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Jurovski Dol je zaradi pandemije covida-19 ostal brez prireditve ob letošnjem prazniku Občine Sveti Jurij v Slovenskih
goricah. Razglasili pa so prejemnike občinskih priznanj. Več na strani 9. Foto: Dejan Kramberger
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Novi koronavirus je povsem upočasnil
in docela spremenil življenjski utrip.
Tudi v osrednjih Slovenskih goricah.
Velikonočni prazniki so minili v krogu
družin, dan upora proti okupatorju je
bil zgolj simbolen, tako bo minil tudi
praznik dela.
Upamo, da čim bolj zdravo za vse, da
bodo prihodnji prazniki bolj praznični.

V osrednjih Slovenskih
goricah do sredine aprila
15 okuženih

Z

Ključni poudatki o epidemiji covida-19 v Sloveniji
• v Sloveniji so 4. marca odkrili prvi primer okužbe z novim
koronavirusom, država je 12. marca razglasila epidemijo
• skupno je število okuženih do 20. aprila naraslo na 1344, doslej je bilo potrjenih 77 smrtnih primerov
• 20. marca je Slovenija uvedla prepoved zbiranja in gibanja
na javnih mestih, ki sicer dovoljuje izjeme
• vse vzgojno-izobraževalne ustanove so zaprle vrata, ustavljen
je javni potniški promet, prepoved obratovanja lokalov, hotelov, fitnesov, kozmetičnih salonov ...

• Z 20. aprilom so se odprle trgovine z gradbenim in tehničnim materialom, avtosaloni in servisi, dovoljeno je opravljanje tehničnih pregledov, na voljo so nekatere oblike javnega
linijskega prevoza. 4. maja se bodo odprli tudi frizerski in
kozmetični saloni.
• potrjen je prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, katerega finančna vrednost znaša tri
milijarde evrov
• pristojni organi so nekatere ukrepe za zajezitev epidemije po
umiritvi slednje začeli postopno rahljati

zelo nalezljivim novim koronavirusom
se je v času epidemije okužilo tudi več
prebivalcev iz občin v osrednjih Slovenskih goricah. V Občini Sveta Ana se je do
vključno 18. aprila s tem virusom okužilo 7
prebivalcev, v Občini Lenart 6, v Občini Benedikt 1 in v Občini Cerkvenjak 1, medtem ko v
občinah Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih
goricah dotlej niso imeli nobenega okuženega.
Do 20. aprila so v Sloveniji testirali 42.976
osebi, od katerih jih je bilo 1344 okuženih z
novim koronavirusom. 87 obolelih oseb je bilo
hospitaliziranih, odpuščenih iz bolnišnične
oskrbe pa je bilo vsega skupaj 197 pacientov.
Največ okuženih do 20. aprila je bilo v Osrednjeslovenski statistični regiji (391), v Savinjski
regiji (290) in v Pomurski regiji (151). Med 12
statističnimi regijami v Sloveniji je bila Podravska, v katero sodijo tudi občine iz osrednjih
Slovenskih goric, s številom okuženih na petem mestu.
Do 20. aprila je v Sloveniji za boleznijo covid-19 umrlo 77 oseb.
T. Kšela
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Drugi protikoronski zakonski paket s
popravki prvega in z novimi ukrepi

V

lada je zasnovala drugi paket pomoči gospodarstvu zaradi krize, vreden
okrog 3 milijarde evrov. “Naslovili
smo večino želja in zahtevkov za popravek
prvega paketa, pri drugem paketu pa je eden
ključnih ciljev zagotoviti likvidnost podjetjem, potem ko se bodo omejitve začele sproščati. Če je prvi paket namenjen preživetju,
je drugi ponovnemu zagonu, za kar morajo
imeti podjetja dovolj likvidnostnih sredstev,”
je dejal minister Zdravko Počivalšek ob seznanitvi vlade z drugim protikoronskim zakonskim paketom. Delo so končale delovne
skupine, nadaljevala so se politična pogajanja
in drugi zakon s popravki prvega je šel v nujni sprejemni postopek, saj je treba nemudoma zagotoviti sredstva za izvajanje ukrepov
za zajezitev širjenja epidemije in zmanjšanje
njenega učinka na gospodarstvo.
Popravki tako imenovanega megazakona
zaradi nejasnosti, ki so se pojavile v praksi,
dodatno opredeljuje nekatere rešitve. Drugi
megazakon pa se osredotoča na interventni
ukrep zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu. Po navedbah pristojnega vladnega
urada “pristopa k oblikovanju strateških ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu”.
“Ključni so ukrepi, ki podjetjem omogočajo
oživitev njihove investicijske aktivnosti in s
tem ohranitev delovnih mest,” so poudarili.
Ponoven zagon dejavnosti bo najtežji v turizmu, ki je močno navezan na tuje goste.
Iz gospodarstva so takoj po predstavitvi
drugega protikoronskega zakona začeli prihajati odzivi, da ima zakonski osnutek za
zagotovitev likvidnosti gospodarstva številne
pomanjkljivosti, ki bodo podjetjem otežile
uporabo ukrepov. Predvidena poroštvena
shema je majhna, delež državnega poroštva
pa zelo nizek.
Novosti so budno pričakovali tudi sindikati. Minister za delo Janez Cigler Kralj je povedal, da so pri pri popravkih prejšnjih oziroma

pri pripravi novih ukrepov upoštevali več
njihovih predlogov, kar so sindikati po objavi
zakonskega predloga zanikali ali izrazili pridržke. Med ukrepi je Cigler izpostavil krizno
nadomestilo za čas brezposelnosti za vse, ki
so v času krize ostali brez dela, torej tudi tistim, ki jim sicer po zakonu o urejanju trga
ne bi. Napovedal je tudi razširitev pomoči na
skupine ranljivih posameznikov, ki jih prvi
protikoronski zakon ni zajel, na samozaposlene, ki so zaradi varstva na skrajšanem delovniku, mnoge študente, honorarne delavce,
osebne asistente, invalide, vojne veterane in
številne druge.
Predlogi ukrepov so sicer prihajali ne le iz
vrst gospodarstva in sindikatov, temveč tudi
drugih nevladnih organizacij, pa tudi iz opozicijskih in koalicijskih strank.
Drugi protikoronski paket zajema finančne
ukrepe za zagotovitev potrebnega delovanja
občin in likvidnost gospodarstva, kot so višje
povprečnine občinam, krediti, lizing in factoring, jamstveno shemo, solventnost, investicije in spodbude, plačilne in procesne roke,
najemnine, odlog plačila davkov in prispevkov, davčne olajšave in NUSZ. Opredeljuje
turizem z vrednotnicami za organizatorje
turističnih potovanj, dovoljenja za žičnice.
Ukrepi v kmetijstvu zajemajo namakalne
sisteme in objekte za predelavo, znižanje cen
zakupa, jamstva za terjatve, lov in ribolov,
proizvodnjo pijač, zeleno javno naročanje ter
informiranje in promocijo. Dodatni ukrepi
opredeljujejo financiranje linijskih prevozov,
izvedbo skupščin delniških družb, podaljšanje mandata organov vodenja in podaljšanje
roka za poročila AJPES.
V razpravi o drugem protikoronskem zakonskem svežnju se je pokazala potreba po
tretjem paketu, ki naj bi zagotovil dodatne
finančne in druge posege v ublažitev krize in
odpravil pomanjkljivosti prejšnjih dveh.
STA, Edvard Pukšič

Ukrepi za omilitev posledic epidemije

Z

aradi ukrepov za preprečitev hitrega
širjenja nalezljive bolezni covid-19 se
je v Sloveniji zaustavilo javno življenje,
prav tako pa so se zaustavile številne nenujne gospodarske aktivnosti, zaradi česar so se
mnoga podjetja in posamezniki znašli v stiski.
Zato je vlada sprejela vrsto ukrepov za omilitev posledic epidemije. Največ jih je zajetih
v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo
(ZIUZEOP), ki ga je državni zbor sprejel 2.
aprila. Za uresničevanje v tem zakonu zapisanih ukrepov bo država porabila tri milijarde
evrov, veljali pa bodo do konca maja ali junija. Nabor upravičencev je širok, saj si je vlada
prizadevala pomagati vsem, ki jih je epidemija
prizadela. Ukrepe za omilitev posledic epidemije bo mogoče kakovostno uresničiti samo,
če jih bomo državljani poznali, zato nekatere
na kratko povzemamo. Kdor jih želi spoznati
bolj natančno, pa bo moral pogledati še v že
omenjeni zakon in v druge zakone.
80 odstotkov nadomestila plače za začasno
čakanje na delo - Zaradi zaustavitve številnih
gospodarskih dejavnosti so bili mnogi delodajalci prisiljeni zaposlene poslati na začasno
čakanje na delo. Ti delavci so upravičeni do
nadomestila plače v višini 80 odstotkov svoje
plače (povprečja zadnjih treh mesecev), vendar
ne manj, kot znaša minimalna plača, in ne več
od povprečne plače za leto 2019. Delodajalcem,
ki jim bodo po lastni oceni prihodki v prvem
polletju 2020 upadli za več kot 20 odstotkov in
ki v drugem polletju ne bodo dosegli več kot 50
odstotkov rasti prihodkov glede na enako obdobje lanskega leta, bo sredstva za nadomestilo
plač povrnila država. Do povračila so upravičeni vsi delodajalci z izjemo finančnih družb in
zavarovalnic ter proračunskih porabnikov z več
kot 70-odstotnim deležem prihodkov iz javnih
sredstev, vendar morajo biti redni plačniki davkov in ne smejo biti v stečajnem postopku.
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Delodajalci lahko vlogo za povračilo izplačanih nadomestil plač v elektronski obliki vložijo pri Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje.
80 odstotkov nadomestila plače za vse, ki
so primorani ostati doma - Tudi delavci, ki
so bili primorani ostati doma zaradi varstva
otrok, ker so se zaprli vrtci in šole ali zaradi
ustavitve javnega prevoza in zaprtja meja, so
upravičeni do enakega nadomestila plač kot
delavci na začasnem čakanju na delo. Tudi
njihovim delodajalcem bo pod enakimi pogoji sredstva zanje povrnila država.
Delodajalcem za delavce na začasnem čakanju ni treba plačati prispevkov - Tistim
delodajalcem, ki jim je država dolžna povrniti
sredstva za nadomestila plač za delavce na začasnem čakanju na delo oziroma za delavce, ki
ne delajo zaradi višje sile, so upravičeni tudi
do oprostitve plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja. Za omenjene delavce bo prispevke za socialno varnost od 13. marca do 31.
maja plačala država. Prispevke so delodajalci
dolžni še vedno obračunati v skladu z veljavnimi predpisi, ni pa jim jih potrebno plačati.
Oprostitev prispevka za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje za delavce, ki kljub
epidemiji delajo - Delodajalci so aprila in
maja oproščeni plačila prispevka za zavarovanca in delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delavce v delovnem
razmerju, ki klub epidemiji še naprej delajo in
prejemajo plačo. Prispevke za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje za delavce, ki delajo,
bo poravnala država, delavci pa bodo ohranili
pravice iz zavarovanja.
Krizni dodatek 200 evrov za delavce, ki
kljub epidemiji delajo - Delodajalci, ki so
oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, vsakemu delavcu,
ki dela in katerega zadnja izplačana mesečna
plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini

