starost učencev. Stik učitelja z učenci od
1. do 3. razreda osnovne šole je potekal preko
staršev po že vpeljanih načinih komuniciranja na daljavo. Zaradi ohranjanja kontinuitete
učnega procesa smo pripravili jasna navodila
učencem glede samostojnega učenja. Delo na
daljavo z učenci je v večini potekalo preko
dogovorjenih načinov komuniciranja.
Priporočena je bila tudi izvedba izobraževanja v spletnih učilnicah v različnih spletnih
okoljih. Spletne učilnice so lahko omogočale
spremljanje aktivnosti in vrednotenje znanja
učencev. Pri tem načinu poučevanja so učitelji lahko vključevali v delo naloge in aktivnosti, ki so učencem omogočale samostojno
načrtovanje, učenje in (samo)vrednotenje
znanja. Izobraževanje v spletnih učilnicah
seveda omogoča tudi učenje v različnih oblikah, od individualne do skupinske ter sodelovalne oblike.
Pri načrtovanju izobraževanja na daljavo so
učitelji izbirali tiste cilje in vsebine učnega načrta, ki so bili primernejši za delo na daljavo.

Poleg samega načrtovanja izobraževanja in
pouka na daljavo je za legitimnost ocenjevanja znanja ključnega pomena tudi sama kakovost izvedbe tega procesa. Pri tem učiteljice
in učitelji ohranjajo kontinuiteto pedagoške
komunikacije s svojimi učenci, pri čemer vsaj
manjši del učnih ur izvedejo tudi v obliki pouka na daljavo. Učencem so v večini nudili
sprotne in vsebinske povratne informacije o
dejavnostih, ki so jih ti po navodilih opravili
samostojno. Med izvedbo pouka na daljavo
so učitelji v večini dali prednost didaktičnim
strategijam, ki so vključevale aktivno sodelovanje učencev. O sami uspešnosti prehojene
poti pa je čas tisti, ki bo pokazal, ali je ta pot
bila res najboljša.

Še morda o začetkih izobraževanja
na daljavo v slovenskem šolskem
prostoru

Raziskave različnih konceptov izobraževanja na daljavo in njegovi implementaciji so
se v Sloveniji začele v obdobju od leta 1991
do leta 1993 na Raziskovalnem in razvojnem
centru Univerze ter na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Izobraževanje na daljavo se je
najprej začelo razvijati znotraj tradicionalnih
visokošolskih ustanov. Pred tem so bile določene pojavne oblike izobraževanja na daljavo
dostopne samo preko dopisovalnega študija.
Leta 1994 je Evropska komisija, zato da
bi povečala kakovost izobraževanja držav
v tranziciji, odobrila program PHARE. V
program PHARE je bil vključen tudi pripravljalni projekt za regionalno sodelovanje na
področju študija na daljavo. V njem je od leta
1995 do leta 1999 sodelovalo enajst držav iz
vzhodne in srednje Evrope, med njimi tudi
Slovenija s podprojektom eksperimentalnega
uvajanja študija na daljavo, katerega nosilec je
bila Ekonomska fakulteta v Ljubljani.

Prednosti in slabosti e-izobraževanja

E-izobraževanje ima seveda določene
prednosti, zagotovo pa ima tudi nekaj slabosti. Kljub nekaterim slabostim menim, da
so prednosti e-izobraževanje še vedno dovolj
velike in da je vanj vredno vlagati, saj menim,
da bo v prihodnosti le-to postalo del našega
vsakodnevnega izobraževanja.
a.) Prednosti e-izobraževanja
1. Neodvisnost od prostora učenja
Učenci lahko na različnih lokacijah komunicirajo z ostalimi učenci. To pomeni, da jim
ni potrebno biti fizično prisotni v istem prostoru z ostalimi sodelujočimi v učnem procesu. Učenci se praktično lahko učijo kjerkoli.
Največja prednost je neodvisnost od prostora
učenja.
Nevarnost, ki se pojavi predvsem pri izobraževanju, je pomanjkanje socialnih stikov
in demotivacija učencev v takšnem procesu.
2. Prosta izbira hitrosti in časa učenja ter
JIT (just in time) učenje
Glavna prednost je, da si lahko učenec sam
določi čas in hitrost učenja. Čas lahko prilagaja svojim potrebam in se izobražuje, kadarkoli želi (ko se počuti dovolj motiviranega za
učenje). Prednost t. i. JIT učenja pa je, da se
posameznik lahko uči po potrebi.
Dva izredno pomembna dejavnika e-izobraževanja sta komunikacija in sodelovanje.
Prav tako se nekateri posamezniki težko motivirajo (spravijo k učenju), v kolikor v to niso
»prisiljeni« z časovno omejitvijo ali vsaj navideznim urnikom njihovega dela.

3. Prilagodljivo učenje
Pri e-izobraževanju je učno vsebino in
predstavitev možno prilagoditi sposobnostim vsakega posameznika. Ravno ta prednost e-izobraževanja ga dela tako učinkovitega. Preko testiranj in s pomočjo časa, ki
ga posameznik porabi za učenje, lahko ugotovimo, koliko ima posameznik predznanja,
na kakšen način se najlažje uči (video, zvok,
tekst …) in napredek, ki ga je posameznik
dosegel. Na podlagi tega lahko učencu nato
ponudimo najboljši način, preko katerega bo
prišel do želenega znanja. Ponudimo mu lahko različno zahtevnost, obliko predstavitve in
obseg učne vsebine, ki jo nato sam predela v
določenem času.
4. Multimedijsko in interaktivno učenje
povečuje motivacijo
Raziskave so pokazale, da uporaba različnih medijev pripomore k hitrejšemu učenju.
Lažje in hitreje si namreč zapomnimo, če
snov slišimo, vidimo in praktično tudi preizkusimo. Zato je izjemno pomembno uporabljati multimedijske učne materiale, kot so
video, slike, avdio …
5. Nadzor nad učnim procesom, napredkom
učenca in rezultati
Informacije, ki jih lahko pridobimo, nam
lahko povedo, kakšen je napredek učenca. V
primeru težav mu lahko ponudimo dodatno
pomoč, lahko pa mu predlagamo najkrajšo
in najučinkovitejšo pot do končnega cilja, ki
obsega zastavljeno znanje in ne nazadnje zagotavlja tudi njegov uspeh.
b.) Slabosti e-izobraževanja
1. Ni osebnega kontakta z mentorjem in
ostalimi učenci
Menim, da je ravno pomanjkanje osebnega kontakta največja slabost e-izobraževanja.
Virtualna komunikacija, v katero spadata avdio in videokonferenca, ki ni vedno mogoča
in ne more nadomestiti osebnega kontakta.
Zato mnogokrat pomanjkanje osebnega kontakta demotivira učence in ti kljub navideznemu videnju postanejo nevidni.
Ravno zato je potrebno udeležence e-izobraževanja dovolj dobro motivirati, in sicer
tako, da ustvarimo skupnost, v kateri se bodo
učenci med seboj spodbujali za doseganje ciljev.
Vsekakor bi najbrž lahko našteli še kakšno
pomanjkljivost, ki se je prav tako pokazala v
takšni obliki izobraževanja, ni prav nikoli posebej izstopala iz takšnega procesa učenja.

Namesto zaključka

Največja prednost e-izobraževanja poleg neodvisnosti od časa in prostora učenja,
ki omogočata učenje kadarkoli in kjerkoli,
je tudi pridobljena kakovost takšnih znanj.
Vendar pa se ravno tu poleg pomanjkanja socialnih stikov z ostalimi učenci in učiteljem
pojavlja po mojem mnenju največji problem
takšnega izobraževanja. Prepričan sem, da se
v e-izobraževanje izplača vlagati, saj bo v prihodnosti le-to najverjetneje postalo tudi prevladujoča oblika slehernega izobraževanja.
Ob koncu seveda lahko ugotavljamo, da
je že omenjena situacija slovensko izobraževanje postavila pred ogledalo, ki mu je bilo
trenutno nastavljeno. O učinkih takšnega
izobraževanja, po ocenah nekaterih odličnih,
pa bo o njeni kakovosti spregovoril tudi čas,
ki je še zmeraj najbolj pravičen razsodnik.
mag. Mirko Žmavc,
spec., prof., ravnatelj

Viri in literatura:
- Priporočila šolam za izvajanje izobraževanja na daljavo, Zavod republike Slovenije za šolstvo, okrožnica MIZŠ, 13. 3. 2020.
- SIO – slovensko izobraževalno omrežje; Priporočila za uporabo orodij pri izvajanju izobraževanja na daljavo, https://sio.si/2020/04/10/tezave-pri-dostopu-do-izobrazevanja-na-daljavo/ 10. 4. 2020.
- E-CHO [URL: http://dl.ltfe.org], 31. 5. 2020.
- E-izobraževanje: Visokošolski in višješolski zavodi, 2005/2006, RIS, 63 str.
- LTFE (Laboratorij za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani)
[URL: http://www.ltfe.org], 3. 6. 2020.
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Novice Izobraževalnega centra

Novice
Šolsko leto 2019/20 se
v mesecuIzobraževalnega
juniju počasi zaključuje, centra
na naša izobraževalna srečanja, študijske skupine in tečaje pa vas ponovno vabimo v začetku septembra.
Pri študijskem krožku Lahkih nog naokrog smo opravili osem pohodov in povprečno
prehodili 10 km. Tudi v novem šolskem letu prisrčno vabimo vse ljubitelje narave in dobre
Projekt
Slovenskih
goricahprinašajo številne koristi za zdravje. Na
volje,
da Zeleno
se nam podjetništvo
pridružijo, sajvže
majhni sprehodi
pohod
v novem
vabimo že
petek BIZNIS
v mesecuboseptembru,
2020. izveden
V sklopu
projektašolskem
Zeleno letu
podjetništvo
oz.prvi
ZELENI
v decembru4.in9.januarju
V sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje bomo izvajali tečaje RAČUNALNImodul
ŠTVA, DIGITALNE FOTOGRAFIJE ter tečaje tujih jezikov ANGLEŠČINE, NEMŠČINE
in
ITALIJANŠČINE.OPISMENJEVANJE
Nadaljuje se tudi študijska
RAČUNALNIŠKO
(30 UR).skupina ROČNIH DEL, pri kateri bodo
udeleženke lahko z iglo in
Urili bomo
področja,
so ključna za varno rabo sodobnih tehnologij in ki vam bodo kar najbolj
kvačko
skozi
vse letokipripomagala
pri promociji
dejavnosti in organizaciji dela. Pri delu bomo uporabljali tako osebni
dno
nabirale
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Projekt SOPA uspešen in še vedno aktualen

V

našem glasilu smo že predstavili projekt SOPA – projekt Nacionalnega
inštituta za javno zdravje s polnim
imenom Skupaj za odgovoren odnos do pitja
alkohola. Projekt se je začel izvajati oktobra
2018 in se bo zaključil naslednje leto, medtem ko se bo pilot pristopa na terenu zaključil
novembra letos. Kljub temu da je do takrat še
pol leta, pa lahko že zdaj povemo, da je projekt uspešen in kaže pozitivne rezultate. Do
zdaj smo v zdravstvenih domovih in centrih
za socialno delo, ki so vključeni v projekt, aktivno vključili 807 posameznikov, ki so spremenili svoje pivske navade v smeri zmanjšanja pitja alkohola. V Lenartu, na primer, je
takšnih posameznikov že več kot 50. Projekt
pa je doprinesel tudi k večji ozaveščenosti
odraslih prebivalcev Slovenije o tveganem in
škodljivem pitju. V Podravju se projekt izvaja v okoljih Maribor, Lenart, Ptuj, Ormož in
Slovenska Bistrica.

Alkohol ne rešuje težav

Izvajanje projekta se ni ustavilo niti med
epidemijo, kar je še posebej pomembno in
dobrodošlo, saj smo v tem času prepoznali
povečano uporabo alkohola. To lahko pripisujemo več razlogom. Eden izmed njih je vsekakor mit, da pitje pijač z visokim odstotkom
alkohola uničuje virus pri človeku, ali pa po-
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samezniku dviguje odpornost
in ga tako varuje
pred okužbami.
To vsekakor ne
drži. Veliko bolj učinkovito v tem primeru je vzdrževanje oz. vzpostavitev zdravega
življenjskega sloga, konkretno zdrav način
prehranjevanja, redna telesna aktivnost in izogibanje slabim razvadam.
Zelo pomembna pa je tudi skrb za duševno
zdravje. Eden izmed razlogov za pogostejše
pitje alkoholnih pijač (tudi v času epidemije)
je namreč naraščanje duševnih stisk, s katerimi se je marsikdo že soočil. A tudi v tem primeru pitje alkoholnih pijač ne pomaga, saj težav ne rešuje, ampak jih kvečjemu poglablja.
V primeru, da tudi sami doživljate duševne
stiske ali druge izzive na področju duševnega
zdravja, so vam na voljo številni viri pomoči,
ki so za področje vse Slovenije zbrani tudi na
naši spletni strani www.sopa.si.
Na duševno zdravje posameznika zelo pomembno vplivajo tudi medosebni odnosi.
Ravno v tem času v sklopu projekta SOPA
potekajo delavnice Zdravi odnosi, kjer imajo
udeleženci na štirih delavnicah možnost krepiti učinkovito izražanje svojih potreb, dobro počutje, spretnosti reševanja problemov

in medosebne odnose. Delavnice se izvajajo
v Centrih za krepitev zdravja - tudi v Zdravstvenem domu Maribor in Lenart. Udeležba
na delavnicah je brezplačna, potrebna je le
predhodna prijava. Prijavite se lahko na naslednjem kontaktu:
• ZD Lenart: Jasmina Lah Vreča, 02 729
18 59,
• ZD Maribor: Maja Bizjak, 040 650 767.
V sklopu projekta SOPA imamo tudi letos,

kakor lani aprila, namen obeležiti dan brez
alkohola. V kolikor nam bodo razmere dopuščale, ga bomo izvedli jeseni v obliki dogodka
na prostem. Vsekakor bomo poskrbeli, da
boste obveščeni, kdaj in kje se bo dogodek
odvijal. Upam, da se vidimo.
Nina Vareško, Območna odgovorna oseba
za lokalni okolji Maribor in Lenart na projektu SOPA

Pametno je poskrbeti za svojo rit – odzovite
se na vabilo v Program Svit

P

rogram Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih
sprememb in raka na debelem črevesu
in danki. Namenjen je zdravim ljudem, ki pri
sebi ne opažajo znakov bolezni. Vključuje prebivalce v starosti od 50 do 74 let, z urejenim
obveznim zdravstvenim zavarovanjem.
V Sloveniji po zaslugi presejalnega Programa Svit raka na debelem črevesu in danki odkrijemo zgodaj, ko je zdravljenje uspešnejše,
ali pa ga z odstranjevanjem predrakavih sprememb celo preprečimo.
Kljub izjemnim uspehom Programa Svit se
vabilu v program še vedno vsaka tretja oseba
v ciljni starosti ne odzove. To pomeni, da vsaka tretja oseba lahko v sebi nosi bolezen, ki
bi jo lahko enostavno preprečila ali ozdravila,
pa se tega ne zaveda, saj misli, da je zdrava.
Pozitiven test na prikrito krvavitev v blatu
ne pomeni, da ima oseba raka. Med testiranimi na kri v blatu je pozitivnih 6 od 100 oseb,
a le pri enem od 1.000 testiranih je odkrit rak.
Da razjasnimo, zakaj je do krvavitve prišlo, je
potreben natančen pregled debelega črevesa
s kolonoskopijo. Pri tem pogosto odkrijemo
predrakave spremembe (polipe), ki jih že
med kolonoskopijo odstranimo in tako preprečimo, da bi se iz njih razvil rak.
Zaznavamo, da se vsak peti v program sicer odzove enkrat, nato pa ne več ali izpušča
vabila in se odzove v večletnih razmikih, saj
misli, da je zdrav, če je en test negativen.
Rak na debelem črevesu in danki se v telesu razvija več let, preden se pojavijo prvi
simptomi. Mnogokrat je takrat, ko simptome
opazimo in pomislimo, da z našim zdravjem
morda nekaj ni v redu, že pozno, zato je pomembno, da ukrepamo prej.
Prav tako morebitne spremembe na steni
črevesa ne krvavijo nujno pri vsakem odvajanju. Lahko se zgodi, da ravno v času, ko smo
odvzeli vzorec, spremembe niso krvavele in
je bil test negativen, kljub temu pa se je v našem telesu bolezen že začela razvijati.
Ljudi v ciljni populaciji želimo opomniti,

da je potrebno, da se v presejalni program
odzivamo redno, na vsaki dve leti, tako lahko
morebitno bolezen še pravočasno zaznamo
in jo uspešno odstranimo.
Tudi če je naš test vsaki dve leti negativen –
toliko bolje! Program Svit je namreč namenjen
zdravim ljudem, da svoje zdravje tudi ohranijo.

Odzivnost vabljenih v Program Svit
v Podravski regiji

Odzivnost vabljenih v Program Svit iz leta v
leto nekoliko niha, vsekakor pa skozi leta zaznavamo trend naraščanja odzivnosti. V letu
2019 je bila odzivnost v Sloveniji 65,59-odstotna, v zdravstveni regiji Maribor pa 62,82-odstotna. V primerjavi z letom 2018 se je zvišala
za slab odstotek. Ugotavljamo, da je vse od
začetka programa odzivnost nižja za 2-3 % od
slovenskega povprečja. Po zadnjih podatkih o
odzivnosti imamo v regiji pet občin, kjer je odzivnost pri moških nižja od 50 %, zato delamo
v smeri, da spodbudimo moške, da se odzovejo vabilu v Program Svit. Iz izkušenj vemo, da
nam bo s skupnimi močmi tudi uspelo.
Udeležba v presejalnih programih je vaša
pravica in hkrati izraža skrb za lastno zdravje.
Svit lahko reši življenje tudi vam, zato ne oklevajte pri ponujeni možnosti za sodelovanje. Gre
le za nekaj minut vašega prostega časa in malce
dobre volje. Za vključitev v program spodbudite tudi svoje bližnje, sorodnike, prijatelje, sosede, za katere veste, da so ali bodo prejeli vabilo.
Marija Hanželj, koordinatorica Programa
Svit za Podravje

Moj otrok kašlja
Kako se odzvati in kaj pomeni kašelj
pri otroku?

Kašelj je pomemben refleks, ki pripomore
k zaščiti dihalnih poti pred tujki iz okolja.
Tako se poleg sluzi, ki se izloča iz dihalnih
poti in s pomočjo migetalčnih celic, dihala
ščitijo pred vdorom neželenih snovi. V nekaterih primerih pa je kašelj lahko znak lažje ali
težje bolezni.

Kako razločujemo med različnimi
vrstami kašlja?

Med različnimi vrstami kašlja je dobro
razločevati zato, da vemo, kdaj zaradi le tega
obiskati zdravnika. Ljudje imamo sicer že
naravni občutek za ocenjevanje nevarnosti
določenih stanj, ki nam pomaga razpoznati,
kdaj je situacija resna in kdaj nenevarna. A
vendar je dobro, da se tudi poučimo o različnih tipih kašlja.
Najpogostejše vrste kašlja pri otrocih so: lajajoč, oslovski, piskajoč, nočni, dnevni, kašelj
z vročino, kašelj s pridruženim bruhanjem
ter perzistentni kašelj.

Lajajoč kašelj

Najpogosteje se ta tip kašlja pojavi ob otekanju zgornjih dihalnih poti. Večinoma se

razvije iz krupa - otečenega žrela in sapnice.
Mlajši otroci imajo zelo ozke dihalne poti, zaradi česar so bolj podvrženi težavam z dihanjem. Kašelj lahko nastane nenadoma, sredi
noči, pridružen pa je tudi stridor, kar pomeni
glasno, ostro dihanje ob vdihu.

Oslovski kašelj

Ta tip kašlja nastane kot posledica okužbe
z Bordetello pertussis. To je bakterija, ki povečini povzroča hujše oblike kašlja. Otrok
lahko ima med napadi kašlja težave v smislu
nezmožnosti vdiha, lahko pomodri, vidno
je vgrezanje mišic medrebrnega prostora,
področja nad sapnico in v žlički. Po koncu
napada kašlja običajno sledi globok vdih, ki
je podoben zvoku osla. Pogosto je pridružen
izcedek iz nosu, kihanje in vročina, ki pa običajno ni visoka.

Piskajoč kašelj

Ob tej vrsti kašlja slišimo piskajoč zvok ob
izdihu, kar je večinoma posledica vnetja spodnjih dihalnih poti. Vzrok je lahko virusni
bronhiolitis, astma, tujek v dihalih. Kašelj kot
posledica vdiha koščkov hrane ali majhnih
predmetov oziroma igrač, zahteva pregled pri
izbranem zdravniku.
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OVTARJEVE NOVICE
Nočni kašelj

Velikokrat se kašelj ponoči poslabša. Kadar
je otrok prehlajen, zateka sluz iz zgornjih dihalnih poti nazaj v žrelo in pri tem povzroča
draženje. To se predvsem opazi med ležanjem. V tem primeru je dobro otroku podložiti vzglavje in ga obrniti na bok, s strani pa
lahko damo zvite brisače ali podobno, da se
otrok ne preobrača na hrbet. Tudi astma lahko povzroča napade nočnega kašlja.

Dnevni kašelj

Poslabšanje kašlja podnevi je lahko posledica mrzlega zraka, telesne aktivnosti, dražečih alergenov iz okolja. Kadar kašelj vztraja,
poskusite ugotoviti, kdaj se je pojavil in ali ste
v dom prinesli kakšen nov alergen (domače
hišne živali, osvežilci zraka, pralni praški,
mehčalci, tobačni dim, preproge ...).

Kašelj z vročino

Vročina je naravni obrambni mehanizem

ZDRAVJE / DRUŽINA
telesa in je običajno nenevarna. V primeru,
da naraste nad 39°C in hkrati opažamo splošno oslabelost ali pospešeno dihanje pri otroku, je potrebno obiskati zdravnika.

Kašelj z bruhanjem

Otroci včasih kašljajo tako silno, da je pridruženo bruhanje. Vzrok je lahko navadni
prehlad, povečini pa tak kašelj ni znak za
alarm, razen če bruhanje vztraja dlje časa in
je otrok splošno oslabel.

Perzistentni kašelj

Kašelj, ki kar vztraja in ne preneha več
tednov, je lahko posledica virusne okužbe.
Dolgotrajni kašelj pa je lahko posledica tudi
kroničnega vnetja sinusov, alergije ter astme.
Če otrok kašlja dlje kot tri tedne, obiščite
zdravnika.
Z lepimi pozdravi,
Tina Purgaj Gorc, dr.med.

Masažni salon, skrit v objemu vinske trte

Z

meraj me je zanimalo delovanje telesa,
navdušuje me povezanost med luno
in fizičnim počutjem človeka, lunin
vpliv na ženski cikel, zato tudi moj logo, ki
ga je oblikovala Dida Zakelšek. Če ga dobro
pogledate, v ozadju skriva nežno obliko lune,
v samem imenu salona pa črka T ponazarja
ženstvenost. To razloži Lidija Kranvogel, ki je
v petek, 19. junija, pripravila otvoritev svojega novega masažnega salona v neposredni
bližini razglednega stolpa na Zavrhu. Zanj
je izbrala ime VITIS, zaradi lokacije salona,
skritega med vinske trte Slovenskih goric in
z zavidanja vrednim razgledom s terase salona, kjer si želi urediti tudi prostor za izvajanje

Notranjost masažnega salona

masaže na prostem. Lidija je domačinka, ki
je leta 2007 pridobila nacionalno poklicno
kvalifikacijo za maserko, spoznala anatomijo in fiziologijo telesa ter se specializirala na
področju terapevtske masaže hrbta in športne masaže. Letos pa je zaključila še izobraževanje za anticelulitno maderoterapijo in
vakuumsko masažo problematičnih delov
telesa. Lidija bo delo v masažnem salonu
opravljala ob svoji redni službi, pa tudi sicer
dan najraje preživi aktivno. »Jutro zaznamuje
joga, rada kolesarim, skrbim za rože, pozimi kvačkam. No, pravkar se dogovarjam za
sodelovanje s sokrajanko Matejo Fištravec,
izdelovalko naravnih mil IOMY Delights, da
bi izdelala kvačkane blazinice za piling. No, zanimajo pa me tudi prehrana,
eterična olja, o tem res veliko berem,« razloži Lidija,
ki je videz svojega novega
salona prepustila prijateljici in oblikovalki Tjaši
Peserl iz Lenarta. Lidiji pa
pri njenem delu pomagajo partner Matej in otroka
Maruša ter Jaša, ki so nanjo
tudi zelo ponosni, otroka
pa se z veseljem prepustita
t. i. mini masaži, ki jo prav
tako izvaja Lidija, namenjeni otrokom.
Aleksandra Papež

Družinsko življenje v času epidemije –
katastrofa ali nova priložnost?

Ž

ivljenje se je v večini družin v času
nove realnosti, ki ji rečemo covid-19
in smo ji priča nekaj več kot mesec
dni, postavilo na glavo. Ali morda na noge?
Presenetljivo se mi zdi, kako hitro smo se
privadili tej novi realnosti, brez pretiranega
»jamranja« in upiranja. Kot bi to počeli že
ničkolikokrat. Če smo morda prve dni, ko se
je zaprlo javno življenje, celo stvar videli kot
popolno katastrofo, kot nekaj nepojmljivega,
danes situacija kaže še druge plati. Predvsem
na področju družinskega življenja in okoljske
situacije.
Ker nisem strokovnjak za okoljsko problematiko, se bom posvetila spremembam v družinskem življenju, ki me osebno prizadevajo
in s katerimi se ukvarjam tudi v službenem
času kot vodja preventivnega dela programa
Mostovi v Društvu Ars Vitae, kjer med drugim tudi individualno delam z družinami, ki
se srečujejo z različnimi izzivi, predvsem na
področju vzgoje. Vedeti moramo, da smo se
skoraj čez noč znašli v novi, izjemni situaciji,
tako otroci kot starši, ko na novo strukturiramo naš čas, naš vsakdan ter naše navade.

Načrtovanje in vzpostavljanje rutine
in urnika

Z ukinitvijo javnega življenja, odpovedjo
športnih, kulturnih in drugih prireditev ter
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vsega, kar združuje več ljudi na enem mestu,
se je naenkrat pojavil tudi časovni vakum in
ljudje so naenkrat postali lastniki večjih količin prostega ali bolje rečeno nestrukturiranega časa. Prav tako smo dobili navodilo,
da moramo ostati doma. In kaj sedaj? Zelo
dobrodošlo in v veliko pomoč je, če že od
vsega začetka skupaj z otroki vzpostavimo in
načrtujemo dnevno rutino: vstajanje, zajtrk,
pri predšolskih otrocih čas za igranje, pri šoloobveznih otrocih čas za učenje- v enem ali
dveh delih, odvisno, koliko dela oziroma nalog dobijo s strani šole - kuhanje, obroki, čas,
ko gremo ven na prosto, gibanje, za starejše
otroke čas za računalnik, telefon … Otroci
potrebujejo načrtovanje in rutino, da se počutijo varne, obenem pa preprečimo družinski kaos in vzpostavimo red.

rutino, kdaj bo »v šoli« - najbolje dopoldan –
in da mu jasno predočimo, da je tudi ta šola
od doma njegova naloga, dolžnost in odgovornost in da smo starši samo opazovalci
in spremljevalci njegovega učnega procesa.
Zavedam se, da so med posameznimi otroki, kar se tiče samostojnosti pri učnem delu,
precejšnje razlike. Medtem ko so nekateri
otroci sposobni samostojno opraviti vse naloge, drugi potrebujejo nenehno navzočnost,
spodbudo in pomoč staršev. Morda je ravno
sedaj pravi čas za izziv, da otroka postopoma
naučimo večje samostojnosti pri učnem delu.
To v začetku zahteva več časa in energije, vendar se nam kmalu obrestuje. Pri otrocih na
nižji stopnji, še posebej v prvi triadi, sta naša
prisotnost pri procesu učenja in naš vložen
čas večji kot kasneje v višjih razredih.
Kaj storiti, če otrok posamezne snovi ne
razume? Ne vskočite takoj z razlago, temveč
mu postopoma dajajte nasvete, da pride sam
do rešitev. Pustite ga, da razmisli, da sam poišče odgovore, rezultate, rešitve. Če niti vi niti
otrok niste prepričani o razumevanju določene učne snovi ali teme, je bolje, da jo pustite
ob strani in se po pomoč obrnete na učitelja.
V zadnjem času se na spletu pojavljajo tudi
posnete razlage določenih snovi, ki so jih posneli študentje različnih fakultet (razlagamo.
si) in pridejo prav predvsem učencem višjih
razredov in srednješolcem. Pri učencih, ki
imajo že drugače večje težave pri učenju in
potrebujejo dodatno strokovno pomoč, je v
teh časih še težje. Po navadi je tako, da pri teh
učencih (in največkrat tudi starših) šepa tudi
osnovno računalniško znanje in težko spremljajo že navodila, ki jih pošiljajo šole. Šole se
trudijo, da bi čim bolj pomagale tem otrokom,
da ne bi ostali preveč zadaj.
Pomembno je, da šolsko učenje doma ne
predstavlja in ustvarja dodatnega stresa v odnosu starši - otroci.

Dajmo otrokom (večjo) odgovornost
pri družinskih opravilih

Ker imamo več časa, lahko otroke naučimo
veliko novih stvari, ki niso povezane s šolskim
znanjem, ampak z našim skupnim družinskim
življenjem. Tukaj imam v mislih gospodinjska
opravila in razna opravila okrog hiše. Največkrat se tega učenja v predkorona časih nismo
lotili, ker za učenje teh dejavnosti potrebujemo
več časa ter potrpljenja in smo jih raje opravili
sami. Seveda moramo tudi tukaj upoštevati starost otroka, da ga ne učimo in mu ne nalagamo
opravil, ki jim še ni dorasel. Lahko pomagajo
pri kuhanju, morda celo sami skuhajo kakšno
jed, pomagajo pri spravilu drv, prekopavanju
vrta … Pomembno je, da jim damo vedeti, da
so pomemben člen naše družine. Otroci imajo
radi, če lahko prevzamejo odgovornost za kakšno stvar in da jim zaupamo.

Počnimo stvari, za katere prej ni
bilo časa

Prav gotovo so v vsaki družini stvari, za katere nikoli nismo našli časa, ker so bile vedno
določene druge stvari, ki so imele prednost.
Na primer pospravljanje omar, sortiranje
igrač po starosti, barvanje stene v sobi, slikanje, vrtnarjenje, igranje kart … Ta čas, ko
smo več časa doma ali smo doma cele dneve,
je lahko velika priložnost, da kot družina veliko teh stvari počnemo in preizkusimo skupaj.
Pomembno je, da pri načrtovanju vključimo
tudi otroke. S tem, ko nekaj počnemo skupaj,
se pogovarjamo in spoznavamo. Za to nam
je prej po navadi primanjkovalo skupnega
časa. Tudi, če se kdaj samo dolgočasimo, ni
nič narobe.

Digitalno druženje vrstnikov

Ker so osebni kontakti z vrstniki nezaželeni
oziroma prepovedani, je digitalno druženje
naenkrat pomembno in splošno odobravano.
Starši smo tukaj pred izzivom, kako našim
otrokom določiti, koliko časa so lahko na
družbenih omrežjih in pred ekrani nasploh.
Tukaj moramo biti fleksibilni in otrokom dovoliti več časa pred ekrani, kot bi si mi drugače želeli, vendar jih moramo vseeno časovno
omejiti.
Ločiti moramo tudi čas, ko otrok potrebuje
računalnik za šolske obveznosti, in čas, ki ga
potrebuje za druženje s prijatelji. Časa, ki ga
preživi pred računalnikom za potrebe šolskega dela, ne smemo vštevati k času, ki jim je
namenjen za druženje in skupinsko igranje
video iger.
Zdaj je morda tudi čas, ko lahko s svojim
otrokom ali mladostnikom skupaj odigramo
kakšno video igrico in se pustimo podučiti na
tem področju. Morda bomo potem celo razumeli njihovo navdušenje.

Konflikti ne bodo izginili – kam in
kako z njimi?

Konflikti, kreganje, slabi odnosi, napetosti
v družini, tako med brati in sestrami kot med
starši in otroci s pojavom krize seveda ne
bodo izginili. Lahko da se bodo pri nekaterih
družinah še okrepili in poglobili. Pri določenih družinah, ker člani niso navajeni toliko
časa preživeti skupaj, se bodo morda pojavili
na novo. Če teh konfliktov ni moč obvladati
in se stopnjujejo, je prav, da se obrnete na zunanjo pomoč ali morda samo po nasvet.

Občutki strahu in negotovosti – kam
z njimi?

Vprašanje, ki bi ga morda morala postaviti
na prvo mesto.
S pojavom koronavirusa smo naenkrat
izpostavljeni nepredvidljivim spremembam
in s tem povezanemu strahu, stresu in negotovosti. Pojavljajo se vprašanja: Bom ostal
zdrav? Bodo moji člani družine ostali zdravi? Bomo preživeli? Bom obdržal zaposlitev?
Kako dolgo bodo še zaprte šole, vrtci? Bom
lahko finančno in materialno preskrbel otroke? Bo tega sploh kdaj konec? In še številna
vprašanja. Najhuje je, da je situacija zelo nepredvidljiva in da na večino vprašanj ni takojšnjih odgovorov.
Pomembno je, kako se spopademo z vsemi temi občutki in da se zavedamo, da naši
občutki in naš nemir vplivajo na občutek
varnosti pri otrocih in mladostnikih. Dobro
bi bilo, če otroci čutijo in doživijo, da smo
ostali pristni, to pomeni, da priznamo, če nas
je strah. Pomembno pri tem pa je, da jim pri
tem damo vedeti, da svoj strah obvladamo in
da smo umirjeni in smo oseba, na katero se
lahko naslonijo.
Če potegnemo črto, se lahko vprašamo,
ali trenutno doživljamo neko družinsko renesanso, ki nas pelje v nove - boljše čase, ali
gre le za trenutno stanje, ki se bo z vrnitvijo
v »predkorona čase« končalo in zavilo v stare tirnice. Vse bo pokazal čas. Kakorkoli že,
poskušajmo ohraniti pozitivne vidike, ki smo
jih imeli možnost okusiti: ustavimo se, posvetimo drug drugemu, ne tekajmo od ene otrokove aktivnosti k drugi, iz enega trgovskega
centra v drugega, jejmo hrano, ki smo si jo
pripravili doma. Vzemimo vse to kot privilegij, ki ga v teh negotovih časih še kako potrebujemo.
Irena Rojko, Vodja preventivnega dela
programa Mostovi (Ars Vitae)

Ko otroška soba postane učilnica in
ko naj bi starši postali učitelji

Z zaprtjem šol in uvedbo šolskega dela
preko spleta smo se starši kar naenkrat znašli pred vprašanjem: Kaj in kako? Najprej se
moramo zavedati, da zdajšnja situacija ni
primerljiva s situacijo, ko je otrok doma delal
samo domačo nalogo in ponavljal snov, temveč da gre za samostojno učenje od doma,
podprto s strani šole. Pri tem je najbolje, da
pri tem skupaj z otrokom vzpostavimo neko
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Poletna oskrba vrta

V

rtnarjenje je v polnem zagonu, pridelkov solate, špinače, redkvice se marsikje razveselijo tudi sosedje. Čakamo
samo še na plodovke, ki nas bodo vsak čas
razveselile in dajale pridelke vse tja v pozno
jesen. Potem nam naj zagnanost ne upade
kljub času dopustov, vročine in kupom poceni hrane v trgovinah.
Julija na gredice sadimo ali sejemo vrtnine
za jesensko pobiranje ali ozimnico. Posadili
bomo sadike jesenskih sort cvetače, ohrovta,
brstičnega ohrovta ter posejali kolerabo, kitajsko zelje, endivijo, radič, črno redkev. Načrt pa si naredimo še za avgustovsko setev:
motovilec, špinačo, zimsko solato, redkvico
in posadili bomo zimski česen. Poudariti velja, da lahko skozi celotno sezono v štirinajstdnevnih razmakih terminsko sejemo solate,
korenje, rdečo peso … Pri pridelavi endivije
in radiča moramo biti pozorni, da posejemo
pravo sorto glede na želje pobiranja - jesenske
ali zimske pridelave.
V poletnih mesecih se pri vrtninah, še
posebej pri plodovkah
in kapusnicah, pojavi
potreba po večjih količinah vode, zato bomo
spregovorili o pomenu
in načinih zalivanja, ki
so za vrtnine najprimernejši. V katerem
delu dneva zalivamo?
Ko se rastline in tla
ohladijo, takrat vsrkajo
večjo količino vode in
voda ne izhlapeva tako
hitro kot v vročem delu
dneva, to je v zgodnjih
jutranjih urah. V vročem delu dneva ne zalivamo, saj voda hitro
izhlapi, voda rastlinski
koreninski sistem doseže samo v zgornjih
plasteh tal, rastlina
pa posledično razvija
plitvi koreninski sistem. Ko vreme ni optimalno in nastopijo
vlažna obdobja, zalivanje v večernem času
odsvetujemo. Pojavijo

se lahko številni izzivi – bolezni (glive) in
listne uši, saj ustvarimo popolno okolje zanje
– listi se navadno čez noč ne posušijo dovolj,
enak problem pa imamo lahko zaradi škropilnikov. Veliko ljudi, ki uporabljajo avtomatske škropilnike, pozablja, da nekatere rastline
ne prenesejo polivanja po listju in plodovih,
to so predvsem: kumare, paradižnik, paprika, lubenice, jagode, sladki grah, krompir itd.
Zaradi tega lahko pri vrtninah velikokrat prihaja do ožigov, pojava bolezni, težav z ušmi
in z drugimi škodljivci. Najbolj praktično
in primerno je kapljično namakanje, seveda
tam, kjer ga lahko vzpostavimo, sicer pa se
držimo pravila, da zalivamo čim bolj pri tleh.
Zalivanje po listnem delu je dovoljeno pri
kapusnicah in korenovkah ter solatnicah, te
vrtnine so manj občutljive na razvoj bolezni
zaradi večje vlage, previdnost pa je vseeno
umestna zaradi možnosti pojava ožigov, če
škropimo v vročem delu dneva.
M. D., foto: M. G.