200 evrov, ki je oproščen plačila vseh davkov
in prispevkov.
Dodatek za javne uslužbence za tveganje
za zdravje in prekomerno obremenitev Zaposleni v javnem sektorju (v zdravstvu,
policiji itd.), ki so pri svojem delu zaradi epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju
za zdravje oziroma prekomerno obremenjeni, so upravičeni do dodatka za nevarnost
in posebne obremenitve v času epidemije, ki
znaša največ 100 odstotkov urne postavke. O
višini dodatka odloča predstojnik.
Samozaposli in kmeti so upravičeni do izredne pomoči v obliki temeljnega dohodka
- Samozaposleni, družbeniki, kmeti in uslužbenci verskih skupnosti so upravičeni do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega
dohodka v višini 350 evrov za marec in po 700
evrov za april in maj. Za pridobitev tega dohodka mora upravičenec podati izjavo, da je zaradi
epidemije bistveno zmanjšan obseg njegove dejavnosti (vsaj 25-odstotno zmanjšanje prihodkov v marcu v primerjavi s februarjem ali vsaj
50-odstotno zmanjšanje prihodkov v aprilu in
maju v primerjavi s februarjem). Vsi omenjeni
so oproščeni tudi plačila prispevkov za socialna
zavarovanja za april in maj. Upravičenci bodo
morali za pridobitev te oprostitve podati posebno izjavo, ki bo enotna za uveljavljanje izredne pomoči v obliki temeljnega dohodka ter za
oprostitev plačila prispevkov. Izpad prihodkov
bo socialnim blagajnam krila država.
Znižanje katastrskega dohodka - Ne glede na druge predpise se za leto 2020 davčna
osnova od potencialnih dohodkov za pridelavo na zemljiščih določi v višini 50 odstotkov
katastrskega dohodka po predpisih na dan
30. junija in davčna osnova od potencialnih
tržnih dohodkov za pridelavo v panjih v višini 35 odstotkov pavšalne ocene na panj. Do
konca leta morajo javni zavodi najmanj 50
odstotkov kmetijskih pridelkov oziroma živil
nabaviti iz območja Slovenije.
Pomoč kmetom z boleznijo covid-19
- Kmet, ki mu je potrjena okužba z novim
koronavirusom in je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je upravičen do finančne pomoči za čas nezmožnosti za delo v višini dejanskih stroškov v zvezi
z nadomestitvijo dela na kmetiji, vendar ne
več kot 80 odstotkov minimalne plače. Vlogo
mora vložiti en mesec od razglasitve konca
epidemije na Agencijo Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja. Obrazec za
to je na spletni strani agencije.
Finančno nadomestilo kmetom za izpad
dohodka - Nosilci kmetijskega gospodarstva
in dopolnilne dejavnosti na kmetijah in lastniki gozdov, ki imajo zaradi epidemije izpad dohodka, so upravičeni do finančnega nadomestila, če je sektor utrpel najmanj 20-odstotni
izpad dohodka. Dodeli se v obliki pavšala glede na povprečje dohodkov zadnjih treh let (pri
dopolnilni dejavnosti zadnjega leta). Oseba, ki
uveljavlja izredno pomoč v obliki temeljnega
dohodka, ni upravičena do finančnega nadomestila. Do finančne pomoči ni upravičena
oseba, če njeno kmetijsko gospodarstvo prevzame v upravljanje začasni upravljavec.
Sezonsko delo v kmetijstvu - Ne glede na
druge predpise lahko izvajalci začasnega ali
občasnega dela v kmetijstvu do konca leta
opravljajo delo prekinjeno ali neprekinjeno
brez omejitve števila dni. Zavod za zaposlovanje pa lahko delavca, ki je napoten na začasno čakanje na delo doma zaradi epidemije,
napoti k nosilcu kmetijskega gospodarstva,
ki izrazi potrebo po začasnem ali občasnem
delu, da sklene z njim pogodbo.
Solidarnostni dodatek za upokojence - 328.780 upokojencev in brezposelnih
prejemnikov nadomestila iz invalidskega
zavarovanja je upravičenih do enkratnega
solidarnostnega dodatka, ki bo izplačan 30.
aprila. Tisti, s pokojninami do 500 evrov,
bodo prejeli 300 evrov, s pokojninami od 501
do 600 evrov bodo prejeli 230 evrov in s pokojninami od 601 do 700 evrov bodo prejeli
130 evrov. Od tega dodatka ne bo treba plačati dohodnine in prispevkov ter ne bo predmet
izvršbe, prav tako pa ne šteje v prejemke za
uveljavljanje socialno-varstvenih pravic.
Solidarnostni dodatek za ranljive skupine - Do enkratnega solidarnostnega dodatka
v višini 150 evrov so upravičene tudi osebe iz

ranljivih skupin – upravičenci do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka v mesecu aprilu. Dodatek bo izplačan predvidoma
30. aprila, vlaganje vlog pa ni potrebno.
Solidarnostni dodatek za študente - Redni študenti so upravičeni do solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov. Prejeli ga bodo
do 30. aprila v enkratnem znesku.
Šola na daljavo in pravica do podaljšanja
statusa študenta - Vzgojno izobraževalno
delo v osnovnih ter glasbenih šolah poteka v
skladu s šolskim koledarjem v obliki izobraževanja na daljavo. To izobraževanje in delo
z učenci na daljavo šteje v realizacijo ur pri
izvedbi posameznega predmeta. Ne glede
na druge predpise lahko za končanje letošnjega šolskega leta pristojni minister odloči o
izvedbi šolskega koledarja, zaključku pouka v
tem šolskem letu, načinu ocenjevanja ter pridobivanju zaključnih ocen, načinih in rokih
opravljanja izpitov, roku za izdajo in razdelitev spričeval in načinu in rokih za opravljanje
nacionalnega preverjanja znanja.
Podobno velja za srednje višje in visoke šole
ter fakultete, s tem da imajo študenti pravico
do podaljšanja statusa študenta za največ eno
leto, če zaradi nastanka izjemnih okoliščin
niso mogli opraviti svojih študijskih obveznosti. Če dijakom, vajencem in študentom ni bilo
omogočeno praktično usposabljanje z delom
in praktično usposabljanje pri delodajalcih,
se jim to prizna kot opravljeno, če imajo zaključene pozitivne ocene pri vseh strokovnih
modulih v zaključnem letniku. Dijakom in
vajencem se priznajo kot opravljene tudi obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti,
četudi jih zaradi epidemije niso mogli opraviti.
Višji dodatek za veliko družino - Velike
družine, ki so upravičene do dodatka za velike
družine, so upravičene do povišanega dodatka do konca epidemije. Družine s tremi otroki bodo prejele dodatno 100 evrov, družine s
štirimi in več otroki pa 200 evrov. Dodatek bo
nakazan posebej konec aprila ali na začetku
maja, vlog pa ni treba vlagati. Sicer pa se je rok
za vlaganje vlog za priznanje pravic po zakonu
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih podaljšal. Vloge je treba vložiti v mesecu,
ki sledi mesecu prekinitve izrednih ukrepov.
Avtomatično podaljšanje pravic iz javnih sredstev - Vse pravice iz javnih sredstev
(denarna socialna pomoč, varstveni dodatek,
otroški dodatek itd.), ki iztečejo 31. marca
2020, so avtomatično podaljšane za en mesec
- najdlje do izteka meseca, v katerem bodo
preklicani izredni ukrepi. Podaljšani so tudi
roki za vlaganje vlog in sporočanje sprememb
(vloge za priznanje pravic bo mogoče vložiti
še cel mesec po epidemiji za nazaj).
Podaljšanje rokov - Roki za vlaganje vlog
za priznanje pravic iz javnih sredstev in za
sporočanje sprememb okoliščin se podaljšajo. To pomeni, da če oseba ne bo vložila
vloge za priznanje pravice ali sporočila spremembe v času, ko veljajo izredni ukrepi, bo
lahko uveljavila pravico za nazaj. In sicer bo
mogoče vložiti vlogo za priznanje pravice še
cel koledarski mesec po mesecu, v katerem so
se iztekli izredni ukrepi.
Centri za socialno delo v letu 2020 po uradni dolžnosti ne bodo preverili upravičenosti
do pravice do prispevka k plačilu družinskega pomočnika, oprostitve plačila socialno
varstvenih storitev ter trajne denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, kar sicer
izvedejo vsako leto 1. aprila. Tudi roki za dokazovanje namenske porabe izredne denarne
socialne pomoči začnejo teči znova od dneva,
v katerem bodo izredni ukrepi preklicani. Pri
denarni socialni pomoči (smiselno tudi pri
varstvenem dodatku in subvenciji najemnine) se v času trajanja izrednih ukrepov premoženje, razen prihrankov in vrednostnih
papirjev, ne upošteva. S tem se omogoči upravičenost do denarne socialne pomoči tudi tistim, ki zdaj zaradi lastništva premoženja do
denarne socialne pomoči niso bili upravičeni.
Množično vrednotenje nepremičnin Zamaknjeni so tudi roki na področju množičnega vrednotenja nepremičnin. Podatki
evidence vrednotenja, ki jih uporabljajo pri
izračunu pravic iz javnih sredstev, se bodo začeli javno izkazovati 1. januarja 2021. Dotlej
pa bo veljala vrednost nepremičnin, kakršna
je bila do epidemije.
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Akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti - Ne
glede na druge predpise se obroka predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, in obrokov akontacije davkov od dohodkov pravnih
oseb za leto 2020, ki dospejo v plačilo do 31.
maja, ne plača.
Rok za plačila zasebnim subjektom in proračunskih sredstev 8 dni - Ne glede na zakon
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za letos in naslednje leto je plačilni rok za neposredne in posredne uporabnike proračuna
za plačila zasebnim subjektom 8 dni. Kadar je
upnik javni organ, pa je plačilni rok 60 dni.
Premeščanje in nadurno delo javnih
uslužbencev - Javnega uslužbenca je mogoče v
času epidemije brez njegovega soglasja začasno
premestiti na drugo delovno mesto v okviru istega delodajalca ali na enako ali drugo delovno
mesto k drugemu delodajalcu, s tem da mu
pripadajo iste pravice oziroma tiste, ki so zanj
bolj ugodne. V času epidemije lahko delodajalec javnemu uslužbencu odredi tudi več nadur
kot sicer. Nadurno delo lahko traja največ 20
ur na teden oziroma 80 ur na mesec. S soglasjem javnega uslužbenca lahko delo preko polnega delovnega časa traja tudi dalj časa.
Zaposlitev brez objave prostega delovnega
mesta - Delodajalec lahko zaradi nujnih potreb
v času epidemije sklene pogodbo o zaposlitvi za
določen čas najdlje do 30. septembra letos tudi
brez javne objave prostega delovnega mesta.
Znižanje plač funkcionarjem - Funkcionarjem v plačnih podskupinah A1, A2 in A4,
razen funkcionarjem Ustavnega sodišča Republike Slovenije, so se ne glede na druge predpise osnovne plače znižale za 30 odstotkov.
Odloženo izvrševanje sklepov o izvršbi V izvršilnih postopkih se odloži izvrševanje
sklepov o izvršbi in davčni izvršbi.
Javno naročanje - Ne glede na druge predpise se do 15. oktobra zakon o javnem naročanju uporablja za javna naročila, katerih vrednost je brez davka na dodano vrednost višja
od 40.000 evrov za naročilo blaga ali storitev
in 80.000 evrov za naročilo gradenj.
Dodatni ukrepi za pomoč kmetijstvu -