dela od doma, posvetil urejanju svojega čili
vrtička. Ta ne bil nič posebnega, če ne bi šlo
za čili vrt – gredo v obliki naše Slovenije. Da
je ljubitelj čilijev iz Žüpjeka (zaselek v Voličini) obliko Slovenije začrtal zelo precizno, se
lahko prepričate na priloženi fotografiji, ki jo
je z dronom ujel Toni Konrad.
Čili vrt je narejen v merilu 1:12.750 (1
meter na vrtu ustreza 12,75 km v naravi).
Površina vrta, ki leži na nadmorski višini 268
metrov, znaša 125 kvadratnih metrov. Čili vrt,
ki je nastajal približno 3 mesece, omejuje 121
lesenih količkov in 42 mednarodnih mejnih
prehodov (tudi nekdanje mejne prehode z Italijo, Avstrijo in Madžarsko), torej ima greda
skupaj 163 kotov. Obseg zemljevida Slovenije
iz čilijev meri 85 metrov, na njem pa je posajenih 160 sadik 24 različnih vrst čilija, od tistih,
skorajda nepekočih, do tistih za prave junake.
Na vrtu je v točno izmerjenih razdaljah
prikazanih 42 mest in krajev, od 25 največjih mest v Sloveniji manjka samo Izola in sicer
zaradi tehničnega dostopa
na sam vrt. Čili zemljevid
vsebuje tudi avtocestni križ
od Lendave do Kopra in
Karavank do Obrežja ter
cestni povezavi od Šentilja
do Gruškovja in hitro cesto
čez Novo Gorico do Italije.
Prikazanih je tudi 5
najdaljših slovenskih rek
(Sava, Drava, Savinja, Soča
in Krka) ter reka Mura ki
skupaj z Dravo na drugi
strani omejuje Slovenske

gorice.
Jezera, ki so prikazana na vrtu, so med
največjimi in najbolj znanimi pri nas. Tako
verjetno največji čili vrt v Sloveniji, ki prikazuje našo državo, zajema Cerkniško jezero
kot največje slovensko jezero (v časui najvišjega vodostaja), Ptujsko jezero, ki je s 346
ha največje stalno jezero umetnega izvora v
Sloveniji, Bohinjsko in Blejsko ter Velenjsko
in Šmartinsko jezero. Seveda sta na zemljevid
umeščena tudi Triglav in slovenska obala od
Debelga rtiča do Sečoveljskih solin. Družbo
čilijem delajo tudi ročno poslikani kamni, ki
prikazujejo 55 slovenskih znamenitosti.
Tiste, ki pa jih Matevževa mojstrovina zanima od blizu, si jo lahko ogledajo na Žüpjeku
v Voličini. V zadnjih dneh so si jo že ogledali
številni otroci iz OŠ Korena in OŠ Voličina in
tako Slovenijo v malem spoznali preko čilijev.
Dejan Kramberger, foto: Toni Konrad

Kaktus je pripotoval iz Afrike

Z

akonca Kristina in Janez Čeplak iz Benedikta in njuno družino s sinovoma
Kristjanom in Janijem poznamo kot
uspešno obrtniško podjetništvo Čeplak, ki s
svojim sedežem v Gornji Radgoni opravlja
vulkanizerske in druge dejavnosti.

Janez in Kristina pa sta v jeseni življenja
prepotovala že velik del sveta, med drugim
je Janez tudi strasten lovec. Pot ju je pred 10
leti peljala prav v osrčje Afrike, kjer sta v živo
doživela pogled na marsikatero žival v tistih
krajih. Od tam pa sta si v spomin prinesla
kaktus, ki je bil le 3 centimetre velik.
S svojo skrbno vzgojo številnih okrasnih
rastlin je gospe Kristini uspelo ta kaktus ohraniti, tako da si ga na fotografiji lahko ogledate
ob lastnici. Prerasel je že tudi njo.
Saša Lovrenčič

Sveža zelenjava iz »ograda«

T

adeja
Suhac
iz
Spodnjih
Žerjavcev je letošnjo pomlad izkoristila za uresničitev dolgoletne želje in pričela
s pridelavo sveže zelenjave. Svojo dejavnost
je poimenovala kar
OGRAD, kakor radi
po domače imenujemo
svoj vrt. »4. aprila smo
postavili prvi plastenjak (premični rastlinjak),« razloži Tadeja, ki
ob podpori partnerja
Draga zelenjavo goji
na kar 25 arih zemlje.
Tadejo veseli pridelava vseh vrst zelenjave,
najbolj ljuba pa ji je kar zelena solata. »Jaz in
moja sveža zelenjava sva vsak dan na tržnici
v Lenartu, vesela pa sem tudi odziva sokrajanov, ki z veseljem pridejo po svojo gajbico
pridelkov in si ogledajo še način pridelave,«
doda Tadeja. »Želim si, da bi drugo leto lahko
ponudila tudi sadike zelenjave.« Tadeji se zdi
pomembno zavedanje, da vemo, kaj jemo,

zato svojo zelenjavo prideluje na ekološki
način, poslužuje se le doma pripravljenega
škropiva iz kopriv. »Letos nam vsem, ki radi
vrtnarimo, nekoliko nagaja vreme, a se zato
toliko bolj veselimo vsakega pridelanega kosa
zelenjave.« z nasmehom razloži mlada vrtnarka, ki nas vsako dopoldne z nasmehom
pozdravi ob svoji stojnici v Lenartu.
Aleksandra Papež

V Voličini nastal čili vrt Slovenija

S

koraj trimesečna karantena, ki je bila
uvedena zaradi pandemije covida-19, je
večini ljudi spremenila ustaljeni življenjski tempo in vsakodnevne navade. Tokrat ne
bomo govorili o tistih negativnih spremem-
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bah, temveč o primeru pozitivne spremembe, ki je nastala kot posledica dela od doma.
Matevž Čuček iz Voličine, ki zaradi narave
dela veliko časa preživi na službeni poti v
avtomobilu, je del časa, ki mu je ostal zaradi
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Materina dušica (Thymus serpyllum)
Promocija zeliščarstva pri Rupertu

T

a bližnji sorodnik timijana je skromna
rastlinica, ki ljubi sončna kamnita rastišča vse od primorja do visokih planin.
Raste kot nizek polgrmiček, ki ima polegla in
pokončna stebelca, na
katerih so lističi okrogle,
jajčaste, suličaste oblike, so celorobi in usnjati.
Cvetovi so rožnate do
temno škrlatne barve,
združeni v okrogla ali
podolgovata socvetja.
Vonj je aromatičen,
spominja na limono in
kafro, odvisen je od
tega, katero eterično olje
prevladuje. Okusa je rahlo grenkega. Planinska diši močneje, vonj in okus obdrži dalj časa.
Cveti od konca maja pa vse do septembra. Cvetne blazinice so prava paša za čebele in druge
žuželke. Priporočeno jo je posaditi ob čebelnjak, tu in tam pa čebelam ponuditi čaj materine
dušice, sladkan z medom. Domača imena: duša, babja duša, dušek, materinka, materin dušek, poljski timijan, divji timijan … Še posebej je zaradi svoje blagosti ta rastlina primerna
za otroke. Nabiramo cvetne vršičke z lističi v sončnem vremenu, jo na tanko razprostremo
in sušimo v senčnem, zračnem prostoru. Med sušenjem je ne prijemamo z rokami. Hranimo jo v suhem, temnem prostoru, vsebuje eterična olja, grenčine, čreslovine in flavonoide.
Tiste z izrazitim limonskim vonjem uporabljamo kot začimbo. Deluje proti bakterijam, blaži
in sprošča krče, mehča sluz pri kašlju, oslovskem kašlju, bronhialnem katarju, spodbuja tek,
deluje pri želodčnih in črevesnih težavah, tudi pri driski, pomirja vegetativno živčevje, lajša
glavobole, skrbi za boljši spanec, zdravi kožna vnetja, je pomoč pri neredni menstruaciji, lajša
pa tudi bolečine pri revmi in išiasu. Čaj pripravimo kot poparek iz ene do dveh čajnih žličk
na 2,5 dcl vrele vode. Stoji 10 minut, precedimo, pijemo do tri skodelice dnevno, pri uporabi
za dihala ga sladkamo z medom. Tinktura: vtiramo jo pri bolečinah revme, protina, zvinih,
zmečkaninah, tvorih, oteklinah. Za boljši učinek dodamo tinkturo rožmarina v razmerju 1:1.
Kopel pripravimo iz 50 do 100 g droge, ki jo poparimo z litrom vroče vode. Pustimo, da stoji
20 minut, precedimo in dodamo v vodo za kopanje. Kopel uporabimo za dojenčke, slabotne
otroke, onemogle bolnike. Ugodno deluje na živčni sistem, glavobol, pomirja in je blagodejna
za kožo. Umivanje pri kožnih vnetjih: z umivanjem s poparkom materine dušice blažimo
srbenje pri nevrodermatitisu, preprečevanju naselitev bakterij, izboljšujemo videz kože in njeno odpornost. Po umivanju kože ne brišemo in tudi ne nanašamo mazil. Takšno umivanje je

Nepozabno doživetje pri čebelarjih

V

posebej priporočljivo pred spanjem.
Oljni namok: v kvalitetno olje namočimo suho materino dušico, pustimo na toplem vsaj en
mesec, dnevno pretresemo, odcedimo in damo v temne stekleničke. Uporabimo ga za lajšanje
kašlja, tako, da ga vtiramo na prsnem in hrbtnem delu pljuč ter podplatih. Iz namoka lahko
naredimo tudi mazilo proti prehladu. Eterično olje materine dušice je močno koncentrirana
esenca materine dušice, uporabljamo ga zelo previdno, o doziranju in uporabi se dobro podučimo. Uporabimo ga v nosilnem olju, proti bolečinam in razredčenega tudi za inhalacije. Zeliščna blazinica za otroke: iz lanenega ali bombažnega blaga sešijemo blazinico velikosti 15 x
15 cm. Napolnimo s posušeno, drobno narezano materino dušico v debelini 3 cm. Uporabimo
jo več dni zapored pri prehladih, kašlju in za boljši spanec. Pred vsako uporabo jo pomečkamo, da ponovno zadiši. Po nekajkratni uporabi polnilo zamenjamo. Za dojenčke jo obesimo
na posteljico, za male otroke položimo na blazino, večji pa na blazinici lahko ležijo. Segreto
lahko damo tudi na prsi. V ljudskem zdravilstvu jo priporočajo za lajšanje porodnih bolečin.
Čaj materine dušice so uporabljali tudi pri pijanosti. S svojim učinkovanjem zbudi odpor do
alkohola. Ašič pri glavobolu priporoča pest materine dušice pod ruto ali klobuk. Živalim so
s čajem materine dušice spirali rane. Seno, ki vsebuje materino dušico, preprečuje nastanek
želodčnih in črevesnih obolenj pri živini. V starih časih so venčke iz materine
dušice obesili v hlev in kmečko hišo, da
bi varovala ljudi in živali pred strelo in
SLOVENSKIH GORIC
drugo nesrečo. Lepo zgodbico o materini dušici pa vam povem, ko boste prišli
na obisk v Ruperške vrtove.

LAS OVTAR

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
* fotogalerija;
* apiterapija (svetovanje uporabnikom čebeljih pridelkov, vdihavanje aerosola iz panjev,
medena masaža …);
* muzej;
* čebelarska učna pot s strokovnim vodenjem;
* nasad medovitih rastlin, zelišč …
Doživetje na čebelarskih turističnih
kmetijah so primerna za vsakogar: za
mlade in stare kot tudi za družine z mlajšimi otroki ali mladostniki, za posameznike ali skupine, za poslovni svet, za različna društva in organizacije, čebelarje in
nečebelarje. Ponudba je zelo raznolika in se
razlikuje od ponudnika do ponudnika. Ponudnike in njihovo ponudbo najdete na spletni

strani: https://www.apiturizem.si/. Svetujemo, da pred obiskom preverite ponudbo posameznega ponudnika in se na ogled najavite.
Čebelarstvo je mnogo več kot med! Življenje čebel je zanimivo in polno presenečenj. Obiskovalci čebelarskih ponudnikov pa
navdušeni nad ponudbo, ki jo ponuja tovrstni turizem. Spoznajte skrivnostni svet čebel,
obiščite ponudnike, ki jih najdete na območju celotne Slovenije, in se pridružite številnim zadovoljnim gostom. Z vašim obiskom
boste prispevali k ohranjanju čebelarstva in
posledično k ohranjanju narave ter lokalni
samooskrbe. Ne boste razočarani!
Tanja Magdič, svetovalka za
ekonomiko čebelarstva

avčerji, ki jih bomo prejeli, bodo zagoKaj vključujejo doživetja pri ponudnikih
čebelarskih turizmov:
tovo poskrbeli za to, da bomo Slovenci v letošnjem letu več časa namenili
* strokovno predstavitev življenja čebel z
raziskovanju naše prelepe Slovenije. In prav je
opazovanjem v steklenem panju;
tako! Včasih se zdi, da tujci, ki se redno vra* izobraževalne čebelarske delavnice, možnost izobraževanja o delu s čebelami;
čajo v Slovenijo prav zaradi njenih naravnih
* degustacija medu, medenih pijač …;
lepot, poznajo marsikateri skriti kotiček bolje
* bogata ponudba čebeljih pridelkov, medu
od nas! Morda so ti vavčerji ključ do tega, da
in medenih izdelkov, darilni program;
bomo znali še bolj ceniti lepote naše dežele!
* ustvarjalne delavnice: peka medenjakov,
Pri tem, kako pritegniti obiskovalce, bodo
izdelava svečk iz čebeljega voska, poslikava
zagotovo najuspešnejši tisti, ki bodo v svoje
panjskih končnic;
ponudbe vključili zanimive programe z aktiv* animacijski program za otroke;
nostmi, ki bodo prepričale domače goste. Če* multivizijska predstavitev življenja čebel;
belarski turizmi vas pri tem zagotovo ne bodo
razočarali!
Številni turisti obiščejo Slovenijo
prav zaradi slovesa dežele čebelarjev. Tega nam je prislužil že Anton
Janša, prvi učitelj čebelarstva pred
več kot 270 leti. Slovenci smo narod, kjer je čebelarstvo doma in
čebelarji živimo s čebelami in za
čebele!
Čebelarski turizem postaja ena
pomembnejših panog zelenega tu17
rizma! Eden od trendov zelenega
turizma je označevanje turistično
gostinske ponudbe. Doživetja označuje glede na njihove vplive na oko21
lje, kulturo in družbo. Na ta način
vemo, kaj okvirno lahko pričakujemo. Slovenija je prva in trenutno
edina država, ki uvaja certificiranje
ponudnikov čebelarskega turizma.
Certifikati odličnosti zagotavljajo
nadzor nad ponudbo in kakovostjo
storitev ter spodbujajo konkurenčnost. V Sloveniji imamo trenutno
certificiranih 45 ponudnikov.
Certificiranje pomeni presojo specializiranosti in usmerjenosti dejavnosti različnih ponudnikov kot npr.
kmetij, muzejev, prodajaln in ocena
izpolnjevanja kriterijev za pridobitev certifikata dobrega ali odličnega
ponudnika čebelarskega turizma.
Ena, dve ali tri čebelice označujejo
zadovoljevanje osnovnih pogojev,
urejenosti objektov ponudnika in
okolice, ekološko ali biodinamično
čebelarjenje, sposobnost privlačne
predstavitve dejavnosti in produktov, inovativnost embalaže, sposobČZS so izdali zemljevid 24 ponudnikov čebelarskega turizma, prav tako pa pripravili promocijski video na povezavi nost ustvariti pravo čebelarsko do- Na
https://www.youtube.com/watch?v=uqUND-gFSN4&feature=share&fbclid=IwAR1YkyT9stDLwkdPFnpLendCkVDQhByr2RovV30juFnaw-LswMDtbOnfJNU
živetje, elementi presenečenja ipd.
Izdala Čebelarska zveza Slovenije • fotografije iz osebnih arhivov sodelujočih,
avtor zemljevida: Krešimir Keresteš, MapDesign d.o.o.
oblikovanje: Andrejka Čufer,
leto izdaje 2020
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Z NARAVO ZA NARAVO

ZA OHRANJANJE SPOMINOV

Nadgradnja Centra za ravnanje z nevarnimi
odpadki v Kidričevem zaključena

Narod, ki ne preseže preteklosti, ne doseže prihodnosti!

Tehnološko najbolj sodoben pri nas

Na lokaciji v Kidričevem se večinoma
skladiščijo in obdelujejo nevarni odpadki,
ki nastanejo v industriji in gospodinjstvih.
Nevarne snovi, kot so kisline, lužine, olja,
odpadki iz delavnic, mulji pri odstranjevanju barv in lakov, pa tudi onesnažena zemlja, se skladiščijo, obdelujejo in pripravljajo za odstranitev v tujini in delno obdelajo

ŠT. 6 | 3. JULIJ 2020

vani sistemi aktivne požarne zaščite (multikriterijski javljalci in naprava za javljanje
požara, varnostna razsvetljava, avtomatska
stabilna gasilna naprava, naprava za detekcijo hlapov, sistemi za odvod dima in toplote). Vse emisije se kontrolirajo sproti.
Sodobna ureditev na področju požarne
varnosti skrbi za varnost zaposlenih, celotne
lokacije in okoliške industrije ter prebivalcev.

5. del

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

Tehnološka dovršenost, najvišja
varnostna merila in dodatna
delovna mesta

V Kidričevem je Saubermacher 18. junija predstavil izgradnjo 2. faze posodobitve in nadgradnje centra za ravnanje z
nevarnimi odpadki.
Strateška naložba v razširitev Centra
za ponovno uporabo.
za ravnanje z nevarnimi odpadki v KiCenter za ravnanje z nevarnimi odpadki v
dričevem je bila del dolgoročne strategije
Kidričevem - faza 2 ima vsa potrebna gradrazvoja samega centra in je kot taka bila
bena dovoljenja, medtem ko na uporabno
nastavljena že na začetku same izgradnje,
dovoljenje še čakamo. Celotna lokacija je
v letu 2015. Razmere na trgu, dogodki v
zgrajena v skladu z BAT (best available tepreteklem letu ter večanje potrebe po prechnology) tehnologijami ter opremljena s
vzemanju nevarnih odpadkov so podjetje
celovitim tehničnim in avtomatskim proSaubermacher Slovenija vodili do tega, da
tipožarnim varovanjem. Vsi tehnološki
je v letu 2020 do omenjene razširitve in varprocesi so računalniško usmerjani in nadnostne nadgradnje tudi prišlo. Investicija
zorovani. Dodaten podatek, ki vsekakor ni
v vrednosti približno 3,5 milijona evrov
zanemarljiv, pa je, da je že sama lokacija
bo podjetju prinesla ne le večje varnostne
Centra za ravnanje z nevarnimi odpadki v
standarde, temveč tudi nova delovna mesKidričevem posebna. Nahaja se namreč na
ta in nadgradnjo ponujenih storitev.
Nova
investicija je še dodatno
pripomogla k izboljšavi okoljskih
standardov in preseganju varnostnih
meril na področju
ravnanja z nevarnimi odpadki. Kljub
temu pa so se v
podjetju Saubermacher Slovenija
odločili, da dovoljenja za sedaj postavljene kapacitete
ne bodo povečevali. S tem so le še
dodatno nadgra- O novi investiciji sta govorila Ralf Mittermayr, predsednik uprave podjetja Sauberdili in posodobili macher iz Avstrije, in Rudolf Horvat, direktor podjetja Saubermacher Slovenija.
varnostne ukrepe
samega centra ter ga kot takega uvrstili na
industrijskem območju, ki ima svojo poklicvrh najbolj sodobnih in varnostno urejenih
no gasilsko enoto. Poleg tega pa velik pomen
tovrstnih centrov pri nas. Center v Kidričenamenjajo tudi zaščiti ljudi in okolja. Tako
vem predstavlja tudi drugi največji tovrstni
je celoten izpust zraka na lokaciji čiščen s
center znotraj Skupine Saubermacher. Poposebno napravo, vodoodporni beton z losodobitev in širitev obrata pa sta pomembvilnim bazenom ter številnimi lovilniki olj
na koraka za varnost prevzemanja nevarnih
ščitijo ozračje in tla pred onesnaženjem.
odpadkov v Sloveniji.
Zaradi svoje tehnične opremljenosti predSama naložba v razširitev centra je tako
stavlja omenjena lokacija trenutno najsovključevala izgradnjo druge faze skladiščdobnejši visokotehnološki center za trdne in
nih prostorov, nakup dodatnega zemljišča
tekoče nevarne odpadne snovi v Sloveniji in
in izgradnjo parkirnih prostorov za tovorna
je v takšni obliki edinstvena. Njegovo jedro
vozila ter izgradnjo avtomatskega gasilnega
sestavljajo kemično-fizikalni predelovalni
sistema, skupaj z rezervoarjem za požarno
obrat s popolnoma avtomatiziranim sistevodo. S temi investicijami bodo v Kidričemom vodenja procesov, sodobno opremljen
vem sposobni prevzeti količine odpadkov iz
laboratorij, posebna skladiščna in obdelookoljevarstvenega dovoljenja. Vse od pričetvalna infrastruktura, področje za drobljenje
ka delovanja do danes pa je v sam center bilo
odpadkov in upravna stavba.
investiranih že okrog 10 milijonov evrov. O
Koncept požarne varnosti je v Centru
za Skupino Saubermacher tako pomembni
za ravnanje z nevarnimi odpadki v Kidriinvesticiji je spregovoril tudi predsednik
čevem izveden v skladu z nemškimi smeruprave Saubermacher AG Ralf Mittermayr.
nicami Vds in z 8. členom Pravilnika o
»Posodobitev in razširitev lokacije v
požarni varnosti v stavbah. Slednji določa
Kidričevem je izredno pomemben korak
priporočene ukrepe oziroma rešitve za doza doseganje večje varnosti prevzemanja
sego zagotavljanja požarne varnosti, katere
nevarnih odpadkov v Sloveniji. To nam
cilj je omejiti ogrožanje ljudi, živali in preomogoča, da svojim strankam nudimo varmoženja v objektu, uporabnikov sosednjih
ne in dolgoročne storitve,“ pravi Ralf Mitterobjektov in posameznikov v neposredni
mayr, predsednik uprave Saubermacher AG.
bližini objekta, omejiti ogrožanje okolja ter
„Hkrati pa na ta način ustvarjamo tudi poomogočiti učinkovito ukrepanje gasilskih
membne sinergije z našimi obrati v Avstriji,“
enot. Skladno s požarnovarnostnimi ukrenadaljuje Mittermayr.
pi je objekt razdeljen na požarne in dimne
Omenjena investicija bo tako nadgrasektorje z ustrezno certificiranimi požarno
jeni lokaciji v Kidričevem omogočala poodpornimi gradbenimi elementi, ki prepremembne sinergije z avstrijskimi lokacijami
čujejo širjenje požara iz enega dela v drug
v Premstättnu in Trofaiachu, strankam pa
del objekta ter omogočajo varno evakuacijo
nudila varne in dolgoročne storitve.
zaposlenih. Prav tako pa so vgrajeni zahte-
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Sv. Trojica na prelomu 19. in 20. stoletja in v desetletju pred
prvo svetovno vojno

Z

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

animiva je časopisna notica, da »ena
sama lastovica še ne prinese pomladi,
ena sama polhovka pa obrne Trojico
povsem narobe. Takšna je moč polhovke,
s katero hočejo naši Gollobje občinskim
ubožcem, četniku, policaju in nočnemu
čuvaju preskrbeti to blagodejno toplo zimsko kučmo. Gotovo jim bodo hvaležni, saj
doslej pač niso bili vajeni takšnih dobrot.
Sedaj smo popolnoma zadovoljni, če kupijo
gospod župan celemu trgu polhovke. Se bo
vsaj videlo, da je Sv. Trojica slovenska, ker
po vaših napisih bi moral tujec soditi, da
ga je zanesla noga tja nekam na Ren in ne v
Slovenske gorice«34. V letih pred izbruhom
prve svetovne vojne je bilo pri Sv. Trojici
tudi veliko zbadanja na račun prejemanja
časopisa Štajerc, ki je izhajal na Ptuju. Ta je
bil Slovenskemu gospodarju velika konkurenca, zato se ne smemo čuditi nekaterim
opazkam, češ, »Štajerca delijo v takšnem
številu, da ni omembe vredno«. Precej kritik je bilo deležno tudi trojiško Katoliško
izobraževalno društvo. Kritiki so omenjali
preslab odziv na propagando časopisa Štajerc in društvu očitali, da prireja premalo
shodov in predavanj. Se pa trojiški mladeniči in možje udeležujejo takšnih shodov
pri Lenartu, »saj tja ni daleč«. Zato so se
pojavile ocene, da »je naša sveta dolžnost,
da rešimo predvsem mladino in delamo
z vsemi močmi proti razširjanju te pogubonosne kuge (v mislih so imeli povečano
zanimanje za časopis Štajerc35). Kar zadeva
Izobraževalno društvo, je prežalostna resnica, da ne dela javno. Društveni odbor se je
začel rušiti in društvo se bo kmalu valjalo v
razvalinah. Društvo je že eno leto brez tajnika, dopolnilnih volitev še ni bilo. Hvalevredno je sicer, da si mladina in posebno otroci
pridno izposojajo knjige. Resnica je tudi ta,
da otroci drug za drugim odhajao v nemško šolo Schulverein pri Sv. Lenartu, kjer
izgube narodnost, vero in nravnost«36. Leta
1911 so bile tudi volitve državnih poslancev.
V Sv. Trojici je za Nemce in nemškutarje
kandidiral Girstmayer, kateremu se je katoliški slovenski tabor posmehoval, češ, »ta bo
Slovenske gorice spremenil v nebesa«. Na
shodu v gostilni Konrada Goloba, ki mu je
predsedoval Ferdinand Golob, je Girstmayer »nekaj kvasil, a ga nihče ni razumel«. Na
tem shodu je nastopil tudi urednik Štajerca
Karel Linhart, ki so ga ljubljanski socialni
demokrati nagnali k ptujskemu Ornigu37.
Na dan volitev bodo gospodje bolj ponižni,
ker takrat se bo glasilo: Živio Roškar, naš
poslanec!38«. Roškarju v podporo so njegovi privrženci na trojiško nedeljo 11. junija
1911 pripravili veliko shod in javnost pozivali: »Ali Roškar ali Girstmayer?« Rezultati
volitev so bili v rahlo korist Roškarja. Ta je

dobil v Gočovi 26 glasov, v Verjanah 32, v
Sv. Trojici 29, v Zg. Porčiču 22, v Oseku 14
in v Senarski 32. Njegov nasprotnik Girstmayer je prejel v Gočovi 1 glas, v Verjanah
2, v Sv. Trojici 33, v Zg. Porčiču 16, v Oseku
34 in v Senarski 30 glasov39.
V gospodarstvu tega območja je v predvojnih letih prevladovalo kmetijstvo, še
posebej živinoreja. Živino so pasli tudi na
veliki gmajni pod Trojiškim bregom (danes
Trojiško oz. Gradiško jezero). Nekaj malega
je bilo obrti, pomemba pa je bila Kirbiševa
usnjarna. Med vidnejšimi obrtniki je izstopal mizar Janez Potočnik iz Zg. Senarske.
Zelo znan je bil tudi Franc Schutz iz Sv.
Trojice (danes domačija Rajter), ki je polnil
mineralno vodo iz vrelca v Zg. Žerjavcih in
jo na veliko prodajal kot »Trojiško slatino«.
Ta slatina je slovela daleč naokoli, tudi v tujini, kamor jo je uspešno izvažal40. V kraju
se je občutil tudi vpliv ljudske šole, ki jo je
v letih 1890–1919 vodil nadučitelj oz. šolski
upravitelj Jožef Maurič. V letih 1904/1905
je bil šola povzdignjena v štirirazrednico
in v šolskem letu 1912/1913 so začeli pisati
šolsko kroniko v slovenskem jeziku. Učitelji so bili: Henriete Berlič, Jožef Klemenčič,
Jakob Kovačič in upravitelj Jožef Maurič.
Šolske otroke je cepil okrajni zdravnik dr.
Lojz Kraigher, ki je bil imenovan celo za
krajevnega šolskega nadzornika. Maurič je
leta 1912 zbolel na srcu in dobil daljši bolniški dopust. Med bolniško odstotnostjo
ga je nadomeščal Jakob Kovačič. Zdravnik
dr. Kraigher je Mauriča vendarle uspešno
pozdravil41. Med predvojnimi dogodki naj
omenimo tudi veliko zborovanje mladine,
ki so ga pri Sv. Trojici na samostanskem
dvorišču pripravili ob 50-letnici smrti škofa
Antona Martina Slomška.
Shod je bil organiziran na dan velike maše,
15. avgusta 1912 leta. Slovesnosti se je udeležilo 1000 mladih iz celotnih Slovenskih goric.
Udeležence so trojiški organizatorji pozdravili z lepimi slavoloki in zastavami. Cerkveno
pridigo je imel kaplan Ivan Bosina iz Sv. Jurija, mašo pa je daroval domači pater Fortunat.
Tisočglavo množico je pozdravil gvardijan
pater Kasijan Zemljak, nato pa še poslanca
Ivan Roškar in Franjo Žebot42. 23. aprila 1913
je bil v gostilni Aubl pri Lenartu glavni nabor
za vse občine na lenarškem območju.
Zajel je letnike 1890, 1891 in 1892. Nabora se je udeležilo tudi velik trojiških mladeničev. V tem času so imeli resne težave z
občinskim vodstvom v Občini Osek, kjer so
polna 3 leta odlašali z volitvami. Kronisti so
zabeležili, da je bila okoli volitev v Oseku
prava »vojska« in veliko nereda. V trgu in
okolici je tudi odmevala obsodba nemškutarskega mesarja in krčmarja Zamola.
Nadaljevanje prihodnjič

SG, št.5, letnik 45, Maribor 2. 2. 1911
Časopis so označili kot »smrdljivi Štajerc«. Njegov urednik je bil Karel Linhart, ki pa je aprila 1911
začel izgubljati podporo ptujskih Nemcev in sicer zaradi vmešavanja v njihovo politično delovanje.
36
SG, št. 12, letnik 45, Maribor 23. 3. 1911
37
V Ptuju je imel vodilno vlogo dolgoletni župan Josef Ornig, obrtnik in politik (1859-1925). Leta
1888 je bil prvič izvoljen za svetnika mestne občine Ptuj. Za župana je bil izvoljen 2. junija 1894 in
svoje delo opravljal vse do zloma monarhije leta 1918. Ptujski okrajni zastop je vodil v letih 1904–
1918. Leta 1896 je postal poslanec v štajerskem deželnem zboru in je do 1906 zastopal Ptuj, Ormož,
Lenart v Slovenskih goricah, Ljutomer ter rogaški volilni okraj. Bil je pobudnik ustanovitve lista
Štajerc (1900). Bil je tudi idejni vodja štajercijanstva in zadnji borec za obstoj Ptuja v okviru Avstrije
leta 1918.
38
SG, št. 22, letnik 45, Maribor 26. 5. 1911. Ornig je bil znani ptujski župan, Ivan Roškar pa je bil dolgoletni deželni in državni poslanec iz vrst Slovenske kmečke zveze, ki je imela na trojiškem območju
veliko privržencev in podpornikov.
39
SG, št. 30, letnik 45, Maribor 6. 7. 1911
40
Trojiška kronika, II. dopolnjena izdaja (ur. Marjan Toš), Sv. Trojica 2015.
41
Podobe trojiške šole (ur. Darko Škerget in Marjan Toš), Sv. Trojica 2011.
42
SG, št. 34, letnik 46, Maribor 22. 8. 1912
34
35
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Dan izgnancev Slovenije

75-letnica vrnitve iz izgnanstva

S

obmejnih šolskih okolišev Sveta Ana in Lokaedmega junija so se ob dnevu izgnanvec. Iz tega območja so po navedbah v šolski
cev Slovenije spomnili 75-letnice vrnikroniki za obodbje 1941–1945 Nemci večino
tve zgnancev na domove. Izgnanci so
zavednih ljudi izselili na Hrvaško, med njimi
preživljali težka leta in mngi so v izgnanstvu
celo nekaj tistih, ki so ob aprilskem napadu
daleč od domačih tudi izgubili življenja. Ta
na Jugoslavijo leta 1941 Nemce pozdravili.
okupatorjev ukrep je prizadel tudi slovenski
V šolski kroniki za nekdanjo Osnovno šolo
živelj na območju Slovenskih goric. Prve areLokavec (danes podružnica matične šole na
tacije so se začele že meseca aprila 1941, ko je
Sveti Ani) je njen ravnatelj Jože Kert decemprišlo do izgona celotnih družin in narodno
bra 1946 zapisal, da »so premoženje izgnanzavednih posameznikov z domačih ognjišč.
cev in tudi slovenskih učiteljev, ki so se takoj
Vsi so se morali izjasniti o svojem poreklu,
po okupaciji aprila 1941 umaknili iz kraja še
glavni val izgonov pa je bil poleti 1941. Pri
pred izgoni zavednega slovenskega prebivalodločanju o ljudeh za izgnanstvo so imeli postva, plenili domačini. Še posebej so se izkazali
membno vlogo člani Kulturbunda (Schwäbičlani Kulturbunda«. Člani te organizacije so
sch –Deutscher Kulturbund je bil ustanovljen
že nekaj let pred okupacijo opozarjali nase in
leta 1920 v Novem Sadu kot krovna organizaširili nacistično propagando. Ob Hitlerjevih
cija nemške manjšine v predvojni Jugoslaviji.
rojstnih dnevih pa so na veliko prižigali krePo prihodu nacistov na oblast so se mnogi
sove ob meji. Aprila 1941 so vzhičeno, navdunjeni člani na veliko ukvarjali z obveščevalšeno in svečano pričakali Nemce in med okuno dejavnostjo in so do aprilske okupacije
pacijo izvajali aktivno nacistično propagando
Jugoslavije leta 1941 nacističnemu Gestapu
ter uživali privilegije okupacijske oblasti, v
v vseh večjih krajih pripravili popolne spiske
kateri so sami aktivno sodelovali.
vseh narodnozavednih Slovencev). Nemci in
Zaradi izgonov je prebivalstvo zelo trpelo.
pripadniki Kulturbunda so zavedne Slovence
Posestva slovenskih izgnancev in izseljencev
na veliko žalili in nekaterim celo očitali, da
v obdobju 1941–1945 so bila zanemarjena,
so »židovskega porekla«. V Slovenskih goripropadalo je zlasti sadjarstvo, se je prihoda na
cah je nemška oblast najprej izgnala zavedne
domačijo spominjal Jožef Špindler iz Ročice.
Slovence iz Lenarta, odkoder so odpeljali npr.
Kot otrok je doživel tragično aprilsko jutro
lovskega čuvaja Feliksa Ciuho, trgovca Hra1941, ko je poslušal nerazumljiv in nemško
stelja in nekatere narodnozavedne pripadnisurov ukaz, da morajo takoj zapustiti dom in
ke predvojnega Sokola (pred nacisti je zbežal
oditi. Nemški okupatorji so na domove izsetudi starosta lenarškega Sokola dr. Milan Gorišek z družino). Začele
so se tudi aretacije, in
to že 20. aprila 1941
(kaplan Vodeb, sodnik
Cvirn, učitelj Janež,
trgovka Bajgot), nato
pa zlasti poleti 1941. V
tem času in tudi kasneje so iz lenarškega območja odpeljali še veliko drugih slovenskih
družin. Podobno se je
zgodilo tudi na cerkvenjaškem območju.
Izgnance so najprej
odpeljali v meljsko
vojašnico v Mariboru,
od tam pa na mariborsko železniško postajo, Izgoni zavednih slovenskih družin in posameznikov so hudo prizadeli množico Slokjer so jih naložili v ži- venk in Slovencev, žal tudi več tisoč otrok. Foto: arhiv Društva izgnancev Slovenije
vinske vagone in odpelljenih slovenskih družin iz območja Lokavjali proti Hrvaški, Bosni in Srbiji. V Slavonski
ca in Svete Ane naseljevali Nemce iz bližnje
Požegi so jih večino razmestili v razne dele
Apaške doline in - zanimivo - ne iz drugih
NDH. Tam so jih od nemških gestapovcev
delov rajha. Novi gospodarji se razen izjem
prevzeli hrvaški ustaši. V Bosno in Srbijo so
niso posebej izkazali in izgranci so po vrniodpeljali zlasti zavedne Slovence iz Maribora
tvi na domove našli slabo obdelana posestva,
in iz obmejnih krajev Slovenskih goric. Med
hleve brez živine in kmetijskih strojev. Vse je
temi je bilo tudi veliko zavednih Primorcev,
bilo treba začeti na novo...
ki so se po prvi svetovni vojni naselili v teh
krajih. Še posebej obsežni so bili izgoni zaDr. Marjan Toš
vednega slovenskega prebivalstva iz območja

Špinglarjev slatinski vrelec v Obradu pri
Benediktu je ohranjen

V

delu Slovenskih goric, predvsem na
območju Ščavniške doline, od Spodnje Ščavnice do Očeslavcev, se nahaja največ naravnih slatinskih vrelcev v tem