Vlada je sprejela dodatne ukrepe za pomoč
kmetijstvu. Tako se je pristojno ministrstvo za
kmetijstvo vključilo v iskanje sezonskih delavcev za pomoč pri spomladanskih delih v kmetijstvu, saj sezonski delavci iz tujine ne morejo
priti k nam. Ministrstvo javne zavode opozarja
tudi, da evropska pravila dopuščajo pri nabavi hrane predplačila do višine 50 odstotkov. S
predplačili lahko kupci kmetijskim pridelovalcem pomagajo prebroditi krizne čase. Občine
pa v času epidemije objavljajo sezname ponudnikov lokalno pridelane hrane, s čemer promovirajo lokalno pridelavo in samooskrbo.
Podaljšana veljavnost letnih vozovnic
za javni potniški promet - Veljavnost mesečnih, polletnih in letnih vozovnic za javni
potniški promet, ki jih kupci ne morejo uporabljati, bo avtomatično podaljšana.
Možnost odloga odplačevanja posojil Državni zbor je z zakonom o interventnih
ukrepih, ki je bil sprejet 20. marca, kreditojemalcem dal možnost, da na svojo banko naslovijo vlogo za odlog odplačevanja kredita,
če zaradi epidemije ne morejo odplačevati
obveznosti po kreditni pogodbi.
ZIUZEOP pa prinaša državno poroštvo za
določen delež odloženih plačil obveznosti po
zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila
obveznosti kreditojemalcem. Banke na odloženi del glavnice obračunavajo dogovorjeno
obrestno mero.
Zadržanje teka rokov v sodnih in upravnih zadevah - Državni zbor je z zakonom začasno zaustavil tek rokov v sodnih in upravnih zadevah ter prekinil pozive na prestajanje
zaporne kazni.
Visoke kazni za kršilce - Po novem so
višje tudi kazni za kršilce zakona o nalezljivih boleznih. Te znašajo za pravne osebe od
4.000 do 100.000 evrov, za samozaposlene od
2.000 do 50.000 evrov in za odgovorne osebe
ter zdravstvene delavce, zdravnike in druge
posameznike od 400 do 4.000 evrov. Za naše
razmere so predpisane tudi visoke kazni za
kršilce novega zakona ZIUZEOP, ki znašajo
od 450 do 8.000 evrov.
T. Kšela

Poziv za pomoč kmetom

K

er zaradi epidemije bolezni covid-19
sezonskih del v kmetijstvu ni mogoče
opravljati z delovno silo iz tujine, je
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec pozvala sodržavljane,
naj kmetom priskočijo na pomoč pri spomladanskih delih, saj sezonski delavci v kmetijstvu iz drugih držav ne morejo priti v Slovenijo. Študente, brezposelne, osebe na čakanju,
upokojence in vse zdrave, ki lahko delajo, je
pozvala, naj se odzovejo prošnji in potrebi slovenskih kmetov in kmetijskih podjetij, da bi
ohranili proizvodnjo zdrave slovenske hrane.
V ta namen so na ministrstvu oblikovali
dežurni kontaktni center, na katerem se je za

sezonsko delo v kmetijstvu do sredine aprila
prijavilo skoraj 400 ljudi. Ministrstvo jih je že
povezalo s kmeti oziroma kmetijskimi podjetji, ki potrebujejo sezonske delavce. Glede plačila pa se morajo kmetje in iskalci zaposlitve
dogovoriti sami. Skladno z zakonom o kmetijstvu je bila za leto 2019 objavljena najnižja dovoljena urna postavka za občasno ali začasno
delo v kmetijstvu v višini 4,95 evra bruto. Od
1. aprila letos pa je minimalna urna postavka
5,16 evra bruto, ki pa navzgor ni omejena.
Najnižja urna postavka za občasno in začasno
delo študentov, ki opravljajo delo preko študentskih servisov, pa je letos 5,40 evra bruto.
T. Kšela

Število registriranih brezposelnih še narašča,
a počasneje

S

tanje na slovenskem trgu dela se kljub
ukrepom za zajezitev epidemije novega koronavirusa še naprej poslabšuje, a
število registriranih brezposelnih v zadnjih
dneh vendarle narašča počasneje, kot je pred
tem. Od 1. do 17. aprila se je povzelo za 7955,
samo minuli teden pa za 2029 na 85.810, kažejo vmesni podatki zavoda za zaposlovanje.
V delovnem tednu, ki je bil zaradi velikonočnega ponedeljka en dan krajši, se je v
evidenco brezposelnih na novo vpisalo nekje med 500 in 800 oseb dnevno, kar je sicer
precej manj kot v tednu dni pred tem, ko je
število tistih, ki so na novo ostali brez dela,
večinoma preseglo mejo 1000 oseb na dan.
Skupaj se je tako na zavod za zaposlovanje
prejšnji teden na novo prijavilo 2742 oseb, v
predhodnem tednu pa 4663 oseb.
Tudi v Podravju zaradi epidemije več prijav na zavodu za zaposlovanje
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Razmere zaradi epidemije novega koronavirusa vplivajo tudi na stanje brezposelnosti v
Podravju. Kot je povedala vodja mariborske
območne službe zavoda za zaposlovanje Mirjana Zgaga, se je število prijav marca opazno
povečalo. Na novo so namreč beležili 1239
brezposelnih, od tega kar 857 na uradu v Mariboru, 131 pa v Slovenski Bistrici.
Na mariborski območni enoti so tako konec marca skupaj našteli 10.869 iskalcev zaposlitve, kar je za 2,8 odstotka več kot v enakem obdobju lanskega leta ter za 1,6 odstotka
več kot konec februarja letos.
Ob tem pa jih kličejo tudi tisti, ki jih zanima, kako umakniti vloge za prijavo v evidenco, ker so jih delodajalci že poklicali, da
bi prišli znova delat k njim. Vsem skušajo
odgovarjati, kar se da hitro in preko vseh razpoložljivih kanalov.
STA, E. P.

Videnje ljudi in dogodkov

Naši fantje tudi vojaki v tujini

O

b dnevu upora iz obsežne knjige Vojni
muzej Logatec, ki jo je napisal brigadir, zgodovinopisec, pravnik, publicist, urednik in pisatelj Janez Švajncer, povzemamo nekaj drobcev o vojnah od turških
časov do samostojne Slovenije, v katerih so sodelovali tudi slovenski vojaki. V napadu Turkov na Dunaj 1683 je Slovenec dobil svetinjo.
V obrambi pred madžarskimi roparji Kruci so
jih Slovenci napadali s sabljami, izdelanimi v
Ljutomeru. Francoska vojska je prišla k nam
prvič leta 1797. Šele po večdnevnem obleganju
so uspeli priti do Ljubljane. Slovenski vojaki so
se potem v okviru Ilirskih provinc pridružili
Napoleonu na pohodu v Rusijo. Naši vojaki so
sodelovali tudi v pohodih v balkanskih vojnah.
Andrej Čehovin, ki se je v Italiji vojskoval za
avstrijske cilje, je prejel najvišje odlikovanje za
hrabrost, red cesarice Marije Terezije. Anton
Zadravec je v svoji beležnici o pohodu proti
hercegovskim vstajnikom 1881 zapisal tudi
pesem Naprej zastava Slave. Za vojni pohod
na Kitajsko 1900 je Avgust Babela iz Maribora
dobil od cesarja Franca Jožefa vojno medaljo. Slovenci so se med prvo svetovno vojno
bojevali na skoraj vseh bojiščih, še največ na
soški fronti, kjer jih je ogromno padlo. Boje je
vodil znameniti feldmaršal Borojević. Nadporočnik Albin Mlakar s Ptuja je bil v omenjeni
vojni zaradi hrabrosti najbolj znameniti oficir
avstro-ogrske armade. General in pesnik Rudolf Maister Vojanov in koroški sobojevnik
nadporočnik Franjo Malgaj sta najbolj zaslužna, kar seveda velja posebej za Maistra, da sta

obranila Maribor in Koroško za Slovenijo. V
predvojni Jugoslaviji so najbolj nadarjene Slovence pošiljali na višje vojaške šole v Francijo
in v Češkoslovaško. V drugi svetovni vojni so
se skupaj z zavezniki tudi mnogi Slovenci uprli
okupatorju in ga izgnali. Med partizanskimi
piloti je bil tudi junaški pilot Josip Križaj, ki
je bil dvakrat odlikovan. Mnogi Slovenci so
bili tudi po »zaslugi« domobrancev ustreljeni
kot talci in izgnani v nemška in italijanska
taborišča, kjer so izgubili življenja. Alojz Žagar
se je v Kursku znašel v nemški vojski, v katero
je od doma prinesel belo-modro-rdeč trakec.
Jože Pučko iz Hranjigovcev , ki ni nikoli nikogar ubil, je padel v Monte Cassinu pri kopanju
jarkov. General Jaka Avšič je od četnikov Draže Mihajlovića prešel v partizansko vojsko. Bil
je prvi partizanski general. Prvi komandant
slovenske partizanske vojske pa je bil španski
borec Franc Rozman - Stane, ki je umrl pri
preizkušanju minometov. Med 2. svetovno
vojno so bili v partizanski vojski tudi predstavniki angleške, ruske in ameriške vojne misije.
Zavezniki so partizanom pomagali z orožjem
in opremo. Po izstopu iz povojne Jugoslavije,
ki je bila zaradi predsednika Tita v svetu priznana država, in referendumu je bila Slovenija
26. unija 1991 razglašena za samostojno državo. Pred tem pa je bila soočena še s kratkotrajno vojno. Postala je članica OZN, Evropske
unije in Nato pakta. Ves čas samostojnosti
država vojaško sodeluje na mednarodnih mirovnih misijah.
Tone Štefanec