Špinglerjevo slatino je uredil in ohranil Drago Žinkovič.
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delu Slovenije. Nekaj jih je bilo tudi na območju Radencev, kjer sedaj črpajo slatino iz
vrtin. Naravni slatinski vrelci pa se nahajajo
tudi na področju Občine Benedikt in področju Občine Lenart, kjer se
nahajata dva naravna izvira, eden v Radehovi, drugi
pa v Žerjavcih, imenovan
Belzerova slatina. Oba sta
pri mlajši generaciji neznana. Moramo pa reči, da je
večina nekoč znanih in delujočih izvirov slatine opuščenih, saj danes ljudem
standard omogoča nakup
slatine v trgovinah. V Občini Benedikt so v preteklosti delovali trije izviri: v
Benediktu Benediška slatina, v Ihovi Ihovska slatina
in v Obradu Špinglerjeva
slatina. Morda še kateri, ki

pa nam ni znan.
Tudi
Špinglerjeva
slatina, ki se nahaja
na Špindlerjevi posesti in njihovi domačiji
v Obradu (o. p.: Ime
Špinglerjeva
slatina
je v ljudski govorici
iz priimka Špindler
verjetno dobila zaradi
lažje izgovorjave, tako,
da so »d« spremenili v
»g«.), ki sodi v Občino
Benedikt, je bila v zadnjih letih zapuščena.
V preteklosti je mimo
nje vodila pešpot, po
kateri se je gibalo veli- Ročko, s katero so hodili po Špinglerjevo slatino, je leta 1960 izdelal lenarški
lončar Polanec.
ko popotnikov. Mimo
nje je vodila tudi pot za
romarje, ki so romali
v romarsko cerkev Sv.
Trojice v Slovenskih
goricah. Kdo bi vedel,
koliko potnikov se je
odžejalo ob tem izviru.
Še največkrat so se od
slatine tega izvira odžejali bližnji prebivalci,
ki so ponjo hodili vsakodnevno. Večkrat na
dan pa tudi tisti, ki so
opravljali dela na bližnjih njivah ali travnikih,
tako da so lahko vedno
pili svežo hladno slatino, ki je poleti imela Pogled na Špinglejevo slatino, ki se nahaja na Špindlerjevi njivi, s katere seže
okoli 8 stopinj Celzija. pogled na Špindlerjevo domačijo.
Slatino so uporabljali
tudi za peko zlevank ali
tonskih cevi, uredil pipo za natakanje slatine,
močnikov iz bele ali ajdove moke ter krvi ob
obenem v zemljo položil 150 m cevi za odvod
kolinah, ki so jih pekli v krušnih pečeh. Kot
slatine, ki stalno priteka iz zemlje, do bližnsmo omenili, so večino teh slatin opustili. Da
jega potoka. S tem smo izsušili del njive, ki
pa se za njimi ne bi zabrisala sled, so nekateri
sedaj, ko smo združili parcele, v enem kosu
zanesenjaki poskrbeli za njihovo ohranitev.
meri 6,5 ha. Ker po slatino nihče ne hodi več,
Eden teh je novi gospodar na Špindlerjevi
pač do nje ni poti, kajti njiva je v celoti zasadomačiji Drago Žinkovič, ki se je priženil na
jena s koruzo. Vprašanje je tudi, če je slatina,
domačijo Silve in Henrika Špindlerja iz Janker je okoli nje njiva, ki je gnojena z umetniževega Vrha pri Radencih. O ohranitvi izvira
mi gnojili, izvaja pa se tudi škropljenje proti
nam je povedal. »Ker me zanimajo stare stvaplevelu, užitna. Meni je bil glavni namen, da
ri, pa tako tudi izviri slatine, sem se odločil,
se slatina ohrani za zanamce.«
da Špinglerjevo slatino ohranim zanamcem.
Naj omenimo, da je v neposredni bližini
Ko smo urejali teren za saditev sadne planBenedikta urejena nekdanja Benediška slataže, te ni več, spremenjena je v njivo, sem
tina, tako da priteče slatina iz treh različnih
ob ravnanju terena želel ohraniti izvir, ki je
globin, tudi nad sto metrov, ki so jih ustvarili
tem prebivalcem veliko pomenil. Za obnoz vrtanjem. Nad vrelci je postavljen paviljon,
vo in ohranitev sem sam s svojimi sredstvi
ob njem pa prostor za druženje in prirejanje
in delom uredil izvir tako, da lahko slatino
družabnih, kulturnih in drugih srečanj. Pri
točimo na pipi. V preteklosti je delovala kot
tem izviru si lahko obiskovalci izvira točijo
plitki vodnjak, v katerem so z ročko ali s kako
slatino noč in dan.
drugo posodo zajemali slatino, kar pa ni bili
Ludvik Kramberger
higiensko. V zemljo sem položil 4 metre be-

90 let Majde Prosič
Benedičanka Majda Prosič sodi med ljudi, ki so v svojem življenju naredili
veliko dobrega; voščila sta ji župan in predsednik upokojenskega društva
Prijetno presenečena je v teh dneh, ob izteku letošnjega maja, bila ena najstarejših prebivalk razvojno uspešne in napredne Občine
Benedikt v Slovenskih goricah, Majda Prosič,
ki že okroglih devet desetletij živi na hribčku
nad Benediktom in ves kraj, njegov razvoj in
napredek, lahko opazuje kot na dlani. Skoraj
mesec dni, odkar je praznovala lep, okrogel
življenjski jubilej, 90. rojstni dan, jo je namreč, na domačiji, kjer jesen življenja preživlja z družino hčerke Lidije, na Vinogradniški
poti, obiskala posebna delegacija in posebej
dragi gostje. Do zamika obiska, domačega župana mag. Milana Repiča, podžupana Igorja
Bartona in predsednika Društva upokojencev
Benedikt Milana Hlevnjaka s sodelavkama je
prišlo iz znanih razlogov, povezanih s koronavirusom. Kljub zamiku pa se je Majda razveselila čestitk, saj se je lahko prepričala, da je
niso pozabili. V prijetnem klepetu je gostom
imela veliko povedati, saj je njeno življenje
polno plemenitih dejanj in dobrih del. „Želi-

mo, da še naprej ostanete takšni, kot ste, pozitivni in dobre volje,“ ji je ob predaji darilca in
čestitkah med drugim dejal župan Repič.
Majda Prosič je bila rojena 27. aprila 1930 v
družini še štirih otrok družine Zemljič v Benediktu. Jeseni 1953 se je poročila z Viktorjem
Prosičem iz bližnje Trotkove. In dokler je mož
veliko časa delal po terenu, je Majda vse življenje prebila na domačiji, kjer je vodila večjo
kmetijo in gospodinjstvo ter vzgajala otroke:
Milana, Silva, Lidijo in Lojzeta, ki so ji z leti
prinesli osem vnukov in pet pravnukov. Od
10. 11. leta 2008, ko ji je po 55 letih skupnega
življenja umrl mož Viktor, je vdova in se lepo
počuti s hčerko Lidijo in njeno družino. Seveda je vesela tudi obiska ostalih otrokov, vnukov
in pravnukov, najbolj pa je vesela, ko so prav
vsi na kupu. Še nekaj let nazaj je bila aktivna
v nekaterih društvih, zlasti upokojenskem, nekoč pa je še posebej rada nastopala v različnih
dramskih in drugih igrah. Posebno zadovoljstvo ji je druženje ter udeležba na izletih, kjer
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MED LJUDMI
lahko še posebej uživa v klepetu s sovrstniki,
znanci in prijatelji.
Na velikonočni ponedeljek je padla in si
zlomila roko, tako da jo je dalj časa imela v
mavcu. A tudi to je ni premagalo, saj je kaj
kmalu spet prijela za motiko in šla na njivo ter
na vrt. Tudi to ni vse, saj skrbi tudi za prašiče, kure ipd. Seveda pa
še vedno marsikaj tudi
skuha in speče, saj se
že desetletja obiskovalcem pri Prosičevih
cedijo sline po Majdinih domačih dobrotah.
Kot vse življenje jo prav
delo, dobra volja, pozitiven odnos do ljudi in
splošna dobrota „držijo
gor“, kot sama poudarja. Nekaj zdravstvenih
„betekov“ jo spremlja
kot mnoge starejše, a se
ne misli vdati. Počuti se
zdravo in zadovoljno,

zato jo bomo najverjetneje lahko obiskali tudi
čez desetletje, ko bo naslednji okrogel jubilej –
100. rojstni dan. Morebiti bo živela še kakšno
leto čez, kot je bil primer z njeno botro Zofko
Bernjakovo, ki je tudi po stotem rojstnem dnevu, med drugim, plesala, pela in kolesarila...
O. B.

90-letnik, biseromašnik Ivan Zanjkovič, ob
jubileju daroval sveto mašo

T

riindvajsetega
maja je v benediški župnijski cerkvi praznoval častitljivi
jubilej, 90 let, častni
občan in dolgoletni
župnik, biseromašnik
Ivan Zanjkovič.
Maše, ki jo je daroval
gospod Ivan sam, smo
se udeležili tudi predstavniki Društva upokojencev Benedikt. Gospod Zanjkovič je član
našega društva od leta
1992 in po maši smo
mu predali skromno
darilo in mu zaželeli še
veliko zdravja in prenesli upanje vseh članov
društva, da bi nas še veliko let navduševal s
svojimi besedami in dajal vzgled s svojo skromnostjo in iskrenostjo.
Župnijo Sv. Benedikta je prevzel leta 1970
in v vseh teh letih do svoje upokojitve zgle-

V
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Življenje niso dnevi, ki so minili,
temveč dnevi, ki smo si jih zapomnili.
			(Paulenko)

Č

etudi se vsi zavedamo krhkosti življenja in neizbežne
minljivosti, izguba dragih ljudi vedno pretrese in pusti
bolečo praznino, ki je v letošnjem letu kar dvakrat zarezala
v vrste Športnega društva Sv. Trojica, kjer so se poslovili od dveh
vidnih in predanih članov, ki sta s svojo zavzetostjo ter tovariškim
duhom pustila velik pečat.
Damijan Bauman (1. 4. 1975–9. 5. 2020) se je društvu pridružil
21. junija leta 2016 in vse od tedaj neumorno sodeloval pri vseh
aktivnostih ter svojo vlogo ter naloge člana upravnega odbora Damijan Bauman
opravljal s ponosom in z veliko mero odgovornosti. Vsako leto se
je rade volje odzval povabilu na prijateljsko srečanje PP Postojna
v Dekanih ter vedno pomagal pri organizaciji športnih dogodkov
kluba, kot sta tek okoli jezera in kolesarski maraton.
Gorazd Hafner (9. 4.1969–21. 3. 2020) je bil član društva od 8.
januarja leta 2017 in ponosno branil ter zastopal barve nogometne
ekipe. Nikdar mu ni bilo odveč priskočiti na pomoč pri pripravi
društvenih prireditev, posebej pri priljubljenem teku okoli jezera,
najraje pa se je udeležil vsakoletne spominske tekme.
Prijatelji iz društva ju bodo neizmerno pogrešali in nikoli pozabili njune pripadnosti ekipi ter ljubezni do športa, ki jih je družila,
predvsem pa se bodo leto za letom poklonili lepemu spominu nanju na že tradicionalnem memorialnem turnirju.
Ana Javornik Gorazd Hafner

V spomin

Mag. Feliks Jakopec (1955–2020)

dno skrbel za cerkev in župnišče, odlično
sodeloval z lokalno skupnostjo, stal ob strani številnim župljanom v težkih trenutkih in
vzgojil več generacij otrok, ki so v cerkev in k
verouku z veseljem prihajali.
Milan Hlevnjak, foto: Igor Barton

Jožef Šinko (1943-2020)

maju je prenehalo biti plemenito
srce Jožefa Šinka, dobrosrčnega človeka, odličnega prijatelja in poštenjaka, ki smo ga zelo spoštovali.
Jožef se je rodil 1943. leta v kraju Serdica
na Goričkem. Njegovo otroštvo je zaznamovala 2. svetovna vojna, saj je zaradi težkih razmer živel pri starih starših. Osnovno
šolo je obiskoval v Serdici in Rogašovcih.
Po zaključeni Železniški industrijski šoli
v Mariboru se je leta 1961 zaposlil v sekciji
za vleko vlakov Maribor. Končal je tudi delovodsko šolo. V času dela pri Jugoslovanskih in kasneje Slovenskih železnicah je bil
član ekipe intervencijskega vlaka, kot delovodja pa je ostal zvest železnici vse do svoje
upokojitve. Svoj prosti čas je preživljal zelo
aktivno, saj je bil prostovoljni gasilec, sekretar zveze komunistov, 15 let tehnični vodja
Železničarskega boksarskega kluba Maribor, rekreativni in tekmovalni balinar Železničarskega balinarskega kluba Maribor in
kasneje tudi Balinarskega kluba Benedikt.
Leta 1997 se je preselil v hišo v Zgornjem
Partinju. V novem okolju je kot upokojenec
nadaljeval s svojimi številnimi aktivnostmi.
Več let je kot predsednik društva uspešno
vodil Društvo upokojencev Sv. Jurij v Slovenskih goricah. V društvo je prenesel svoje
bogate izkušnje, ki jih je imel s področja delovanja društev in vodenja zahtevnih delovnih funkcij. S svojim pozitivnim, enakim in
spoštljivim odnosom do vseh članov društva, predvsem pa z lastnim vzorom, pripadnostjo in delavnostjo, si je hitro pridobil

Damijanu Baumanu in Gorazdu Hafnerju
v spomin

zaupanje članov
društva. Z velikim veseljem in
odgovornostjo je
organiziral izlete
in družabna srečanja članov društva. Upokojence
je rad popeljal
tudi na njegovo
rodno Goričko,
kjer se je srečeval
s svojimi prijatelji
iz otroštva.
Z referentom za šport in vodji posameznih
ekip je organiziral različna športna tekmovanja in srečanja. Tekmoval je v šahu, streljanju z zračno puško, balinanju, kartanju itn.
Funkcijo predsednika in druge aktivnosti, je
opravljal vse do takrat, ko je bolezen že hudo
posegla v njegovo življenje. S svojo soprogo
je bil redni udeleženec vseh prireditev v kraju, ne glede na to, kdo je bil organizator.
Za svoje prizadevno ljubiteljsko delo je
prejel številna priznanja, med drugim tudi
Zveze društev upokojencev Slovenskih goric, Zgornjepodravske pokrajinske zveze
društev upokojencev Maribor in Občine sv.
Jurij v Slovenskih goricah.
Spoštovali smo ga kot prijatelja, tovariša
in gospoda.
Pogrešamo te. Kjerkoli nas že spremljaš,
hvala ti za vse trenutke, ki smo jih preživeli
skupaj.
Miroslav Breznik

V teh poletnih dneh je svojo življenjsko
pot sklenil mag. Feliks Jakopec. V Zgornjih
Verjanah v Občini Sveta Trojica, kjer je živel vse od rane mladosti, so z njim izgubili
dolgoletnega aktivnega vaščana, ki se je
kot občinski svetnik v novo nastali občini
zavzemal za hitrejši razvoj svojega naselja s
tem pa tudi za napredek celotne občine. V
Kulturnem društvu Ernest Golob – Peter in
Planinskem društvu HAKL Sveta Trojica pa
smo izgubili aktivnega člana in planinskega
vodnika, sošolci gradiške osnovne šole letnik 55 pa prijetnega tovariša.
V ljubiteljsko kulturno delo se je vključil
leta 1974 kot član dramske skupine, kjer
je odigral več likov iz dramskih del vse do
leta 1979. Po končanem izrednem študiju
se je leta 1984 ponovno vrnil med ljubiteljske kulturnike. Tokrat med kinooperaterje društvenega kina, kjer je med ostalimi
operaterji skrbel za sobotne in nedeljske
kinopredstave. Devetdeseta leta preteklega
stoletja je zaradi pedagoškega dela v Osnovni šoli Benedikt opustil aktivnejše vključevanje v kulturnem društvu. Z ustanovitvijo
planinskega društva HAKL v letu 1996 pa

se je posvetil vodenju in razvoju
planinskega delovanja z mladimi
planinci na šoli
v Benediktu in v
društvu, zato je
opravil še izpit
za
planinskega
vodnika PZS. S
prevzemom ravnateljstva Osnovne šole Benedikt mu je zmanjkovalo časa za
planinstvo, zadnja leta pa je temu pripomoglo še njegovo zdravje.
Življenje pač gre svojo pot. Hoja po njej
je pestra, tu in tam zahtevnejša, pa spet
prijetnejša, vsekakor pa nepredvidljiva.
Pomembno je, da na njej ves čas uživamo,
kot da nam je ne bo nikoli zmanjkalo. Feliks, tebi je je mnogo prehitro.
V imenu sošolcev letnika 55, Kulturnega
društva Ernest Golob - Peter Sveta Trojica
in Planinskega društva HAKL Sveta Trojica:
Drago Lipič

OO ZRK Lenart: krvodajalske akcije v juliju 2020
Sreda,
8. 7., OO RK Benedikt,
OŠ Benedikt,
Petek,
17. 7., OO RK Sv. Ana,
OŠ Sv. Ana,

7.00-11.00
7.00-11.00
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Po Aziji

S POTOVANJ PO SVETU / IZ KULTURE
3. del

Tuk tuk

K

ambodža je ena najrevnejših držav
Azije, kar je štajerskima popotnikoma z vinogradniških bregov bilo zelo
povšeči, saj so bili temu primerne tudi cene
in duh življenja. V Phnom Penhu sva na letališču mimo vseh pravil dobesedno skočila
v prvi ‚neuradni‘ tricikel, ki naju je zavlekel
v mesto. Kot vas večina gotovo že ve, se na
letališča in druge transportno pomembne
lokacije vedno prištuli neki monopolist, ki
navije cene, zato je dobro izkoristiti vsako
alternativo.
Nama sicer to mesto ni bilo v prvem planu,
saj sva hotela na sever, v mestece Siem Reap,
v čigar bližini se nahaja največji tempeljski
kompleks na svetu, Angkor Wath. Najinem
šoferju tuk-tuka sva naročila, da naju odvleče

Angkor Thom, največji objekt na gruntu

Plavajoča krščanska cerkev v Kambodži

Na lovu za udomačeno rečno kačo

Moped je v Kambodži tudi tovorno vozilo
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do kakšnega transportnega podjetja, kjer bi
pustila torbe in šla do večera malo pohajkovat, saj sva načrtovala nočni avtobus. Še pojasnilo – tuk tuk je moped, ki na dveh kolesih
vleče potniško kabino in služi kot taksi. Poba
naju je pripeljal do središča mesta, kjer je dobesedno smrdelo po vsem mogočem, v neki
zadrugi pa so kar na ometu imeli napisane
cene prevozov, ki so jih potrjevali z blokci iz
časa Krištofa Kolumba. Čakalnica je temeljila
kar na vrečah nekih žit, šefico celotnega ateljeja pa bi bilo najbolje najprej spustiti skozi
avtopralnico. Tam nama ni bilo preveč povšeči, zato sva si najino izhodišče našla v bolj
eminentni četrti, kjer je bil vonj bolj domač,
saj sva si privoščila nekaj stvari z žara, ki je
tam zelo priljubljen. Prevoz sva si uredila,
torbe dala v hrambo in se
odpravila peš raziskovat
glavno mesto Kambodže.
Pošteno povedano, doma
ljudem težko razložiš, kako
zanikrno lahko izgleda
ulica ali cel predel mesta,
ampak vsi ti brezskrbni
ljudje s široko mero improvizacije poskrbijo, da
človek pomisli, da smo
pravzaprav mi sami butasti
in si v življenju delamo nešteto problemov. Tu je bilo
večernega druženja ob skupni večerji, tekanja otrok,
priprave obrokov, dima …,
a tudi umazanije, podgan
in opic po strehah. Pristno,
da je kaj.
Na nočnem avtobusu
smo ležali na posteljah kot
v koncentracijskem taborišču, kjer je imel predvsem
Jernej težave z dimenzijami. Nič ne de, so bile pač
noge pri sosedovi glavi. V
Siem Reap smo prispeli
pred peto zjutraj in v istem
hipu je zmanjkalo elektrike.
Sicer sva sprva mislila, da
gre za kak pokvarjen trik,
ki bi ga nepridipravi lahko
izkoristili, vendar ni bilo
tako. Tam so naju okupirali šoferji tuk tukov in za
najine podvige sva si enega
najela kar za dva dni. Naročila sva mu, naj nama uredi
prenočišče in pripravi kak
načrt aktivnosti, ki ga je
imel že v rokavu. Zjutraj ob
petih sva se vehementno
peljala proti mestu in imela prvo javljanje v živo domov, ker so naju prav v tem
času prijatelji malo poklicali. Izgledalo je, kot da naju
pelje domov iz diska …
Pripeljal naju je do nekega hotela v centru, kjer smo
zbudili lastnika, ki je spal
na šanku, da sva se lahko
vselila. Najin možak je čakal spodaj in kmalu smo se
opravili na ogled območja
Angkor, ki je veliko kar
163 hektarjev, predstavlja
pa skupek budističnih templjev, zgrajenih iz kamna.
Vmes sva še zamenjala voznika, ker je moral ta prvi
nekaj pomagati mami, drugi pa je bil isti tak zanimiv
patron. Okoli teh arhitekturnih spomenikov se ne bi
preveč ustavljal, so pa res
izjemni predstavniki zgodovine. Teh točk za oglede
je več in vsakič naju je šofer
čakal, brez da bi jedel in pil.
Bil je presenečen, ko sva
mu plačala kosilo, ki je bilo

sicer zelo poceni, solze
sreče pa so se mu vsule,
ko sva mu kupila lešnikovo lučko, ki je gotovo
še v življenju ni poskusil. Tudi mimoidočim
so se cedile sline, ko
smo vsi trije v senci
lizali sladoled, saj je ta
lučka stala dve povprečni kosili. Zvečer
sva šla še malo v center,
ki se nama ni preveč
dopadel, saj so nekaj
ulic preuredili čisto po
evropsko, s snobovskimi restavracijami in
bari. No, omeniti velja Na lotosovih poljih
tudi lokalno ponudbo
v obliki sukanja torbic
in nagovarjanja k iskanju luninega krajčka,
vendar si pri nekaterih
osebkih te vrste včasih
težko določil spol, ne
da bi še od blizu spoznal kaj hujšega.
Naslednji dan naju je
šofer vozil zjutraj že od
petih, ko sva si ogledala
obvezen sončni vzhod
na ruševinah templjev,
zvečer ob enajstih pa
smo se še vozili na podeželju. Možakar je bil
res posrečen, saj so mu Priprava palmovega masla po štajersko
ideje kar vrele iz glave,
tako da sva tisti dan kuvu kar nekaj zanimivosti. Najbolj posrečena
hala palmino olje, delala kekse, nabirala lotos,
se mi je zdelo to, da so otroci kar z rokami
poskusila palmino vino in si ogledala plavajolovili kače, si jih obesili okoli vratu, enega pa
čo vas na dobro uro oddaljenem jezeru. Kar
sva opazila, da je kar pri živem telesu pričel
se tiče te plavajoče vasi, je vic v tem, da so si
trgati meso s kače in jesti. Surova mi ne bi
ljudje, ki so v preteklosti prebegnili iz ostalih
bila preveč všeč, pečena kača pa je drugače
azijskih držav in nimajo v lasti niti koščka zekar mesna poslastica. Najinega šoferja sva na
mlje, uredili bivališče kar na jezeru. Tako so
koncu odvlekla še na poslovilno pijačo, da se
kar na splavih postavili hišice, kjer si lahko vije moral sredi noči že zagovarjati pred svojo
del recimo spalnico; na jezeru pa delujejo tudi
ženo. Ja, ženske so povsod po svetu iste …
trgovina, bar in celo cerkev, le da tam glede
Po slabem tednu v Kambodži sva si omina število privezov za čoln neke gneče ni bilo
slila nočni avtobus za Vietnam. O tem pa več
pričakovati.
naslednjič.
Tudi mi smo se tam vozili s čolnom in se
Danijel Zorko
malo ustavljali, saj so imeli domačini v roka-

Slovenska in podeželjska kultura po
koronakrizi
Zadnje tedne spremljamo proteste slovenskih kulturnih delavcev, na katere je vlada,
kot kaže, načrtno pozabila. Ti so bili doslej
v slovenski zgodovini vedno nosilci ali pa
vsaj glavni akterji protestov. Izjavo, da mora
umetnost, ki jo financira država, biti do države lojalna in zapis Romane Tomc, evropske
poslanke v njenem spletnem dnevniku, kjer
je razmišljala o pravih in nepravih umetnikih
in navedla: »Pri tem je treba imeti pred očmi,
koliko ljudem je ta kultura namenjena. Vsem
ali le nekaj deset zanesenjakom, ki jim je všeč
kakšna posebna zvrst kulture, ki je nihče drug
ne razume. Predvsem pa je treba ločiti zrna od
plev in preprečiti, da se kot kulturni ambasadorji Slovenije podpirajo tisti, ki se iz slovenske
kulture delajo norca in jo žalijo.« je književnik, režiser in nekdanji predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada Vinko
Moderndorfer pospremil z: »Kadar si začne
oblast lastiti pravico, da razsoja, kaj je prava
umetnost in kaj ne, je to nevaren in prepoznaven znak totalitarizma. Ukinjanje umetniške
svobode pomeni ukinjanje svobode tudi v življenju.« Kulturniki in umetniki, ki jim kultura
daje tudi kruh in od nje živijo, so tako že na
»bojnem polju« z vlado.
Kako pa kaže ljubiteljski kulturi pri nas, na
podeželju, v Slovenskih goricah po koronakrizi? Kot lahko opazimo po občinah lenarške Upravne enote, je skoraj vse po starem,
tako kot je bilo pred njo. Finančna sredstva
iz proračunov občin so odmerjena v podob-

nih višinah kot leto poprej, morda jih je celo
še manj. Kulturna društva svoje prireditve
in programe oblikujejo v okvirih razpoložljivih finančnih zmožnostih in v ustaljenih
vsebinah. Novih praktično ni. Javni sklad za
kulturne dejavnosti Slovenije, izpostava v Lenartu, ki skrbi za strokovno izpopolnjevanje
društvenih nosilcev dejavnosti, organizira
revije na medobčinski in regijski ravni, to izvaja že vrsto let po ustaljenih pristopih. Novosti, ki bi bile zanimive za mlajše generacije
ljubiteljskih kulturnikov, ni, za zahtevnejše
programe in prireditve pa tudi ni finančnih
virov. Tako se vsa ljubiteljska kultura vrti v začaranem krogu med Zvezo kulturnih društev
Slovenskih goric, ki nima nikakršnih finančnih virov, med župani vseh šestih občin UE
Lenart, ki ne kažejo volje za ureditev minimalnih materialnih stalnih virov za delovanje
zveze, med kulturnimi društvi, ki si želijo, da
so vključeni v Zvezo, saj poznajo prednosti,
ki jim to prinaša, ter OI JSKD Lenart, ki pa
ima z zakonom urejeno financiranje, vendar
ne skrbi za kulturna društva s področja društvenega organiziranja in delovanja. In nič ne
kaže, da bo v prihodnje bolje, saj občinam in
kulturnemu ministrstvu tako neurejeno stanje in zmešnjava odgovarja.
Drago Lipič, predsednik Zveze kulturnih
društev Slovenskih goric in predsednik KD
Ernest Golob - Peter Sv. Trojica
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Kulturna dejavnost JSKD Lenart
Ob upoštevanju navodil za preprečevanje
širjenja koronavirusa pripravljajo izobraževalne oblike: seminar osnove spletnega komuniciranja, glasbeno-literarno delavnico z
Rokom Vilčnikom, v okviru koordinacije izpostav JSKD Lenart, Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica pa regijski seminar za dirigente,
člane godb in predvodnike, regijski seminar
vokalne tehnike za zbore, regijski seminar
»Pojmo lepo, pojmo dobro« za vodje in čla-

ne folklornih skupin ter ljudskih pevcev, za
vodje otroških folklornih skupin, za učitelje v
osnovnih in glasbenih šolah in ljubitelje ljudske pesmi. Za začetek jeseni načrtujejo izvedbo nekaterih prireditev in slikarski razstavi.
Za literate bodo izvedli literarni natečaj.
Podrobnejše informacije lahko dobite na:
oi.lenart@jskd.si.
Breda Slavinec

Vse najboljše, naša knjižnica!
Junij v Lenartu zaznamuje praznovanje ob obletnici ustanovitve
knjižnice. 14. junija 1962 je takratna Delavska univerza v Lenartu
ustanovila skromno knjižnico za
svoje študente in okoli tega dne so
v sedanji Knjižnici Lenart vsako leto pripravili zanimiv nabor dogodkov, imenovanihTi
veseli dnevi Knjižnice Lenart.
Praznovanje se je letos preselilo v virtualni prostor. K sodelovanju smo povabili domačina in pisatelja Igorja Plohla in Zorana
Šteinbauerja ter upokojeno knjižničarko in

pravljičarko, Darinko Čobec. »Naša knjižnica je prostor iskanja modrosti in je pogosto
trenutek srčnih radosti. Je več kot le stene in
knjige, saj nas vedno sprejmejo knjižne vile.
To so modre in srčne gospe, ki jim zaklade
med listi bukev in bukvic vedno znova in
znova najti uspe.« je ob praznovanju zapisal

Igor Plohl. Obenem smo od 12. do 15. junija
našim novim članom ob vpisu podarili enoletno članarino.
V teh dneh smo v sodelovanju s KD Babičina skrinja in Založbo Kreativna PiKA zaključili tudi natečaj Pravljice iz skrinje domišljije
2020. Veseli smo odličnega odziva in hvaležni
za vse poslane pravljice. Strokovna komisija je
imela res težko delo, breme odločitve ob tako
zanimivih, slogovno dobrih ter vsebinsko bogatih zapisih vsekakor ni bilo lahko. A, v skladu z natečajem, smo morali izbrati tri avtorje
in njihove pravljice:
Vlasta Črčinovič Krofič, Gospod iz Petovie,
Nina Senekovič, Marko
in vila Sonja ter Cvetka
Vidmar, Darilo za Rozi.
Izbranim avtorjem čestitamo, njihove zapise
pa lahko preberete tudi
v tokratnih Ovtarjevih
novicah ter jim prisluhnete na Facebook strani
Knjižnice Lenart. Založba Kreativna PiKA
pa bo pravljicam vlila
podobo – preprosto

oblikovanje v mini nakladi, ki jo bodo podarili avtorjem. Simbolično pa smo nagradili
vse sodelujoče pisce ter jim položili na srce,
da še pišejo in morda kdaj tudi kaj izdajo.
»Bralci smo svojevrstni ohranjevalci ognja in upanja,« je o bralcih in branju povedal
Zoran Šteinbauer ter nam vsem svetoval
obilno mero branja v poletnih dneh. Igor
Plohl pa vabi z levom Rogijem v Afriko v svoji
čisto novi slikanici. Čestitke ob izidu, Igor!
Knjižnica Lenart

Pravljice iz skrinje domišljije 2020
Knjižnica Lenart je v teh dneh v sodelovanju s KD Babičina skrinja in Založbo Kreativna PiKA zaključila natečaj Pravljice iz skrinje domišljije 2020. Strokovna komisija je
izbrala tri avtorje in njihove pravljice: Vlasta Črčinovič Krofič: Gospod iz Petovie, Nina
Senekovič: Marko in vila Sonja ter Cvetka Vidmar: Darilo za Rozi. Natečaj so medijsko
podprle tudi Ovtarjeve novice. Objavljamo nagrajene pravljice.

Vlasta Črčinovič Krofič

Gospod iz Petovie
Ob vznožju gradu v Petovii je živel
veljak Midas. Stari legionar je iz dneva v
dan kopičil bogastvo. Sploh se ni mogel
ustaviti. Bogatejši sem od petovijjskih
graščakov, se je rad hvalil.
Cekinov, zlata in srebra je imel toliko,
da je z njimi zapolnil vse kotičke svojega
domovanja. Zmanjkalo mu je prostora za
konja v hlevu, v kokošnjaku prostora za
kokoši in petelina. V kadi, ki jo je uvozil
iz Pariza, se že vse leto ni mogel kopati in
v postelji so ga žulili cekini.
Družinski člani so se že davno izselili,
ker niso prenašali nereda. Z njimi so odšli
kužek Piki, muca Maca in vsa mišja družina.
Midas je postajal iz dneva v dan bolj
utrujen, godrnjav, neprespan in nenegovan. Vedel je, da mora najti izhod iz
zasvojenosti. Pomoč je poiskal pri vedeževalki Hedi, ki je živela v borni koči na
koncu slepe ulice.
Hedo so vsi spoštovali in se je malo
bali. Govorilo se je, da je malo premaknjena in blizu temnim silam. Sumili so,
da ponoči ob polni luni jezdi metlo. A to
so bile le govorice. Heda je bila povsem
običajna, preprosta, a modra ženska.
Nesrečen sem, je tožil Midas. Pomagaj
mi! Reši me prekletstva kopičenja bogastva in pohlepa.

Heda je molče pokimala. Odprla je staro, oguljeno skrinjo, prineseno kdo ve iz
katere vojne, in iz nje izbrskala kristalno
kroglo. Med krempljastimi prsti jo je zavrtela. Zvijala se je kot kača, obračala oči,
da so se videle beločnice, ječala in hropla.
Potem je otrpnila kot kip.
Midas je prestrašen stopil k vratom, a
tedaj je spregovorila.
Uroka se boš otresel, ko boš bogastvo
razdelil v dobrodelne namene. Pa nikar
ga ne daj cerkveni gospodi niti revežem.
Napravi nekaj posebnega, nekaj, kar bo
dobro za vse Petovčane.
Midas je tuhtal tri dni in tri noči, kaj
naj stori. Četrti dan je s cekini napolnil
malho, osedlal konja in se odpravil na
pot v daljno Nemčijo. V Mainzu se je
spoprijateljil z Johannesom Gutenbergom, kovačem in zlatarjem, ki je prav
takrat izumil tisk s premičnimi črkami.
Heureka! Je vzkliknil Midas.
Ko se je vrnil v rodno Petovio, je dal
ob vznožju gradu sezidati tiskarno, v kateri so začeli tiskati molitvice in nabožne
pesmi v slovenščini. Pa ne le za tiskarno.
Denar je namenil izobraževanju otrok,
da so se naučili brati in pisati.
Midasa že davno ni več, tiskarna pa še
vedno stoji. Kdor želi, lahko v njej natisne svojo zgodbo.

Nina Senekovič

Marko in vila Sonja
Nekoč je živel deček Marko. Skupaj z
materjo sta prebivala v stari koči. Mati
je hodila vsak dan na dnino k bogatemu
kmetu. Marko se je medtem doma igral.
Najraje je rezbaril iz lesa. Nekega dne je
tako izdeloval leseno piščal, ki mu je kar
naenkrat skočila iz rok ter odskakljala
proti gozdu. Marko je bil radoveden fant
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in je kljub materinemu svarilu, da naj ne
hodi v gozd, stekel za piščalko. Piščal ga je
pripeljala do jase. Na sredini jase je stala
ogromna bukev. Ob njej je piščal obležala,
toda Marko se ni več zmenil zanjo, saj je
opazil skalnat vhod v sredini stare bukve.
Seveda je vstopil. Zašel je v globoko jamo
in se spustil na njeno dno. Tam je naletel

na pet lepih deklet z zlatimi lasmi. Rezale so si lase in iz njih pletle veliko kroglo.
Marko se je skrival in jih opazoval. Kmalu
so prenehale z delom. K njim je priletela
majhna vila z drobnimi krilci. »Dovolj bo,«
je rekla. »Zdaj je potrebno samo še najti
dečka, ki bi to kroglo odnesel na nebo.«
Marko je pokukal iz svojega skrivališča in
pogumno dejal: »Jaz lahko to opravim.«
Vile so ga presenečeno pogledale. Vse so
imele prosojna krilca, ki so se jim svetlikala
kot zlato. »Pričakovale smo te. Povej nam,
kako se pišeš, saj moramo po prerokbi kroglo poimenovati po rešitelju trpljenja vile
Sonje.« Namesto odgovora jih je Marko
povprašal po njeni usodi. Najbližje dekle
mu je povedalo, da je Sonja njihova najmlajša sestrica, ki so jo bogovi vzeli k sebi,
da jim je svetila s svojimi zlatimi lasmi. Od
takrat je v jami, kjer živijo ostale vile, sama
tema. »Vile delamo iz svojih las kroglo, ki
jo mora izbrani deček odnesti na nebo.

Takrat bo njihova sestrica rešena sužnosti
bogovom, ki jo bodo vrnili k njim.« Marko je osupel gledal vilo. Tedaj se je spomnil
vprašanja in rekel: »Sonce se pišem.« Vila
je odvrnila: »A Sonce? Dobro, torej bo zlata
krogla sonce. Zdaj pa jo odnesi bogovom,
da jo bodo namestili na nebo.« Tedaj se je
pojavila prelepa mavrica in Marko Sonce
je po njej odnesel zlato kroglo na nebo, k
bogovom. Tam ga je čakala mala vila Sonja
in mu dala poljubček in v tistem trenutku
je na nebu zasijala zlata krogla – Sonce in
temna jama se je spremenila v čudoviti pomladni travnik.
Nekateri pravijo, da je tako nastalo
naše sonce, ki nas greje in daje svetlobo,
pa tudi ljubezen. Mali Marko in Sonja sta
se namreč po srečnem in igrivem otroštvu poročila ter ustvarila svoje kraljestvo
– kdo ve, morda smo tudi mi njuni potomci.