Spremenili zakon o referendumu in
ljudski iniciativi

M

ed zelo pomembne zakone, ki so
ogledalo naše demokracije, sodi
tudi zakon o referendumu in ljudski iniciativi, saj lahko volivke in volivci z njegovo pomočjo razveljavijo v državnem zboru
sprejete zakone. Zato je za spremembo omenjenega zakona, podobno kot za spremembo
ustave, potrebna dvetretjinska večina poslank
in poslancev.
Na začetku aprila so poslanke in poslanci
v državnem zboru s 66 glasovi za in 8 proti
sprejeli novelo zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki državi omogoča, da zakone o
nujnih ukrepih za odpravo posledic naravnih
nesreč in varnost ljudi razglasi in uveljavi takoj, ko ni več zadržkov morebitnega veta državnega sveta.
Zahvaljujoč noveli zakona o referendumu

in ljudski iniciativi, za katero so se poenotili
poslanci vladajoče koalicije in večjega dela
opozicije, so in še bodo zakoni za omilitev
posledic epidemije covida-19 začeli veljati osem dni prej, kot bi sicer. Tako bo lahko
država podjetjem in prizadetim državljanom
sredstva za omilitev posledic epidemije nakazala prej, kot bi jih sicer.
Kot je dejal minister za javno upravo Boštjan Koritnik, so v zakonu ohranjene stroge
varovalke, ki zagotavljajo široko demokratičnost postopka in ne omejujejo pravice do referenduma. Volivci bodo imeli možnost v 15
dneh po uveljavitvi zakona sprožiti naknadni
ustavni spor, če bodo menili, da je državni
zbor kršil pravico do referenduma in bodo
lahko dosegli tudi razveljavitev zakona.
T. Kšela

Stopi korak naprej in se vključi v program
socialne aktivacije

S

ocialna aktivacija je pilotni projekt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je v letu 2017
nastal kot odziv na posledice gospodarske
krize, s katero se je dvignilo število dolgotrajno brezposelnih oseb. Kljub izboljšanju gospodarske slike se danes še vedno srečujemo
z ranljivimi skupinami in posamezniki, ki so
težje zaposljivi, izgubljajo svoja delovna znanja in kompetence ter imajo številne socialne
in zdravstvene težave. Ti posamezniki pa se
med drugim soočajo s socialno revščino in
izključenostjo.
Projekt Socialna aktivacija, ki ga sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz
sredstev Evropskega socialnega sklada, vzpostavlja model 16 regijskih mobilnih enot po
celotni Sloveniji, v okviru katerih deluje 48
koordinatorjev socialne aktivacije, ki zagotavljajo podporo pri obravnavi posameznika, vključenega v sistem socialne aktivacije.

Dodatno se na podlagi javnih razpisov financirajo tudi projekti socialne aktivacije, kjer
izbrani izvajalci z vsebino nudijo podporo
in opolnomočenje ciljne skupine za približevanje trgu dela. V naši regiji so to Slovensko
narodno gledališče Maribor - Borštnikov
program socialne aktivacije, s programom v
Mariboru in Slovenski Bistrici, Andragoški
zavod Maribor – Ljudska univerza, s programom v Mariboru za ženske iz tujih kulturnih
okolij, in Združenje Epeka, so. p. v Mariboru,
s programom za romske ženske.
Ciljna skupina projekta socialne aktivacije
so dolgotrajni prejemniki denarne socialne
pomoči, ki so zaradi različnih razlogov začasno nezaposljive osebe, druge neaktivne
osebe, ki ne prejemajo denarne socialne pomoči, ter ženske iz drugih kulturnih okolij in
romske ženske.
Projekt pomembno prispeva k izboljšanju
socialne problematike v naši regiji, saj se sko-
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zi njega aktivno rešuje socialne problematike
posameznikov, veliko pozornosti pa se namenja tudi informiranju, motivaciji in podpori
za opolnomočenje ter dvigu različnih funkcionalnih in delovnih kompetenc, socialne
mreže, stikov in pridobivanju novih spretnosti in znanj. Cilj je doseči reaktivacijo in integracijo posameznikov v družbene sisteme ter
jih ponovno vključiti na trg dela. Kot kažejo
mnogi dosedanji primeri dobre prakse, je to
mogoče doseči s celovitim pristopom, ki ga
je potrebno umestiti v kontekst delovanja že
obstoječih socialnih služb. Osebe, vključene
v programe izvajalcev, pridobijo konkretne
praktične izkušnje za trg dela, ki jih lahko
osvojijo tekom usposabljanja pri delodajalcih
v samem delovnem procesu pod vodstvom
mentorja. Na ta način potencialni delodajalci
spoznajo, da imajo brezposelne osebe na zavodu za zaposlovanje ogromno znanj, a morda le premalo izkušenj ali možnosti, da le te
pokažejo. Delodajalec z vključitvijo v projekt
socialne aktivacije pridobi možnost, da svoj
potencialni bodoči kader nauči potrebnih
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znanj in si s tem zagotovi delavca, ki ga potrebuje.
Vključevanje v projekte Socialne aktivacije
poteka preko enotne vstopne točke na Centru
za socialno delo ter Uradu za delo. Obe organizaciji sodelujeta s koordinatorji socialne
aktivacije.
Pilotni projekt Socialne aktivacije, ki traja
do leta 2022, se bo po zaključku sofinanciranja umestil v sistem socialno varstvenih storitev in programov v reorganizirano mrežo
centrov za socialno delo.
Regijska mobilna enota Maribor ima prostore na Gosposvetski cesti 84, kjer so zaposlene koordinatorke socialne aktivacije: Alenka Krobat (030 715 697) alenka.krobat@gov.
si, Maša Rola Vilčnik (030 715 693) masa.rola-vilcnik@gov.si, Katja Vučak Močnik (030
715 696) katja.vucak-mocnik@gov.si, Lucija
Vodošek Ozimič (030 715 694) lucija.vodosek-ozimic@gov.si in Nataša Verdinek (030
715 687) natasa.verdinek@gov.si.
Nataša Verdinek,
koordinatorka socialne aktivacije

Zadružništvo nekoč in danes

V

Slovenskih goricah je zadružništvo
poznano predvsem v smislu kmetijske dejavnosti, saj predstavlja enega
izmed zelo racionalnih načinov povezovanja kmetijskih pridelovalcev. Tržne razmere,
odprto gospodarstvo in nekatere poslovne
odločitve v novejšem času postavljajo kmete
v precej podrejen položaj, zato se kmetijske
zadruge v celotnem sistemu zadružništva
včasih omenjajo s precej negativno konotacijo. Dve zelo popularni obliki zadrug sta tudi
model stanovanjske in delavske zadruge. Namen tega sestavka je predstaviti zadružništvo
v malo drugačni, a hkrati zelo uspešni luči.
V osnovi je zadruga samostojno združenje
posameznikov, ki so se prostovoljno povezali zato, da bi zadovoljili svoje ekonomske,
socialne, kulturne in druge potrebe. Člani so
hkrati tudi lastniki, ki zadrugo vodijo in nadzirajo, resnost članstva pa je po navadi pogojena s članskim denarnim vložkom. V svojem
bistvu so zadruge poslovni subjekti, ki na
trgu poslujejo povsem enakovredno kot vsa
ostala podjetja, vendar se razlikujejo predvsem po prostovoljnem članstvu, demokratičnosti upravljanja, enostavnih možnostih
povezovanja in prizadevanjih za trajnostni
razvoj. Čisto preprosto to pomeni, da se posamezniki najpogosteje povežejo v zadrugo iz
razloga, da lahko lažje, ceneje in bolj uspešno
nastopajo na trgu.
Poslovni model zadružništva je mogoče
aplicirati v različne dejavnosti. Odlični primeri iz našega okolja so Zadruga Dobrina, ki
skrbi in pospešuje prodajo domačih pridelkov malih kmetov; Vodovodni zadrugi Selce
in Zavrh, ki institucionalno rešujeta težavo
oskrbe s pitno vodo, ter Kreativna zadruga iz
Pesnice, ki se ukvarja s težavami starostnikov
in gibalno oviranih. Zelo netipičen, a hkrati
zelo uspešen primer predstavlja Jezikovna zadruga Soglasnik iz Gornje Radgone, kjer so
se povezali prevajalci, tolmači in lektorji, ki
nudijo kompletne jezikovne storitve. Povezovanje posameznikov oz. samostojnih podjetnikov iz podobnih strok (npr. gradbeništvo,
računalništvo, organizacija prireditev…) je
tipičen recept, kjer je mogoče doseči večjo
prepoznavnost na trgu, višji promet, boljšo
klimo v službi in višjo kakovost storitev, obenem pa si znatno znižati poslovna tveganja in
stroške delovanja, saj se med zadružniki porazdelijo. Aktualen zgled za Slovenske gorice
predstavlja tudi Vinarska zadruga Haloze,
kjer so se vinogradniki povezali in skupaj kupili mobilno polnilnico za vino. Del članarine je namenjen vzdrževanju in zavarovanju,
tako da je odgovornost kolektivno porazdeljena, nova pridobitev pa za vse pomeni eno
skrb manj. To je le peščica primerov iz našega
okolja, v nekaterih evropskih državah pa je
zadružništvo že veliko bolj uveljavljeno.
Temelj dobrega in uspešnega delovanja
so jasno definirana pravila sodelovanja, ki
jih morajo vsi člani upoštevati. Če naloge in
odgovornosti niso jasno porazdeljene ali če
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finančni tokovi niso usklajeni, se tako kot pri
ostalih oblikah podjetništva tudi v zadrugah
hitro pokažejo šibke točke. Ena izmed rešitev
te zagate je pridobitev statusa socialnega podjetja, kjer gre po definiciji za nepridobitno
organizacijo, saj se ves dobiček vlaga nazaj v
podjetje. Prednosti socialnega podjetništva
so predvsem v tem, da spodbuja socialno povezanost in družbeno pomoč, da rešuje neki
družbeni problem, da v delo lahko vključuje
tudi prostovoljce, da je zaradi omejitve deljenja dobička naravnano zelo trajnostno, med
finančnimi mehanizmi pa velja izpostaviti
pridobitev posebnih olajšav oziroma spodbud za izvajanje dejavnosti socialnega podjetništva.
Če se z malce drugačnim pogledom
ozremo po našem okolju, lahko opazimo, da
se življenjske razmere ljudi zelo spreminjajo.
Vse več je starostnikov, ki potrebujejo pomoč
v obliki različnih storitev, saj imajo svojci
preveč obveznosti, institucionalnih rešitev pa
je zelo malo. Na tem področju se sicer počasi
vzpostavljajo organizacije, ki naj bi premostile
nekaj teh težav, vendar je teh javno-zasebnih
povezav še premalo. Družbena težava postaja
tudi opuščanje kmetij, ker ni naslednikov oz.
se ne vidijo v kmetijski dejavnosti, po drugi
strani pa veliko ljudi iz mestnega okolja išče
košček zemlje za pridelavo svoje hrane. Odgovor na težavo se ponuja sam po sebi, pri
čemer je pravno formalna oblika povezave
zgolj še formalnost, za zgled pa si lahko predstavljamo eko-socialno kmetijo Korenika iz
Šalovcev. Pogosto prihaja tudi do situacije,
da nekatere obrti in delavnice zamirajo, ker
ni naslednikov, potreba o obrtnih izdelkih pa
obstaja še naprej, zato bi bilo vse skupaj škoda
zavreči. Če se lastnik strinja, da ponudi svoje stroje v uporabo delavcem, če se vključijo
še tržnik, prevoznik in ostali deležniki, pri
čemer bi imeli vsi enako vrednost besede, se
lahko obrt ohrani in razvija še naprej.
To je zgolj nekaj primerov zadružne organiziranosti iz naše širše okolice, ki so bili podani zgolj v informacijo in razmislek vsem, ki
se lotevate podjetništva ali imate dobro idejo,
trenutno pa še nimate kapitala ali drugih virov. Ne moremo reči, da je zadružni sistem
primeren za vse vrste dejavnosti, kljub temu
pa se v zadnjih letih nabor zadružnih idej
zelo širi. Na Razvojni agenciji Slovenske gorice smo partnerji v projektu Sociolab, kjer
kreiramo podporno okolje prav za reševanje
tovrstnih zagat. Za več informacij se lahko
oglasite pri nas na stični točki Sociolab ali pa
nas pokličete.
Danijel Zorko