Cvetka Vidmar

Darilo za Rozi
Pod lesenim podom stare hiše je bilo
veselo. Miška Rozi je praznovala rojstni
dan. Pravkar je upihnila svečke na sirovi torti in si zaželela nekaj lepega. Oče,
mama, babica, dedek in šest bratov ji je
zapelo: »Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, draga Rozi, vse
najboljše za te!« Črne oči so ji sijale, ko
je odvezovala veliko rožnato pentljo na
darilu. »Juhuhu, fotoaparat sem dobila!
Prav takega sem si želela, hvala!« je veselo cvilila in pocmokala vse po vrsti.
Rozi je bila zelo živahna in zvedava,
prava mala potepinka. Brezskrbno je pohajkovala po travnikih in gozdovih. Nabirala je slastne plodove in duhala pisano cvetje. Včasih se je zleknila v travo in
sanjarila. Z brati se je najraje igrala skrivalnice. Pozimi ni smela ven, zato je bila
žalostna. Le kukala je lahko skozi luknjico. Babica je pletla, dedek je reševal križanke, mama je kuhala in pospravljala,
oče pa je skrbel za živež in dom. Bratje so
vzganjali svoje norčije in najmlajšo Rozi
izločili iz iger. Zato si je za svoje veselje
želela fotoaparat in dobila ga je. Neumor-

no je pritiskala na sprožilec. Zvečer se je
skrila pod odejo in občudovala slike. Posnela je že vse kotičke svojega doma s pohištvom vred, tudi kakšna žuželka je bila
vmes. Želela je ovekovečiti še družinske
člane, a kaj, ko nikoli niso imeli časa.
Potem pa je prišel dan, ko je oče vse
poklical k sebi in zaskrbljeno naznanil:
»Dragi moji! Pojavil se je velik, črn maček. Zelo hudoben je, zunaj preži na nas.
Komaj sem mu ušel. Prepovedujem vam
vsak izhod, dokler maček ne zgine! Imamo ljubeč dom, polno shrambo in skupaj
bomo zmogli!«
Prijeli so se za roke, sklenili krog in mu
pritrdili. Rozi je brž smuknila v sredino
in dvignila svoj fotoaparat:
»Vas sedaj lahko fotografiram?«
»Ja, Rozi, ja! Slikaj nas!« so vzkliknili v
en glas.
Še preden je hudobni maček odšel,
je nastal družinski album, poln lepih
fotografij. V dolgih zimskih dneh so
Miškolinovi veselo listali po njem, obujali
spomine in se smejali.
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15. Srečanje skritih talentov
V soboto, 20. junija
2020, ob 10. uri so se
zbrali literati upokojenci
na 15. Srečanju skritih
talentov v Gočovskem
dvorcu. Marija Klobučar kot organizatorka
je z navdušenjem opravila otvoritev in dejala:
»Vsako leto se posebej
veselim srečanja z našimi skritimi talenti, ker
vem, da je besedila napisala zdelana kmečka
roka ob kakem veselem
dogodku ali življenjski
stiski. Želim si še veliko
takšnih srečanj.«
Zaradi opravičene odsotnosti predsednika
Društva upokojencev Janeza Heriča je podpredsednica Milica Škof v svojem nastopu
dejala: Društvo upokojencev Sv. Trojica v
Slov. gor. podpira in si prizadeva, da ljudje
predstavijo svoje talente, v tem primeru literarne. Namen srečanja je spodbuditi ljudi k
ustvarjanju in predstavitvi njihovih stvaritev.
Podžupan Občine Sv. Trojica v Slov. gor. Smiljan Fekonja je pozdravil to obliko srečanja in
pričakuje, da bo tudi on naslednje leto sodeloval z lastnim prispevkom. Stanko Kranvogel, predsednik ZDU Slovenskih goric, je tudi
dejal, da je dobro, da literati niso uporabljali
tujk. Omenil je Primoža Trubarja in dr. Alojza Kraigherja, oba kot borca za slovenstvo,
materni jezik.
Marija Klobučar je o vsakem literatu nekaj
povedala. Iz Prekmurja sta bila tudi tokrat

prisotna Ludvig Škaper in Ema Vezjak. Citrarka Nada Svetina pa je na začetku s skupnim petjem zaigrala pesem Jaz bi rad cigajnar bil in ob koncu pesem V dolini tihi. Pred
petnajstimi leti je Marija Ferk iz Zg. Ščavnice
Mariji Klobučar dejala, da piše za svojo dušo,
in Mariji Klobučar se je porodila ideja za nastanek srečanja skritih talentov v DU Sv. Trojica.
Nekaj prispevkov je zajemalo aktualni koronavirus. Adelena Neuvirt je poleg lastnega
prispevka prebrala še dela Friderika Harla
in Rudija Tetičkoviča, ki nista bila prisotna.
Lanskoletni udeleženci so od JSKD Lenart
prejeli vezane prispevke iz 14. srečanja Skritih talentov. Nato je bilo še kratko druženje.
Nada in Ema sta Mariji Klobučar izročili vrtnice in rožmarin iz domačega vrta.
Slavko Štefanec

Tone Štefanec:

Ženske, take in drugačne
Slovenskogoriški
razumnik
Tone Štefanec, ki svoja visoka leta
preživlja v Domu Janka Škrabana
v Beltincih, svoj zajetni raznoliki
ustvarjalni opus vztrajno dopolnjuje z novimi zapisi, ki jih strne
v knjižicah. V maju je tako namenil bralcem knjižico Ženske,
take in drugačne. Najobsežnejša
je kratka igra Javna hiša, ki skladno z naslovom sledi radoživima
materi in hčeri in njuni poti od
uživaštva v razvrat in na koncu
za starejšo do mračnega zapleta.
Sledi zapis o Teatru dveh, komedijantk, ki je za kratek čas vnesel
smeh in sproščenost v domsko
življenje. V petih kratkih impresijah podoživi svoja bolj bela kot
črna srečanja s sestrami v belem. Ritmizirana
zapisa namenja iskrivi dami v domu in mični
poštarici ter knjižico sklene z moškim spogledovanjem z gospo, ki skrbi za lepoto drugih,
in lepo frizerko v lepem salonu, k s svojo le-

Vsi so pokopani z veliko častjo in spošdobro ali slabo za okolje. Ljudje pa imamo do
tovanjem na trojiškem pokopališču. Marija
zgodovine in ljudi, z njihovim pozitivnim ali
je bila šivilja in je izučila veliko učenk (tudi
negativnim vplivom, itak različen odnos, včaŠtefanečevo mamo, op. p.), do katerih je bila
sih tudi diametralno nasproten.
stroga, a dobra mentorica. Oče Rudolf Pen
Nova zgodba in izziv je tudi podoba časa,
je bil »žandarm« (policist) in župan trojiške
ki ga ni več, je pa gotovo še živ kdo, ki je delal
občine. Življenje pri hiši je bilo natančno,
tam ali pozna zgodbo. Zanima nas torej, kaj je
do podrobnosti načrtovano. Gospodar je
na sliki, kje se je dogajalo delo in kaka osebna
vozil tudi s kravjo vprego. Poleg domačije
zgodba informatorja, seveda.
na severni strani trojiškega
trga so imeli tudi obdelovalno zemljo in sadovnjak,
v Zg. Porčiču pa vinograd.
Svoje pridelke so tržili tudi
na »pušlšankih« na svojem
dvorišču med velikim zidanim hlevom in nizko, stabilno stanovanjsko hišo. Oče
Pen, kot župan v času Nemčije, je bil tudi dober za ljudi,
saj je bil pripravljen podpisati vlogo za predčasno vrnitev človeka iz obveznega
dela v Nemčiji, v tem primeru našemu očetu Francu
Štefanecu s štirimi revnimi
otroki. Rudi Pen, ml., pa je
bil nosilec različnih funkcij
v Občini Lenart, zelo naklonjen kulturi in knjižnici.
Prilagam kopijo Slovenskega gospodarja, 4. 12. 1940 in
Leksikona, str. 614.«
Seveda je to dober izziv za
dokončanje zgodbe o znamenitih osebnostih Svete
Trojice, saj bodo dodatna raziskovanja dodala še številne
informacije, ki bodo bogato
dopolnile te objavljene vire.
Marsikdo mi reče, da ni vedel, da se v Slovenskih gori- Foto: Mirko Brumen, arhiv Domače novice, Knjižnica Lenart
cah skriva toliko zanimive
Pišite na marija.sauperl@gmail.com in klizgodovine. Prav to in še več prinašajo zgodbe
čite na 041 817 198.
ob fotografijah, ki so dokument časa, tudi podoba in izgled neke okolice. Življenje, ki teče
Marija Šauperl
skozi čas, in šele zgodovina pokaže, ali je tekel

poto in milino mika tudi njega.
Knjižica je bralcem dostopna v Knjižnici
Lenart.
E. Pukšič

KNjigolAndiJa

S

kok v zgodovino Svete Trojice uspel: na fotografiji – razglednici je eden od bratov Landergott,
ali Valerijan ali Emerik (Jožef), oba sta frančiškana. Pisal nam je Slavko Štefanec, ki se je potrudil z izčrpnim odgovorom in celo obiskal pobreško
pokopališče, kjer sta pokopana: Valerijan je umrl 15.
5. 1943, Emerik pa 7. 12. 1959. Na skupni grobnici
pa piše: Sinovi sv. Frančiška, ki so v gospodu zaspali.
Brata Valerijan in Emerik sta se rodila v Sveti Trojici: Valerijan 28. novembra 1870, Emerik pa 25. februarja 1872.
Slavkov pisni odgovor: »Na fotografiji je duhovnik
frančiškan (eden od bratov Landergott) iz Svete Trojice.
Brata Valerijan in Emerik sta postala duhovnika frančiškana, imela pa sta dve sestri - Marijo in Nežiko. Oče Jurij (1835–1899), mama Neža, rojena Fras (1845–1923).
Nežika se je poročila z Rudolfom Penom (1884–1970),
po njeni smrti pa se je Rudolf poročil s sestro prve žene
Marijo (1890–1973). Rodili so se otroci: Rudi, dijak
IUR (1922–1994), Maks, dr. medicine (1923–2002) in
Irma, predmetna učiteljica (1928–2018).
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12. glasbeni festival Arsana Ptuj:
100-odstotno slovensko! 24.–30. 7. 2020
Najstarejše slovensko mesto Ptuj se meseca julija že vrsto let spreminja v svetovljansko stičišče glasbenih umetnikov iz različnih
koncev sveta, kjer koncerte vrhunske klasične, jazz, etno, world, rock, instrumentalne in
vokalne glasbe nadgrajujejo še poulično dogajanje, oder mladih, otroški glasbeni festival
in gledališke predstave. Festival Arsana je v
dosedanjih enajstih različicah z več kot 7.500
dogodki na številnih prizoriščih mestnega jedra gostil že več kot 8.000 umetnikov in privabil preko 300.000 ljudi. Tokrat bo na Ptuju
med 24. in 30. julijem 2020 potekal že 12. festival Arsana, ki bo letos zaradi nove normalnosti izjemoma, a s ponosom, 100-odstotno
slovenski! Tokrat pa bo Arsana gostovala še v
Občini Ormož.
Letos bodo otroški glasbeni festival pričeli
udarno za male in velike otroke na glavnem
prizorišču, dvorišču Minoritskega samostana, z Neco Falk in Mačkom Murijem že dopoldne, zvečer pa glasbeno delo skladatelja
Žana Tetičkoviča The Port of Life II. – ENSO v
zasedbi Lenart Krečič, Ana Čop, Tomaž Gajšt, Jani Moder, Marko Črnčec, Miha Koren in
Jean John. Za otvoritev festivala gostijo Big
Band RTV SLO pod taktirko dirigenta Tadeja
Tomšiča, ekskluzivno s solisti Klemnom Slakonjo, Majo Keuc, Ano Soklič, Alenko Godec
in Rudijem Bučarjem. Glasbene večere nadaljujejo s poklonom kralju rock‘n rolla, Elvisu
Presleyu, s Heartbreak Hotel: Oto Pesner &
Uroš Perić feat Bluenote Quartet, pa 1 na 1:
Gušti & Tomi Meglič v magičnem dialogu prvakov slovenskega koncertnega rocka, Arsano 2020 pa v Minoritih zaključujejo z možem
s črno kitaro, ki bo skupaj z izbranimi gosti

pokazal, da rock‘n roll v Beltincih zveni drugače kot v Nashwillu: Vlado Kreslin. »Mladi
virtuozi« bodo nastopili v Slavnostni dvorani
Ptujskega gradu: v ponedeljek Recital violinistke Ane Julije Mlejnik in pianistke Tanje
Činč, v torek sledi Godalni kvartet Ameba,
dijakov Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana ter v sredo Godalni kvartet Emona.
»Glasba v mestu« bo letos zvenela v
hotelu Mitra, kjer bodo igrali Blaž Švagan
trio: Vladimir Kostadinović & Stefan
Bartuš, naslednji teden pa v Muzikafe
Momento Cigano. V dominikanskem
samostanu bosta zavzela svoj prostor
domačina in stalna gosta festivala Tadej Toš
in pripovedka Kurent Liljane Klemenčič v
interaktivni izvedbi. Na Slovenskem trgu
pa bodo kot že uveljavljeni brezplačni
dogodki na prostem »Oder mladih« kar
sedem večerov zaporedoma zastopali: The
Golden Frets, Katarina Samobor & Jure
Pišek, Sain Duet, Hinotama, Rock maraton
glasbene šole Instrumental.ko ter Vokalna
šola Arsana in Zaključek poletne glasbene
šole, ki bo trajala tri dni in povsem
dopolnila letošnji otroški glasbeni festival
v ustvarjalnih delavnicah, glasbenih
pravljicah ter artističnih predstavah. 12.
festival Arsana bo prav tako gostil v Ormožu
20. 6. 2020 s Tango Story & Irena Yebuah Tiran in 1. 8. 2020 Severo Gjurin s skupino, na
pravljični Grajski pristavi Ormož.
Za točen program se lahko obrnete na
www.festivalarsana.com, vstopnice pa so na
voljo na sedežu Arsane, TIC Ptuj, TIC Ormož
in na vseh prodajnih mestih Eventim.
Alenka Čuš

Nastopil je precej kaotičen čas, ko nismo
vedele, če bomo še sploh lahko trenirale in
nadaljevale sezono. Pa vendar je pandemiji uspelo zaustaviti tudi našo sezono. V teh
nekaj mesecih smo se naučile zaupati druga drugi, se pobrati, ko je bilo to najtežje, in
predvsem uživati v športu, ki ga imamo vse
tako zelo rade. V sezoni 2019/2020, ki se je

nato predčasno zaključila, smo dosegle odlično 4. mesto. Hvala vsem, ki ste za nas navijali,
našemu vodstvu, ki je zmeraj verjelo, da smo
lahko še boljše, in predvsem naši trenerki
Mojci, ki nad nami ni nikdar obupala. Se vidimo prihodnjo sezono!
OK Benedikt

KARATE
Podelitev odličij za zmagovalce osnovnošolske lige 2019/2020
V sredo, 17. junija, je
Karate zveza Maribor
odločila, da zaradi situacije s koronavirusom
ne bo izpeljala zadnjih
dveh krogov osnovnošolske lige. V sled
tega smo dobili skupne
zmagovalce osnovnošolskega tekmovanja
po zgolj izpeljanih
dveh krogih. Pri tem
pa so lenarški karateisti
dosegli odlične rezultate, in sicer imamo kar 6
zmagovalcev in 2 srebrni odličji.
1. mesto v skupnem
seštevku OŠ lige so osvojili: Jakob Duraković
- kate malčki; Vid Zarič – kate kadeti; Matija
Sedonja – borbe dečki -35kg; Luka Štandeker
– borbe dečki +35kg; Gal Bauman – borbe ml.
kadeti -45kg; Vid Zarič – borbe kadeti +55kg.
2. mesto v skupnem seštevku OŠ lige sta osvojila Matija Sedonja – kate dečki in Luka Rola
– borbe ml. kadeti -45kg. Čestitamo.

Karateiste je 20. 6. čakalo še zadnje tekmovanje v tem šolskem letu, in sicer 1. Pokalno tekmovanje Karate zveze Slovenije v Šenčurju pri
Kranju. O dosežkih bomo sporočali naslednjič.
Na vadbo karateja v Lenartu vabimo vse zainteresirane, ponovni vpisi bodo možni meseca
septembra 2020!
D. Z.

Kolesarsko društvo Selce obeležilo 10 let delovanja

ODBOJKA
OK Benedikt

Letošnja sezona je bila v našem klubu, OK
Benedikt, izjemno zanimiva. Polna vzponov
in padcev, veselja in razočaranja ter predvsem
adrenalina. Vsakdo, ki si je ogledal vsaj eno
našo tekmo, ve, da smo zmeraj poskrbele za
napeto in borbeno igro.
Pod taktirko nove trenerke, Mojce Kodre,
smo za novo sezono druge odbojkarske lige
pričele pridno trenirati v začetku meseca
septembra. Ponovno zbrane v nekoliko spremenjeni postavi smo se kar nekaj tednov »lovile«, pridobivale občutke in navajale druga
na drugo. Pridružile so se nam tudi punce
iz mlajših selekcij, ki so poleg svoje selekcije
pridno trenirale še pri članski. Vse to je morda vodilo do tega, da na prvih tekmah, ki so
bile na ravni državnega pokala, nismo dosegle takšnih rezultatov, kot bi si jih same želele.
Že v drugem krogu smo namreč naletele na
izjemno dobro pripravljeno ekipo Murske
Sobote, ki nas je na domačem terenu zlahka
premagala. V istem času, se pravi v začetku

Članska ekipa OK Benedikt
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oktobra, smo pričele igrati tudi redne ligaške
tekme. Kar hitro smo ugotovile, da je letošnja
konkurenca izjemno dobro pripravljena in
da na sporedu ne bo tekme, ko bi lahko vsaj
malo zadihale.
V prvem delu smo odigrale nekaj izjemno
dobrih tekem. Do konca koledarskega leta
smo tako dosegle 5 zmag in 6 porazov. Kar
4 tekme (dve zmagi in dva poraza) smo odigrale 5 nizov, kar pomeni, da ob zmagi nismo
prejele vseh treh točk, pa vendar smo tudi ob
porazu dobile eno točko. V novem koledarskem letu in v drugem delu sezone smo si
želele še več. Pridno smo trenirale, se maksimalno borile tudi na treningih, kar se je izjemno obrestovalo. Prve 3 tekme smo nastopile
suvereno in premagale nasprotnice. Med njimi so bile tudi tedaj prvouvrščene punce iz
Murske Sobote. Zadnja tekma, ki smo jo odigrale 7. marca, je bila proti ekipi iz Mislinje.
Punce so na domačem terenu odigrale dobro
tekmo in si priborile zmago.