GlaMUR

P

rojekt GlaMUR, ki povezuje lokalne
ponudnike območij LAS Ovtar Slovenskih goric, LAS Prlekija in LAS
Vulkanland (Avstrija), prihaja v prihajajočih
mesecih v sklepno fazo. Neljuba situacija v
svetu je povzročila, da nekatere načrtovane
aktivnosti (Umetnost rizlinga in gibanice,
Festival slovenskogoriške gibanice) ne bodo
mogle biti izvedene, kljub temu pa upamo, da
bomo za ponudnike lahko izpeljali še kakšno
strokovno ekskurzijo, v načrtu pa je še priprava različnega promocijskega materiala in
pa izdelava kuharske knjige. V nadaljevanju
je pripravljen kratek povzetek dosedanjih aktivnosti.
Po svoji vsebini je operacija GlaMUR nadaljevanje projekta Genuss am Fluss izpred
nekaj let, pri čemer so bile upoštevane sodobne smernice za dosego ciljev. Cilj projekta je
bil oblikovati skupnost lokalnih ponudnikov
pod isto blagovno znamko Glamur, ki bi povezovala ponudnike na območju Štajerskega
Vulkanlanda, Slovenskih goric in Prlekije. S
projektom smo želeli povezati ponudnike, povečati povpraševanje po lokalnih produktih,
povečati dodano vrednost izdelkom, spodbuditi lokalno samooskrbo, povečati turistični
potencial območja ter povečati kulinarično
prepoznavnost čezmejne regije, saj tudi skozi druge projekte ugotavljamo, da imamo z
Avstrijci veliko skupnega. Kljub različnim
ravnem razvitosti in ozaveščanja menimo,
da nam je to v večji meri tudi uspelo, čeprav
nekateri ponudniki zaradi vpetosti v različne
projekte tega tako očitno ne prepoznajo.
V projekt smo poleg ponudnikov vključili tudi občine, za katere smo za povečanje
prepoznavnosti skupnosti nabavili gravirane
kozarce za vino in brezalkoholne pijače (skupaj s pomivalnim strojem), zunanje stojnice
za prodajo ponudnikov, kvalitetne potiskane
senčnike, za vsako občino oz. zainteresirane
ponudnike pa smo dali izdelati tudi prepoznavno vitrino, ki je v osnovi namenjena za
neposredno prodajo izdelkov članov skupnosti Glamur. Slednja aktivnost je v praksi malo
zastala zaradi pozne dobave in neodzivnosti
ponudnikov, bo pa znova aktualna takoj po
tem kriznem obdobju. V pisarni Razvojne
agencije Slovenske gorice, ki je vodilni partner LAS Ovtar Slovenskih goric, so brez-

plačno na voljo
tudi trganke z
zemljevidom območja in lokalne
ponudbe.
Poleg klasičnega pristopa smo misli usmerili tudi na splet in v digitalno promocijo. Avstrijska partnerja LAS Vulkanland in društvo
Genuss am Fluss pravkar pripravljata spletno
stran ponudnikov z obeh strani meje, slovenska stran pa je bila zadolžena za pripravo brezplačne mobilne aplikacije Klopotec,
ki že nekaj časa deluje in kjer so zbrani vsi
vključeni ponudniki, dogodki in znamenitosti Slovenskih goric in Prlekije. Pri tem velja
poudariti, da se lahko kadarkoli brezplačno
vključite, da vas bodo lahko kupci in obiskovalci našli tudi preko mobilnega telefona (vse
informacije na RASG).
V času zaprtih trgovin in pomanjkanja dobrin je veliko ponudnikov dalo na razpolago
svoje zaloge lokalnim skupnostim brez višanja cen, da so ljudje lahko uživali zdrave in
domače pridelke. Denar tako kroži in ostaja
znotraj regije, kar daje območju velik potencial za organski razvoj podeželja na kulinarični
in turistični ravni. Če ne bo neprijetnih presenečenj, se bodo preventivni ukrepi sčasoma
zreducirali do te mere, da si bomo lahko segli
v roke tudi brez uporabe razkužila. Četudi takrat hrana ne bo naša največja skrb, je naša
naloga, da podpiramo lokalno ponudbo in
tako razvijamo okolje, v katerem živimo.
Prenesite si brezplačno mobilno aplikacijo
Klopotec na vaš pametni telefon:

Danijel Zorko

Občina Benedikt

Benedikt se širi

T

stanovanjskih blokov.
ako kot v vseh občinah v osrednjih
Slovenskih goricah si tudi v Občini
Pred leti je podjetje Juven začelo v čudoBenedikt prizadevajo za preprečitev
vitem naravnem okolju v neposredni bližini
širjenja novega koronavirusa. Občina je že
središča Benedikta graditi tudi novo naselje B
pred uvedbo ukrepov na državni ravni ustre15, v katerem bo na koncu 35 stanovanjskih hiš
in pet stolpičev s po dvanajstimi stanovanji.
zno ukrepala za preprečitev širjenja epidemije
in za zaščito občank in občanov. Z uredbo, ki
»Doslej smo v naselju B 15 zgradili že 33 hiš,
jo je podpisal župan Občine Benedikt mag.
od tega tri dvojčke,« pravi Bratuševa. »Pred
Milan Repič, je občina zaprla gostinske in
kratkim pa smo začeli graditi tudi prvega od
druge lokale in trgovine, razen trgovin z živili
petih stolpičev, v katerem bo dvanajst stanovanj.«
in reprodukcijskim materialom za kmetijstvo.
Hiše v novem naselju so v glavnem kupile
Kot pravi Repič, občanke in občani spoštujejo
mlade družine z otroki. Največ se jih je priukrepe in v zvezi s tem kakšnih večjih proselilo v Benedikt iz drugih krajev Slovenije, nekaj kupcev pa je bilo tudi domačinov.
blemov v občini nimajo, dobro pa delajo tudi
občinski štab civilne
zaščite na čelu z Matjažem Plojem in člani humanitarnih organizacij.
Kljub epidemiji bolezni covid-19 pa se Benedikt še naprej širi, saj
zasebno podjetje Juven,
d. o. o., v novem naselju
B 15 pod cerkvijo svetih
Treh kraljev gradi novi
stanovanjski stolpič.
Podjetje Juven, ki ga
vodi direktorica Jožica
Bratuša, je začelo graditi za trg že leta 2005.
Doslej so po podatkih s
spletne strani podjetja
epidemiji nevarnega virusa v naselju B 15 v občini Benedikt raste novi
zgradili že 28 stano- Kljub
stolpič z dvanajstimi stanovanji, ki bo v kraj in občino pritegnil nove prebivalce,
vanjskih hiš in devet zlasti mlajše.
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OVTARJEVE NOVICE

AKTUALNO IZ OBČIN
Tako je podjetje Juven
prispevalo k temu, da
se Benedikt še naprej
širi. V novem naselju
je že sedaj blizu 150
stanovalcev, med katerimi je veliko mladih
in najmlajših, še več pa
jih bo, ko bo podjetje Juven zgradilo vseh
pet stolpičev. Zahvaljujoč izgradnji novega
naselja postaja Občina
Benedikt, ki sodi po
povprečni starosti prebivalcev med najmlajše
fotografija dokazuje, da so Benedičanke in Benedičani spoštovali ukrepe
občine v Slovenije, še Naša
za preprečitev širjenja novega koronavirusa.
mlajša.
V novem stolpiču, ki
la aktivnosti za sprejem novega Občinskega
ga podjetje Juven gradi v naselju B 15, bo dvaprostorskega načrta (OPN), saj v Benediktu
najst tri in štirisobnih stanovanj. Stanovanja v
zmanjkuje parcel za gradnjo. Tudi prebivalpritličju bodo imela tudi atrij. Vsako stanoci naselij v okviru občine opozarjajo, da jim
vanje bo imelo svojo toplotno črpalko, tako
parcel za gradnjo novih hiš primanjkuje. Zato
da si bo lahko vsakdo stanovanje ogreval sam
je Občina Benedikt v letošnjem proračunu za
po svoji volji.
spremembo Občinskega prostorskega načrta
Če bo vse po sreči, bo po besedah Bratuševe
že zagotovila 30 tisoč evrov.
stolpič zgrajen do jeseni. »Res pa je, da je
»Moja želja je, da bi v naslednjem obdobju
epidemija koronavirusa gradnjo nekoliko
uredili središče Benedikta,« pravi Repič.
upočasnila,« pravi. Sicer pa podjetje Juven
Razmišljajo, da bi ob kulturnem domu in
stolpič gradi z lastnimi delavci, finalna dela pa
stari trgovini Marcator zgradili nov poslovno
bodo tudi tokrat opravili njegovi podizvajalci.
stanovanjski objekt, v katerega bi se preselila
»Kako epidemija vpliva na dejavnost Juvena«,
tudi občina. Na lokaciji, kjer se danes nahaja
nas je zanimalo. »Kupci so bolj zaskrbljeni za
občina, pa bi uredili osrednji trg, na katerem
to, kako si bodo uredili financiranje nakupa
bi lahko potekale tudi javne prireditve. Prav
hiše ali stanovanja, sicer pa kakšnih večjih
tako razmišljajo, da bi na okoli hektaru
sprememb za zdaj ni čutiti. Doslej je od nakupa
zemljišč na levo pred kapelo uredili prostor
hiše odstopil samo en kupec. Gradnja pa se je
za rekreativne dejavnosti, od odbojke na mivmalce upočasnila,« pravi Bratuševa.
ki do igrišča za rekreativni nogomet in gasilNasproti naselja B 15 preko potoka podjeske vaje ter podobne aktivnosti. Takšen retje Juven kupuje deset novih gradbenih parkreacijski park Benedikt potrebuje tudi glede
cel, na katerih bo gradilo stanovanjske hiše
na to, da je v kraju in občini veliko mladine.
za trg. Velikost parcel je okoli 600 kvadratnih
Kot pravi Repič, se z enim od trgovskih
metrov, nekatere pa so za okoli 100 kvadrapodjetij dogovarjajo tudi za izgradnjo nove
tnih metrov večje. Kot vsa zemljišča v naselju
trgovine z živili in s tehničnim materialom.
B 15 bo tudi novih deset parcel podjetje Juven
Upa, da se dogovori zaradi epidemija korokomunalno uredilo samo. Zato bo kupcem
navirusa ne bodo upočasnili.
lahko ponudilo hiše na ključ z vso komunalSkratka, v Občini Benedikt imajo smele nano opremo in poravnano parcelo. Na desetih
črte na področju prostorskega urejanja, saj jih
parcelah bodo zgradili sedem enostanovanjdejansko v to silijo ugodna demografska gibanskih hiš in tri dvojčke. Hiše bodo stale od 150
ja v občini. V zvezi s tem so zgovorne številke,
do 159 tisoč evrov, trisobno stanovanje v stolki kažejo, da je bilo v Občini Benedikt na začetpiču pa od 84 do 95 tisoč evrov.
ku leta po podatkih Statističnega urada RepubZa gradnjo stolpičev je po besedah Bratulike Slovenije do 10 let starih 334 prebivalcev,
ševe vsa dokumentacija že urejena. Pred graod 10 do 20 let 301 prebivalec in od 20 do 30 let
dnjo hiš pa bo podjetje Juven moralo še pol
316 prebivalcev. Na drugi strani pa je bilo od 60
leta urejati projektno dokumentacijo in vso
do 70 let starih 255 prebivalcev in od 70 do 80
potrebno »papirologijo«. Med drugim bo trelet 140. Tako je Občina Benedikt med redkimi,
ba še parcelirati zemljišče in opraviti prenos
v kateri je mlajših prebivalcev več kot starejših.
lastništva. Sicer pa bo podjetje Juven gradbeČe želijo v Benediktu mlade zadržati v domači
no dovoljenje pridobilo za vsako stanovanjobčini, jim kaj drugega kot intenzivna stanosko hišo posebej.
vanjska gradnja in širitev kraja niti ne preostaTrenutno Juven gradi samo enega od petih
ne. Poleg tega pa mora kraj mladim ponuditi
načrtovanih stolpičev. Kdaj pa bo zgradil še
vse tisto, kar imajo v večjih urbanih naseljih.
štiri? »To je odvisno od povpraševanja,« pravi
Že danes mlade družine prihajajo v BeneBratuševa. »Stolpiče bomo gradili postopno
dikt tudi zaradi dobre osnovne šole, sodobneskladno s povpraševanjem na trgu.«
ga vrtca, športne dvorane in vsega drugega,
V Benediktu so na voljo zemljišča za grakar občina premore. Marsikateri kupec vidi
dnjo tudi na desni strani regionalne ceste od
prednost nakupa hiše ali stanovanja v BeLenarta do Gornje Radgone pred krožiščem
nediktu tudi zaradi priložnosti, ki jih občini
v središču kraja v tako imenovanem naselju
prinaša vrtina termalne vode. Če in ko bo
B 11 »Če se bomo lahko dogovorili za sodeSlovenija prižgala zeleno luč za bolj smelo izlovanje, je podjetje Juven pripravljeno graditi
koriščanje geotermalne energije, bo Benedikt
tudi na teh zemljiščih,« pravi Bratuševa.
imel možnost pridobiti terme, geotermalno
Po njenih besedah se Benedikt ne bi moelektrarno, ogrevanje s toplovodom, s toplo
gel tako širiti, če za to ne bi imela razumevodo ogrevane rastlinjake in še marsikaj, kar
vanja in interesa tudi Občina Benedikt, ki si
lahko prispeva k hitrejšemu razvoju občine in
prizadeva za razvoj kraja in občine. Kot pravi
dvigu kakovosti življenja v njej.
župan mag. Milan Repič, se je občina že lotiTomaž Kšela

Občina Cerkvenjak

Spoštujejo ukrepe

C

erkvenjačanke in Cerkvenjačani so dobro obveščeni o sprejetih ukrepih in jih
spoštujejo. V glavnem se držijo doma,
od doma pa se napotijo samo zaradi nujnih
opravkov. Opravljajo tudi nujna kmetijska
dela v naravi in to na način, da ne ogrožajo
eden drugega,« pravi župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc.
Po njegovih besedah so člani občinskega
sveta in drugi funkcionarji ter zaposleni v
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občinski upravi v Občini Cerkvenjak tako kot
vsi drugi ljudje spremljali, kako se novi koronavirus širi po Kitajskem in kako se je od tam
začel širiti v druge države in na druge kontinente. Ko se je pojavil v Italiji, Avstriji in na
Hrvaškem, je vsakomur postalo jasno, da se
bo prej kot slej začel širiti tudi pri nas. Zato so
se tudi na občini začeli pripravljati na pojav
koronavirusa.
Ko je bil na državni ravni aktiviran Držav-

ni načrt zaščite in reševanja ob
pojavu pandemij oziroma epidemij nalezljivih bolezni pri ljudeh
in ko je Svetovna zdravstvena
organizacija (WHO) razglasila
pandemijo novega koronavirusa,
je v Sloveniji prišlo do zamenjave
vlade. Nova vlada je še zaostrila
ukrepe in župane pozvala k samoiniciativnemu ukrepanju. Kot
pravi Žmavc, so predstavniki občin takrat dobili dodatne informacije s strani izpostave Uprave
Republike Slovenije za zaščito in
reševanje Maribor oziroma Štaba Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani so spoštovali ukrepe za preprečevanje
civilne zaščite za vzhodno Štajer- širjenja epidemije covida-19, kar je razvidno tudi iz naše fotografije.
sko. Omenjena uprava deluje v
okviru Ministrstva za obrambo
Letos namerava Občina Cerkvenjak moderRepublike Slovenije.
nizirati tudi cestna odseka Smej–Andrenci in
»Župani občin v osrednjih Slovenskih
Andrenci–Vršič–Antonič. Razpisa za oddajo
goricah na območju Upravne enote Lenart smo
del za obe cesti sta bila že objavljena, vendar
takoj reagirali in se dogovorili za ukrepanje.
jih je občina ponovila, ker so bile cene ponudUkrepe smo uskladili, saj v času pandemije
nikov previsoke. Na ponovljena razpisa so se
glede na dnevne migracije prebivalstva ukrepi
že prijavili ponudniki, sedaj jih mora pristojna
samo v eni občini ne bi bili dovolj učinkoviti.
komisija na občini samo še izbrati, in sicer tisTako smo tudi v Občini Cerkvenjak sprejeli
te, ki so najbolj ugodni oziroma ki izpolnjujejo
ustrezne ukrepe za preprečitev širjenja novega
vse zahtevane pogoje in reference.
koronavirusa in zaščito občank in občanov,«
Po besedah župana Žmavca je bil objavljen
pravi Žmavc. Občina Cerkvenjak je z uredbo, ki
tudi razpis za izvedbo del pri izgradnji prve faze
jo je podpisal župan, na svojem območju zaprla
Vitalin parka v Kadrencih pri Športno-rekreagostinske lokale, frizerske salone, cvetličarne
cijskem centru. Prva faza izgradnje obsega urein vse druge lokale in trgovine, razen trgovin
ditev balinišča in izgradnjo objekta ob njem.
z živili in repromaterialom za kmetijsko proi»Dejansko so največje občinske investicije v
zvodnjo. Prav tako je občina nepooblaščenim
letošnjem letu v takšni fazi, da zaradi novega
prepovedala vstop v svoje prostore. Odtlej
koronavirusa pri njihovi izvedbi doslej ni
lahko stranke z zaposlenimi na občini komuprišlo do zastoja. Kako pa se bo epidemija
nicirajo samo po elektronski pošti in telefonu.
razvijala naprej, pa bomo še videli. V načeNaslednjega dne je vlada sprejela še dodatne
lu so trenutno vse investicije do nadaljnjega
ukrepe, s katerimi je zaprla vrtce in šole in
ustavljene,« pravi Žmavc.
omejila socialne stike med ljudmi, zaradi česar
V Cerkvenjaku bo kmalu zrasel tudi nov
se je praktično zaustavilo vse javno življenje v
trgovski objekt. Njegov investitor je zasebno
Sloveniji in tudi v osrednjih Slovenskih goricah.
podjetje GDO (Gradnje dom okolje), d. o.
Na Občini Cerkvenjak so se pripravili tudi,
o., iz Gornje Radgone. V novem trgovskem
da bi po potrebi pomagali staršem pri varstvu
objektu bo tudi prostor za lekarno. Občina v
otrok, vendar so za varstvo svojih otrok vsi
zvezi s tem že išče rešitve za to, da bi v Cerposkrbeli sami.
kvenjaku odprli lekarno, ki jo občanke in obPo besedah Žmavca so po telefonu aktiviračani zelo potrebujemo.
li tudi občinski štab civilne zaščite, ki ga vodi
Tako kot druge občine tudi Občina CerkveSrečko Furšt, občanom v stiski pa v teh težkih
njak nekatere dejavnosti spodbuja s sofinančasih pomagata tudi Občinska organizacija
ciranjem. Nekaj razpisov za sofinanciranje, ki
Rdečega križa na čelu s Klavdijo Petelinšek in
jih na občini pripravijo za različne subjekte
župnijska Karitas. Občina je vsem gospodinjna območju občine, je Občina Cerkvenjak že
stvom zagotovila tudi zaščitne maske.
objavila. Zaradi epidemije pa so roke za prijaKako pa je epidemija vplivala na delovanje
vo podaljšali, saj v sedanjih razmerah mnogi
občine in na načrtovane investicije? Po besedah
ne morejo pripraviti prijave z vso potrebno
župana imajo v Občini Cerkvenjak na srečo
dokumentacijo.
sprejet proračun, zato financiranje porabnikov
Epidemija je tako rekoč čez noč prekinila
poteka normalno. Prav tako je občinski svet
tudi delovanje društev v Občini Cerkvenjak.
sprejel vse potrebne odločitve za normalno deSlaba polovica društev in klubov iz občine je
lovanje občine v letošnjem letu. »Če bomo moše uspela izpeljati občne zbore pred epidemirali nujno imeti sejo občinskega sveta, pa bomo
jo, večina pa jih je morali odpovedati in preizvedli korespondenčno sejo,« poudarja župan.
ložiti na kasnejši čas. Kdaj bodo lahko norKar se tiče tekočih investicij v Občini Cerkvenmalno nadaljevali s svojim delovanjem, pa ta
jak, pa je ena od večjih naložb v komunalno urečas ne ve še nihče.
ditev novega naselja v Cogetincih. Prva faza te
investicije je praktično končana, tako da na tereTomaž Kšela
nu ne bo več treba izvajati večjih posegov.

Spomladanska dela na poljih sicer ne
mirujejo, a živahnega utripa ni

O

česa se lahko nadejamo jeseni. Naj jim nab krčenju socialnih stikov v času
rava prizanese in naj tudi življenje tod spet
pandemije covida-19 slovenskopostane živahnejše.
goriški kmetovalci sicer opravljajo
nujna pomladanska opravila, a običajnega
E. P.
vrveža in tako živahnega utripa, kot smo
ga doživljali ob običajnih
pomladih, ni ne videti ne
čutiti.
Zdrava pamet, ki je v
preteklosti sicer že nekajkrat zatajila, predvsem pa
krizni čas opozarjata na
pomembnost prehranske
in siceršnje samooskrbe.
Pogled na fotografiji
sega od lenarške osnovne
šole do trojiškega hriba.
Podoba je videti spokojna, a zorana polja bodo,
upajmo, kmalu pokazala, Slovenske gorice v času pandemije kažejo bolj umirjeno podobo.
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Občina Lenart
Župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger občanom in bralcem
Ovtarjevih novic

Čas korone in čas po koroni

V

današnji družbi je bilo še do nedavnega zasidrano prepričanje o vsemogočnosti, samozadostnosti, gospodarski
rasti, profitu, potrošništvu in globalizaciji kot
edinem merilu uspešnosti. Beseda, ki smo jo
še pred kratkim velikokrat slišali v javnih medijih, v pogovorih, nekateri so o tem napisali
celo knjige, je izgorelost posameznikov, ki je
posledica dela, stresa, pritiskov, obveznosti,
neprestane dosegljivosti in naglice. Kot posamezniki smo bili razvajeni (pa se tega do
sedaj nismo zavedali), saj smo živeli v prepričanju, da nam »nihče nič ne more«, da je vse
dosegljivo na »klik, po e-mailu, mobitelu«.
Poleg potrebnega dela v službi in doma so
naš vsakdan zaznamovale številne potrebe,
zahteve, obveznosti, ki smo si jih sami določili in naredili za pomembne ter nujne. Naše
življenje pa je iz dneva v dan postajalo bolj
stresno, kaotično, površno in nedoživeto.