V začetku junija so
se člani Kolesarskega
društva Selce podali
na kolesarsko pot po
Slovenskih goricah, ki
so jo zaključili s praznovanjem 10. obletnice delovanja in tako
obeležili še svetovni
dan kolesarjenja. V teh
dneh so namesto dosedanjega predsednika
društva Boštjana Celana izvolili kolesarskega
poznavalca in trenerja
Andreja Petroviča. Med Kolesarjenje ob obletnici
prijetnim druženjem
so podelili zahvale sponzorjem, donatorjem,
podpornikom ter se spomnili kolesarskih poti
in dosežkov. Februarja letos so že tretje leto
zapored kolesarske priprave izvedli v hrvaški
Istri, v Vrsarju, kamor se je odpravilo okoli 30
kolesarjev. »Izkoristili smo sončno vreme in
prekolesarili skoraj celotno Istro. Nekateri so
na števcih našteli kar 700 kilometrov.« so ponosno povedali člani društva. Tekmovalci so
se veselili prvih dirk nove tekmovalne sezone,
kolesarji pa toplega pomladnega vremena, ko

so izvedeli, da so zaradi ukrepov odpovedane
vse dirke, kolesarjenje na prostem pa onemogočeno. Izkoristili so domače telovadne naprave in kondicijo nabirali na različne načine
ter v tem času pripravili kratke video zahvale
za svoje sponzorje, donatorje in vse, ki delovanje društva omogočajo in podpirajo. Ob obletnici kolesarjem čestitamo, jim želimo še veliko varnih poti, naše bralce pa, v želji po dobri
telesni pripravljenosti, vabimo v njihove vrste.
Aleksandra Papež, foto: arhiv KD

Še ene uspele športne igre veteranov

bombo in se pomerili v streljanju z zračno
Na Postružnikovi domačiji v Zgornjem Porpuško. Najbolj zagreti pa so v bližnjem ribčiču sredi Slovenskih goric so bile 13. junja
tradicionalne športne
igre veteranov, ki jih
je zgledno organiziralo lenarško Območno
združenje veteranov
vojne za Slovenijo.
Vse veterane in veteranke je v prekrasnem
sončnem dopoldnevu
nagovoril in pozdravil
predsednik območnega združenja Andrej
Kocbek in jim zaželel
veliko športne sreče.
Med drugim so balinali, metali na koš, igrali
Vedro razpoloženi pred začetkom tekmovanja, foto Dušan Komar, arhiv ZVVS
nogomet, metali ročno
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niku poskušali še ribiško srečo. Veteranom
so se pridružile še njihove življenjske družice,
tako da je bilo druženje res prijetno in nepozabno.
Vedro razpoloženi so upoštevali olimpijsko
načelo, da je važno sodelovati in ne zmagati.
Organizatorji so vsem udeležencem ponudili
okusen vojaški »pasulj«, za kar so poskrbe-

li neutrudni »zaledniki« na čelu z Marjanom
Rebernikom in Marjanom Ručigajem – Čurgo.
Ob okusni malici so obujali spomine na vojni
čas leta 1991.Ob koncu srečanja na Postružnikovi domačiji v Zgornjem Porčiču so najboljšim podelili simbolične medalje in priznanja.
M. T.

Rezultati veteranskih športnih iger
- Streljanje z zračno puško - »moški«: 1. Lenart, 2. Sv. Trojica, 3. Sv. Ana; - »ženske«: 1.
mesto: Benedikt
- Met bombe: 1. Benedikt, 2. Lenart, 3. Sv.
Trojica
- Košarka: 1. Benedikt, 2. Sv. Ana, 3. Lenart
- Balinanje: 1. Sv. Trojica, 2. Sv. Jurij, 3. Lenart

- Met krogov: 1. Sv. Ana, 2. Benedikt, 3. Sv.
Trojica
- Skupaj na 8. veteranskih igrah 2020: 1.
mesto: Benedikt, 2. mesto: Sveta Trojica
(po dodatnem metu v balinanju), 3. mesto
Lenart
Janez Kocbek, sekretar OZ VVS Lenart

Pokal državnosti Davorinu Tošu,
veteranska zmaga pa Ivanu Bezjaku

Na strelišču Lovske družine Dobrava v Slovenskih goricah
je bilo 27. in 28. junija tradicionalno tekmovanje v streljanju
na glinaste golobe za pokal ob dnevu državnosti 2020. V
ekipni konkurenci je zmagala LD Kog pred Strelsko družino Vitomarci in LD Vurmat z Duha na Ostrem Vrhu. Pokal državnosti 2020 je osvojil Davorin Toš iz LD Trnovska
Vas, ki je v dodatnem razstreljevanju ohranil najbolj mirno
roko in oster pogled pred Štefanom Rihterjem iz LD Vurmat in Jožetom Perkom iz Lenarta.
Veliki zmagovalec Dobrave 2020, foto: Marjan Toš

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.

Davorin Toš je slavil tudi v športnem stavu
in tako postal absolutno zmagovalec Dobrave 220. Na drugo mesto se je uvrstil Andrej
Ropič iz LD Pernica in na tretje Denis Celec
iz SD Skakovci. Še posebej zanimivo je bilo
tekmovanje veteranov, v katerem je po pričakovanju slavil domači strelski matador Ivan
Bezjak iz Dobrave pred Bojanom Lešnikom
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Bončiji in bonike
še zlasti o slovenskem podeželju, vedo
manj kot o Baliju ali Bahamih oziroma
afriških safarijih.«
»Poslušajta to: pred dnevi me je bonči,
ki je korakal skozi našo vas, vprašal,
kje imamo plažo,« se je zarežal Tone.
»Njegovega sinčka pa je zanimalo, če bo
pri nas tako kot lani na safariju tudi videl
nilske konje, leve in žirafe«.
»In kaj si mu odgovoril?« sta v en glas
povprašala Peter in Marica.
»Le kaj? Poslal sem ga k Ivekovemu
ribniku za napajanje živine,« je odvrnil
Tone. »Malemu pa sem rekel, da bo tam
videl bizone.«
»Mene pa je zadnjič ena takšna
bonika iz mesta vprašala, kako se lahko
sporazumeva z domorodci in če so kaj
nevarni,« je dejala Marica.
»Upam, da si ji pojasnila, da smo
domorodci za meščanke najbolj nevarni v
nočnem času,« je pomežiknil Tone in se
našopiril kot puran.
»Nehajta se hecati, stvari so resne,« je
odločno dejala Marica. »Še sreča, da je
prišla epidemija covida-19 in da nam je
vlada razdelila bone za rešitev domačega
turizma. Tako bomo vsaj prisiljeni
spoznati svojo domovino in življenjske
pogoje eden drugega.«

Smeh je pol zdravja

Uredništvo

CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah

Piše: Tomaž Kšela

»Ha, ha, ha, kaj takšnega pa še ne,« se je
pri malici zarežal mizar Tone in se z roko
udaril po kolenih.
»Res, pa to še ni vse,« je dejal rezkar
Peter ter se sklonil k Tonetu in mu
nekaj zašepetal na uho. »Ha, ha, ha, saj
to ne more biti res,« se je še bolj na glas
zakrohotal Tone.
»Kaj je tako smešnega? O čem ali o kom
govorita?« je postala radovedna šivilja
Marica.
»Oh, nič posebnega. Pogovarjava se o
bončijih in o tem, kako smešna vprašanja
postavljajo,« je odvrnil Tone.
»Pa tudi o tem, kako smešno so
nekateri oblečeni,« je dodal Peter. »Oni
dan je šel skozi našo vas bonči v kratkih
rožastih hlačah s plavalno kapo na glavi
in plavutkami pod pazduho.«
»O kakšnih bončijih govorita?« se je
razburila Marica. »Nič vaju ne razumem.«
»Kaj še nisi slišala. Bončiji so
dopustniki, ki letujejo v domačih krajih
z vladnimi boni. Mnogi med njimi so
doslej dopustovali izključno na Tajskem,
Bahamih, Dominikanski republiki,
Havajih, Floridi in v drugih eksotičnih
prekomorskih turističnih destinacijah,
zaradi epidemije bolezni covid-19 pa so
letos prisiljeni dopust preživeti v domačih
krajih,« je pojasnil Peter. »Mnogi o njih,

Naslednja številka izide v petek, 28. avgusta 2020. Zadnji rok za oddajo prispevkov ali
nujne rezervacije prostora je 14. avgust 2020.

iz LD Duplek in domačinom Vladom Steinfelserjem iz Dobrave.
Tekmovanje je vodil strelski referent LD Dobrava Srečko Hojnik, ki je skupaj s starešino
Francem Slekovcem podelil pokale zmagovalcem.
M. T.

»Mož je danes zjutraj opazil miš v
predsobi, zato jo je izpraznil in generalno očistil,« je ena soseda dejala
drugi.
»To pa je res lepo.«
»Res je, zato mu bom jutri miško za
nekaj sekund nastavila še v kuhinji.«
Razdalje med učenci
»V Sloveniji so po epidemiji covida
ponovno odprli šole. Učenci in dijaki
morajo sedeti dva metra narazen,« je
v Bruslju predsednici Evropske komisije poročal njen tajnik.
»Joj, ali tisti v zadnjih vrstah sedijo že
na Hrvaškem,« je zaskrbljeno vprašala predsednica.
Palačinka
»Boš palačinko?«
»Ne, hvala, ne bi imel rad sto kil.«
»Saj jih že imaš.«
»No, dobro, potem pa mi daj dve.«
Vitamini
»Človek nujno potrebuje vitamin B.
Ga imaš dovolj?«
»Mislim da, saj ga vsebuje pivo. Za
vitamin B1 spijem eno pivo, za vitamin B2 dva, za vitamin B3 tri in tako
naprej.«
»Telo potrebuje tudi B kompleks.«
»Saj vem, zato vsaj enkrat na mesec
spijem celo gajbo piva.«
Pri zdravniku
»Čeprav je bila pri zdravniku čakalnica polna, sem prišel takoj na vrsto,«
je en sosed dejal drugemu.
»Kako ti je to uspelo.«

Pripravlja T. K.

»Enostavno. Pozdravil sem po italijansko »bonđorno« in so takoj vsi
pobegnili iz čakalnice.«
Tašča in snaha
»Če ne bi bilo moje snahe, jaz nikoli
ne bi videla zdravilišča,« je tašča
dejala svojim prijateljicam.
»Kaj ti je bivanje v zdravilišču plačala
ona,« so jo presenečeno povprašale.
»To ne, samo porinila me je po stopnicah.«
Frizer
»Kdo te je tako smešno ostrigel?«
»Nimam pojma, imel je masko!«
Salon lepote
»Kako je uspelo,« je žena vprašala
moža, ko je prišla iz Salona lepote.
»No, vsaj poskusila si,« je odvrnil mož.
Celica
»Pepček, razloži, kaj je v celici,«
je učiteljica pri biologiji vprašala
Pepčka.
»V celici sta moj ata in njegov najboljši prijatelj, ker sta si pri vulkanizerju brez njegove vednosti sposodila
gume.«
Vrnitev k možu
»Slišim, da si se vrnila k možu,« je
ena prijateljica dejala drugi.
»Nisem več mogla gledati te barabe,
kako uživa …«
Prevoz
»Čuj, kaj se ti kaj voziš z avtomobili,« je en mladostnik vprašal drugega.
»Včasih. Kadar mi je ful slabo, me
peljejo z rešilcem. Kadar pa mi je ful
fajn, me peljejo z marico.«
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Gremo na sejem AGRA!
LAS Ovtar Slovenskih goric se bo letos že devetič skupaj s ponudniki predstavljal s pristno
in domačo Ovtarjevo ponudbo na 58. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji
Radgoni. V veselje in čast nam bo, če se bomo srečali na sejmu v času od 22. do 27. avgusta
2020 ter se skupaj poveselili ob ponudbi naših goric in gričev. Vabljeni v naš Ovtarjev razstavni prostor, v halo C3!
Za ponudnike, ki bi se želeli predstavljati na sejmu, prosimo, da kontaktirajo Razvojno
agencijo Slovenske gorice!
Zaradi pravočasne organizacije sejemske predstavitve bo sestanek vseh zainteresiranih
ponudnikov, v sredo, 15. julija 2020, ob 16. uri, v mali dvorani Centra Slovenskih goric,
Trg osvoboditve 9, v Lenartu.

58. AGRA bo od 22. do 27. avgusta

U

krepi v zvezi s sejemsko dejavnostjo
se sproščajo tudi v drugih državah.
To je dodatni razlog, da o poletnih in
jesenskih sejmih v Gornji Radgoni razmišljamo optimistično.
Organizator Pomurski sejem je dobil spodbudno mnenje s strani Ministrstva za notranje zadeve ter s strani Nacionalnega inštituta
za javno zdravje. MNZ ocenjuje, da omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev dopuščajo organizacijo
poslovnih dogodkov, kot je sejem AGRA. Pri
tem je potrebno zagotoviti spoštovanje navo-

dil in priporočil NIJZ o izvajanju zaščitnih
ukrepov. Hkrati je potrebno upoštevati tudi
višjo silo, možnost, da se epidemiološka situacija nepričakovano poslabša in Vlada RS
sprejme nove omejitvene ukrepe ter možnost
nenadne odpovedi sejma zaradi višje sile.
Prepričani smo, da bo kljub ukrepom za
varovanje zdravja razstavljavcev, obiskovalcev in drugega osebja sejem AGRA izpolnil
najpomembnejša pričakovanja vseh udeležencev, poslovne, strokovne in širše javnosti.
Po informaciji za javnost povzela M. G.

Obvestilo o javnih pozivih LAS Ovtar
Slovenskih goric

R

azvojna agencije Slovenske gorice, d. o.
o., vodilni partner pogodbenega partnerstva LAS Ovtar Slovenskih goric,
vas obvešča, da sta v teku javna poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica,
Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah,
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij
v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar
Slovenskih goric, v letih 2020 in 2021, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega
sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Za 4. javni poziv LAS Ovtar Slovenskih
goric – sklad EKSRP, ki je bil objavljen 20.
aprila 2020, se je 1. rok iztekel 1. 7. 2020, naslednji (drugi) rok za oddajo vlog je do 2.
9. 2020, tretji (zadnji) rok pa do 13. 1. 2021.
Za 3. javni poziv LAS Ovtar Slovenskih
goric - sklad ESRR, ki je bil objavljen 29. maja
2020, je prvi rok za oddajo vlog 15. 7. 2020,

drugi rok za oddajo se izteče 7. 10. 2020, tretji
(zadnji) rok pa 3. 2. 2021. Prijavitelji morajo
svoje vloge oddati kot priporočene pošiljke
do datuma, ko se izteče rok za oddajo vlog
po posameznem pozivu, do 24. ure, prevzem
osebno dostavljenih vlog je možen na sedežu
LAS do istega dne, do 13. ure. V kolikor bodo
sredstva porabljena že po prvem roku ali drugem roku posameznega javnega poziva, bo
javni poziv predčasno zaprt. O predčasnem
zaprtju javnega poziva bo vodilni partner objavil obvestilo na spletni strani LAS.
Informacije o javnem pozivu so na voljo na
sedežu LAS in po telefonu: 059 128 773, 051
660 865. Za osebno konzultacijo na sedežu LAS je OBVEZNA predhodna najava in
uskladitev termina. Vprašanja lahko naslovite tudi po elektronski pošti: info@lasovtar.si.
Celotno besedilo javnega poziva in razpisna dokumentacija po obeh javnih pozivih sta
objavljena na spletni strani www.lasovtar.si
Milena Grabušnik

pu, na domačiji Firbas
v Cogetincih in na vinogradništvu Mulec v
Jakobskem Dolu. Naši
ponudniki so na vsaki
točki pripravili pester
izbor kulinaričnih dobrot, tako tradicionalnih kot tudi drugih, ki
so jih odeli v bolj sodobno podobo. Dogodek je bil predstavljen
na Televiziji Slovenija,
glede na odzive na soSnemanje je na Domačiji Firbas potekalo v sproščecialnih omrežjih in na nem vzdušju
podatke iz TV studia
pa je bila gledanost
odlična. Zadovoljni so
bili tudi ponudniki in
partnerji v projektu, saj
je Glamur postal prepoznaven tudi širše, s
tem pa tudi ponudniki.
Avstrijski
partner
LAS Vulkanland čez
poletje pripravlja spletno stran, na kateri
bodo predstavljeni tudi
vsi slovenski ponudniki, ki so vključeni
v blagovno znamko
Glamur. S sistematič- V Jakobskem Dolu
no načrtovanimi promocijskimi aktivnostaktualno ponudbo hrane pa bomo mesečno
mi bodo tako regionalni produkti kot tudi
osveževali na spletni strani www.rasg.si.
lokalna ponudba Slovenskih goric, Prlekije
Za zaključek lahko vse vključene v skuin Vulkanlanda dodali svoj del k višji ravni
pnost Glamur povabimo na ogled dobrih
lokalne samooskrbe in večji prepoznavnosti
praks v Prlekijo, ki ga bomo v primeru, če se
naše turistične ponudbe. Prav lokalna samone pojavijo spet kakšne nepredvidene razmeoskrba je bila eden ključnih dejavnikov, ki je
re, organizirali takoj v začetku septembra. Za
močno vplival na življenje v teh kriznih časih,
vse informacije o blagovni znamki Glamur
zato ji je tudi v običajnih razmerah potrebno
smo na Razvojni agenciji Slovenske gorice z
posvečati več pozornosti. V tem oziru lahko
veseljem na voljo.
informacije o lokalni ponudbi že zdaj najdeDanijel Zorko
te na brezplačni mobilni aplikaciji Klopotec,

Ohranjamo in soustvarjamo dediščino v okviru projekta Ovtar pod kozolcem …

Vljudno vabljeni
na drugi dogodek pod kozolcem
Štajerskega inovacijskega centra Maribor,
ki bo

4. julija 2020

na naslovu

Andrenci 53, Cerkvenjak.

CLP ponovno odprt

Z

veseljem vam sporočamo, da je Center
lokalne ponudbe na Trgu osvoboditve
9 v Lenartu (nasproti cerkve) ponovno
odprl svoja vrata. Vsak dan jih lahko obiščete
od 8. do 16. ure. Ob redni ponudbi sprejemajo tudi naročila za lokalno pridelane produkte, izdelke domačih obrti Slovenskih goric in
izdelke uporabnikov VDC (Varstveno delovnega centra Polž).
Dosegljivi so na telefon 059 195 900 ali po
elektronski pošti: clp.lenart@vdcpolz.si.
Vljudno vabljeni!
T. K., foto: Sabina Petek

Ovtar pod kozolcem:
Gremo na podeželje
Dnevni program
10.00 Delavnica ustvarjanja z glino
Gibalna delavnica - nordijska hoja
Umetniško upodabljanje dogodka
Promocija Ovtarjeve ponudbe
Kozolec - podeželska
stavbna dediščina zakladnica slovenske
identitete in tradicionalne
raznolikosti.

11.00 Prikaz kmečkih opravil: košnja in spravilo posušene trave na kozolec
15.00 Počastitev kulturne in tehniške dediščine Slovenskih goric - osrednji
del dogodka s slavnostnimi govorniki

Glamur ponudniki na TV Slovenija

P

revidnostni ukrepi se počasi sproščajo
in temu primerno so se pričele odvijati
tudi različne aktivnosti v okviru blagovne znamke Glamur. V goste smo v maju
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povabili snemalno ekipo TV Slovenija, kjer
smo predstavili Slovenske gorice in ponudnike, ki so se vključili v čezmejni projekt Glamur. Snemanje je potekalo v Zavrhu pri stol-

Društvo za razvoj podeželja
OVTAR SLOVENSKIH GORIC
Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
TEL: 059 128 773, GSM: 051 660 865
drustvo@lasovtar.si, www.lasovtar.si
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