Koronavirus je spremenil naša življenja.
Kot trdna civilizacija smo čez noč postali
krhki in ranljivi. Svet »normalnosti«, kot smo
ga poznali doslej, se je poslovil v nekaj dneh.
Zanimivo je, da želimo v današnjem času
vse videti, prijeti, se prepričati. Ta nesrečni
virus, ki je povsem ohromil družbo v svetovnem merilu, pa je neviden. Vidimo ga lahko
samo s pomočjo elektronskega mikroskopa.
Je celični zajedavec na najosnovnejšem molekularnem nivoju. Uspe si podrediti metabolizem celice gostitelja, jo okupira in jo prisili,
da začne delovati v njegovo dobro. Ker je to
nevidno, je veliki večini ljudi te stvari težko
razumeti, predvsem zato, ker si tudi stroka
ni po vsem enotna. Minilo je dobre tri mesece od izbruha bolezni v kitajskem Wuhanu,
v tem času je bilo objavljenih več kot 1300
različnih znanstvenih člankov, ki proučujejo
virus, njegovo kužnost in zdravljenje bolezni COVID-19. Kakšna bo prihodnost po tej
pandemiji, si sedaj težko predstavljamo. Lahko smo optimisti in upamo, da se bodo uveljavile vrednote, ki so bile do sedaj pozabljene
ali potisnjene na stranski tir.
Po šoku, ki smo ga doživeli ob prvih ukrepih omejevanja gibanja in stikov, ugašanja
javnega življenja, zapiranja šol, lokalov, prepovedi javnih prireditev, smo kot skupnost
in posamezniki pokazali značaj, nad katerim
smo mogoče sami presenečeni. Ugotavljam,
da smo v naši občini odgovorno in solidarno
pristopili k izvajanju zaščitnih ukrepov. Prav
tako menim, da je populističen in nenavaden pristop nekaterih medijev, predvsem na
družbenih omrežjih, med ljudi vnašal dodaten nemir in negotovost.
Zraven številnih težav, stisk, obremenitev,
omejitev, ki jih epidemija prinaša, se porajajo
tudi pozitivne stvari. Pozabljene in odrinjene
vrednote so dobile novo vrednost in so znova
zaživele. Spet imamo dovolj časa, ki nam ga je
v svetu »pred korono«, vedno primanjkovalo.
Čas za družinsko življenje, druženje z otroki,
kuhanje kosila, za pogovore in dejavnosti z
najbližjimi. Tudi komunikacija je dobila novo
vrednost in podobo. Pogovori s sosedi preko
ograje, s prijatelji po telefonu in družbenih
omrežjih so stkali nove ali obudili stare vezi.
Doživeli smo neke vrste duhovno spros-
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titev. Ljudje, ki se od neprestanega hitenja,
občutka stalne dosegljivosti niso nikoli mogli
umiriti, sedaj najdejo čas za sprehode v naravo, preberejo kakšno dolgo odloženo knjigo
ali se lotijo urejanja okolice svojega doma.
Oživele so stare pešpoti, narava, petje ptic in
brstenje pomladi še nikoli niso privabile in
vzradostile toliko ljudi vseh generacij kot v
času korona epidemije. V karanteni nam dajejo občutek svobode.
Kljub drastičnim in številnim omejitvam
smo ostali solidarni, konstruktivni in ustvarjalni. Ljudje so ohranili smisel za humor. V
tem času je mogoče slišati in prebrati veliko
smešnic na račun te bolezni. Zanimiva mi je
bila ugotovitev upokojenca z majhno pokojnino, da bi v primeru višje pokojnine imel
možnost bivanja v domu za starejše, kjer
bolezen ljudem trenutno ne prizanaša. Naša
iznajdljivost in prizadevanja k ohranjanju pozitivnega duha, povezanosti in medsebojne
pomoči ne pozna meja.
Digitalna tehnologija nam v teh časih pomaga ohranjati stike, omogoča delo od doma,
šolanje na daljavo in številne druge oblike, ki
prispevajo k delovanju družbe. Življenje in
delovanje družbe v tem času pa omogočajo številni ljudje, ki delajo v izrednih in nevarnih pogojih, kot so: zdravstveno osebje,
trgovci, poštarji, policisti, civilna zaščita,
številni prostovoljci … Tudi zaradi tega nam
bo trenutna kriza morda odprla oči in bomo
spoznali, da digitalna tehnologija ni odrešujoča in vsemogoča. Ljudje smo socialna bitja,
poleg napredne tehnologije za kvalitetno in
zdravo preživljanje življenja potrebujemo
pristen stik in odnos s sočlovekom. Najpomembnejše mreže so tiste, ki jih stkejo odnosi in stiki med ljudmi.
Gotovo bo marsikdo potegnil črto pod to,
kar počne, si v življenju postavil druge prioritete in spoznal druge vrednote. Upam, da
bomo po krizi imeli več občutka za skupnost,
pomoč sočloveku, strpnost in bomo večkrat
rekli »mi« in ne le »jaz«.
Upam, da bomo v času krize spoznali, da
»izgorelosti« ne povzročajo delo in obveznosti, ki nam omogočajo zadovoljno, polno
življenje, ampak navlaka in nekoristne stvari,
ki si jih sami naložimo. Ta navlaka je nepomembna, nas duši in nam jemlje energijo.
Narekujejo pa jo velikokrat moda in trendi.
Prave vrednote so zdravje, dom, družina,
sreča, delo in ljubezen. Tudi svoboda, demokracija ter pravica, da sami odločamo o svojem
življenju je pomembna vrednota. Upam, da
jih bomo cenili, se zavedali njihove vrednosti
in dejstva, da nič v življenju ni samoumevno.
Ocenjujem, da smo že dosegli vrh epidemije in da prehajamo v obdobje, ko bo potrebno
prav tako z vso resnostjo upoštevati navodila
stroke. Ob neupoštevanju lahko pride do ponovnega širjenja bolezni.
Uslužbenci naše občine so v preteklih tednih izvajali posamezna dela od doma. Poleg
dela štaba Civilne zaščite pa smo imeli dežurstvo v delovnem času, kjer sta dva uslužbenca sprejemala stranke. Uradovali smo
po telefonu in e-pošti. Režijski obrat opravlja tekoča dela in po potrebi pomaga Civilni
zaščiti. Po velikonočnih praznikih smo začeli
z običajnim delovnim časom. Nekateri občinski uslužbenci pa bodo izkoristili še stari
dopust in presežek ur.
Ko bodo razmere dopuščale, bom sklical
sejo OS, na kateri bomo podrobno seznanili
svetnice in svetnike z delom občinske uprave
in Civilne zaščite v tem času. V času izrednih
razmer največ komuniciramo po telefonu in
e-pošti. Prepričan sem, da bomo morali obravnavati rebalans proračuna še pred poletjem. Investicije, ki so opredeljene v veljavnem
proračunu za letošnje leto, ostajajo. Prioriteta
so seveda tiste, za katere pričakujemo sofinanciranje iz EU in državnega proračuna.
Te investicije so centralna čistilna naprava v
Lenartu in Lider projekti v obeh KS ter na-

makalni sistem v Selcih. Razpisi za te projekte, vključno s čistilno napravo v Voličini, so
pripravljeni. Do poletja bo mogoče oceniti,
kakšna bo dinamika prilivov v občinski proračun, v kolikor bo toliko zmanjšana, da ne
bo mogoče zagotavljati likvidnosti občine, se
bomo morali odpovedati nekaterim investicijam, zagotovo pa ne tistim, ki so sofinancira-

ne iz EU in državnega proračuna.
Naj zaključim to razmišljanje z željo, da
bi čim prej uspešno prešli iz korona krize,
ki nam bo dala nove življenjske izkušnje v
smislu zavedanja odgovornosti do sočloveka
in zrelejšega odnosa do lastnega življenja.
Župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger

Minister Janez Cigler Kralj obiskal Lenart

Š

estega aprila je na Občini
Lenart potekal delovni sestanek z ministrom za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglerjem
Kraljem in državno sekretarko
Matejo Ribič. Minister se je seznanil z aktualno situacijo, analizirali so stanje, seznanili so ga
s sprejetimi ukrepi. Pogovarjali
so se tudi o načrtih, med drugim
tudi o alternativni lokaciji – prenovljenega Doma sv. Agate (bivši
Črni les), kamor bi lahko namestili zdrave oskrbovance Doma svetega Lenarta v primeru pojava okužbe s COVID-19
med stanovalci v tem domu. Na sestanku so
ob županu Občine Lenart mag. Janezu Krambergerju sodelovali še: direktor Doma svetega Lenarta Zlatko Gričnik, direktor Zdravstvenega doma Lenart Jožef Kramberger in

zdravnik, odgovoren za Dom sv. Lenarta, Mik
Rebernik. Na enournem sestanku so ministra
tudi obvestili, da je še vedno večji primankljaj
pri zaščitni opremi, ki bi jo potrebovalo zdravstveno osebje - torej profesionalna zaščitna
oprema, ki jo zdravstveno osebje potrebuje v
primeru okužbe.

V Občini Lenart energično proti epidemiji

V

Občini Lenart, v kateri živi 8500 prebivalcev v okrog 3000 gospodinjstvih,
so odgovorni in pristojni dejavniki v
sodelovanju s podjetji in posamezniki še pred
razglasitvijo epidemije, posebej usklajeno in
zavzeto pa po njeni razglasitvi, sprožili dejavnosti za zaščito občanov, zlasti najbolj ranljivih skupin, in za hitro zagotovitev najbolj nujne zaščitne opreme. O dejavnostih so sprotno
preko spleta in sporočil za javnost obveščali
občane. Povzemamo nekaj najpotrebnejših in
najodmevnejših sporočil.
Občina Lenart se je z lenarškima podjetjema Lambo, Majda Markuš, s. p., in Babycenter v lasti Dušana Price dogovorila, da bodo
sešili pralne zaščitne maske za vsa gospodinjstva v občini. Akcija je bila zelo uspešna in
med občankami in občani zelo dobro sprejeta. Teden kasneje je v občino prispela še pošiljka 3000 zaščitnih mask.
Konec prvega aprilskega tedna so humanitarne organizacije na območju Upravne
enote Lenart prejele donacijo svežega sadja
in zelenjave, ki jo je uredil takratni bivši poslanec in državni sekretar na Ministrstvu za
notranje zadeve Franc Breznik. Sadje in zelenjavo je doniralo slovensko podjetje Derby
iz Ljubljane, prevoz je uredila Občina Lenart.
Rdeči križ in Karitas sta se odločila, da večji
delež donacije namenita stanovalcem Doma
sv. Lenarta in Socialno varstvenega zavoda
Hrastovec. Civilna zaščita je donacijo razdelila - med drugim tudi tistim, ki so v „prvih
bojnih linijah“: zdravstvenemu osebju Zdravstvenega doma Lenart, lekarniški enoti v Lenartu, policistom ... Doniranih je bilo 1250 kg
čebule in 1883 kg banan.

Šivanje mask

Nova pošiljka mask

Občina Lenart je prejela donacijo podjetja
Comtron, d. o. o., iz Maribora - dva osebna
stacionarna računalnika za učenje otrok na
daljavo. Župan Kramberger je ob zahvali
podjetju Comtron povedal, da pozdravljajo
vsakršno dobronamerno akcijo, “saj s tem pokažemo, da se lahko le s skupnimi močmi borimo proti zahrbtnemu virusu. Takšne geste
nas povezujejo, nam dajejo moč in pogum,
da pomagamo po svojih najboljših močeh.”

Donacije
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Epidemija covida-19 in ukrepi v SVZ Hrastovec

Z

namenom povečati neodvisnosti od dobav zaščitnih mask so v
SVZ Hrastovec, v katerem je kar
640 stanovalcev in 480 zaposlenih, pričeli s šivanjem lastnih pralnih mask. V
zavodu imajo lastno šiviljsko delavnico,
kjer so zaposlene 4 šivilje. Zaradi velikih
potreb po zaščitnih maskah v času epidemije koronavirusa so se lotili šivanja.
Hvaležno so sprejeli donacijo 50 metrov
blaga iz podjetja Vema trade in sešile
stotine pralnih zaščitnih mask. Te so
razdelili v 25 dislociranih bivalnih enotah in tudi v zavodske enote.
12. aprila so v SVZ Hrastovec prejeli sporočilo NIJZ o prvem primeru
potrjene okužbe s COVID-19. Gre za
stanovalca dislocirane bivalne enote
v Apačah (enota 1), kjer sicer prebiva
16 stanovalcev. Okuženega, ki sicer ni
kazal tipičnih znakov okužbe, so namestili v za to pripravljeno izolacijsko
sobo. Ostalim stanovalcem so namestili zaščitne maske in izvajajo poostrene ukrepe za zajezitev širjenja virusa.
Zdravstveno osebje uporablja ustrezno
zaščitno opremo.
V SVZ Hrastovec so sicer v začetku
aprila prevzeli donacijo zaščitne opreme v vrednosti več kot 10 tisoč evrov, ki
jo je doniralo podjetje Dobnik Trade iz
Slovenske Bistrice. Predaja donacije je
bila na sedežu zavoda, kjer jo je za zavod
hvaležno sprejela direktorica SVZ Hrastovec mag. Andreja Raduha, v imenu
podjetja Dobnik trade pa predali direktorica podjetja Anita Dobnik in Sandra
Tramšek, direktorica prodaje. Donacija
zajema zaščitne maske, kombinezone,
očala in zaščitna oblačila ter obutev.
V Zavodu Hrastovec so ob izbruhu
epidemije prejeli spodbudno pismo
podpore predsednika sveta zavoda
Mihaela Ciglerja, v katerem se v svojem osebnem in v imenu članov sveta

zavoda zahvaljuje za vso požrtvovalno in
človeško delo, ki ga vsi, povezani z zavodom
Hrastovec, izvajajo za varno, zdravo in kvalitetno življenje stanovalcev. »Zavedamo se,
da vam je v tem nepredvidljivem času zelo
težko, ko ste dnevno v neposrednem stiku s
stanovalci, jim lajšate težave, zanje skrbite in
jim nudite prepotrebno človeško toplino,«

je zapisal« Cigler in poudaril, da se je zavod
Hrastovec tega znal lotiti! »Ukrepi, ki jih je
pripravilo medicinsko osebje, vodstveni in
strokovni kadri, so odlični.«
Edvard Pukšič po www.lenart.si,
SVZ Hrastovec, Kreativna PiKA
in Z. Š.

Požrtvovalni mladi zdravniki v Lenartu

V

začetku aprila je Občino
Lenart obiskal minister
za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti Janez
Kralj Cigler. Med delovnim obiskom je izpostavil požrtvovalnost
mladih zdravnikov na območju
Lenarta. Mladi zdravniki in delavci v domovih za ostarele so se
organizirali in na najbolj izpostavljenih delovnih mestih nadomestili starejše kolege. „Začutili so
to poslanstvo in to, da jih želijo
obvarovati pred hujšimi posledicami, ki bi jim lahko bili podvrženi v primeru okužbe. Iz takih zgodb lahko
črpamo navdih za svoje delo na vseh področjih, kjer delamo,“ je na spletu zapisal minister
Janez Kralj Cigler. Kako in zakaj je do tega prišlo, pa je direktor Zdravstvenega doma Lenart
Jožef Kramberger povedal: »Ker starejši zdravniki sodijo v skupino tistih, ki jih novi koronavirus najbolj ogroža, so jih njihovi mlajši kolegi
v ZD Lenart zaščitili in poslali v ‚drugo bojno
vrsto‘, kjer zdaj večinoma urejajo dokumenta-

cijo in skrbijo za koordinacijo zdravstvenega
sistema, sami pa so prevzeli delo s pacienti.«
Mladi zdravniki, ki delajo tako v Zdravstvenem domu Lenart kot pri koncesionarjih, so
tako združili moči, izkazali svojo solidarnost
in se skupaj podali v boj proti virusu SARS-CoV-2, ki je za nekaj mesecev upočasnil utrip
sveta. Tako so potrdili stari slovenski pregovor
»V slogi je moč!«
ZD Lenart, foto: Arhiv ZD Lenart

V Lenartu ponovno odprta tržnica

V
Mediaspeed

Občini Lenart je od torka, 21. aprila,
ponovno odprta tržnica, na kateri
občani lahko kupiujejo pridelke s
kmetij in iz vrtnarij. Odpiralni čas tržnice
je od ponedeljka do sobote od 7. do 17. ure.

Odgovorni so namestili obvestila in navodila za razkuževanje rok in nošenje mask
ter opozorila, da je potrebno upoštevati vrnostno razdaljo.
Občina Lenart

Lenart je v času epidemije prazen

ŠRC Polena naj bi bil zadnji vikend v maju prizorišče 10. kmetijsko-obrtniškega sejma KOS 2020, a … Foto: E. P.

Središče mesta Lenart je bilo tudi prejšnji sobotni popoldan kot izumrlo.



Foto: E. P.

Podaljšanje roka za javne razpise za
sofinanciranje dejavnosti društev
v Občini Lenart

V času pouka na daljavo sameva tudi osrednja zgradba Osnovne šole Lenart.

ŠT. 4 | 30. APRIL 2020

Foto: E. P.

Obveščamo vas, da smo zaradi nastalih razmer podaljšali rok naslednjih javnih razpisov:
- JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV RAZNIH
DRUŠTEV V OBČINI LENART ZA LETO 2020
- JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV, PROJEKTOV
IN LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI LENART ZA LETO 2020
PODALJŠANI ROK ZA ODDAJO VLOG JE 8. 5. 2020, DO 11. URE, S PRIPOROČENO
POŠTO ALI OSEBNO V GLAVNI PISARNI OBČINE LENART.
Glede na situacijo v zvezi v epidemijo koronavirusa se rok za oddajo vlog lahko ponovno
podaljša. O tem boste obveščeni preko spletne strani in fb Občine Lenart.

Občina Lenart
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Občina Sveta Ana

Epidemija covida-19 zavira nujne investicije
v Občini Sveta Ana

O

bčanke in občani v občini Sveta Ana
spoštujemo ukrepe za zajezitev širjenja
novega koronavirusa, ki so bili sprejeti
na državni ravni,« pravi župan Občine Sveta
Ana Silvo Slaček. Po njegovih besedah je zato
središče kraja in občine opustelo, saj se ljudje
zadržujejo v glavnem doma. »Na začetku
epidemije vsi niso takoj razumeli, zakaj so
strogi ukrepi za preprečitev socialnih stikov
med ljudmi potrebni, hitro pa so vsi doumeli,

Silvo Slaček: V Občini Sveta Ana smo se med
prvimi srečali z okužbo z novim koronavirusom,
vendar nam je s spoštovanjem ukrepov širjenje
nevarnega virusa uspelo omejiti.

za kaj gre, in od takrat naprej pri Sveti Ani
zelo disciplinirano spoštujemo ukrepe.«
Na začetku epidemije se je župan na občanke in občane obrnil s pismom, v katerem
jih je pozval, naj spoštujejo sprejete ukrepe.
Zahvalil pa se je tistim, zlasti izvajalcem pomoči na domu, ki so in še vedno skrbijo za
pomoč vsem pomoči potrebnim. V pismu je
pojasnil tudi, kako lahko občani kontaktirajo
s predstavniki občine, saj so prostore Občine
Sveta Ana so že na začetku epidemije zaprli
za stranke. Te lahko z občinsko upravo in z
občinskimi funkcionarji komunicirajo preko telefona ter elektronske in navadne pošte.
Kljub oteženim pogojem pa delo na občini
poteka naprej. Ob delovnih dneh na sedežu
občine od 7. do 15. ure delajo dežurni. Prav
tako pride na občino praviloma vsak dan
zgodaj dopoldne tudi župan Slaček, ki ostane
tam do konca delovnega časa. »Za občanke
in občane smo na občini vedno dosegljivi, da
se obrnejo na nas, če nas potrebujejo,« pravi.
»Na začetku epidemije so se občanke in
občani na nas najbolj pogosto obračali s prošnjami, da bi jim zagotovili obrazne maske.
Ko smo maske uspeli dobiti in so jih člani
občinskega sveta raznesli in razdelili med občanke in občane, pa nas v zvezi z maskami ne
kličejo več,« pravi Slaček in dodaja, da je občini uspelo dobiti pralne maske za večkratno
uporabo, ki so jih razdelili po gospodinjstvih.
Sicer pa so se v Občini Sveta Ana že takoj
na začetku epidemije med prvimi v osrednjih Slovenskih goricah srečali z okuženimi
z novim koronavirusom, saj je za boleznijo
covid-19 zbolelo pet občank in občanov. »Virus je k nam prišel domnevno iz tujine. Zato

V Občini Sveta Ana so razkužili tudi javne površine.
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smo takoj ustrezno ukrepali in uspeli njegovo
širjenje na območju naše občine zaustaviti,«
pravi Slaček. Do sredine aprila, ko smo se z
njim pogovarjali, se število obolelih na območju Občine Sveta Ana ni povečalo.
Kot pravi Slaček, v občini niso zmanjšali na
minimum samo socialnih stikov med ljudmi,
temveč so s pomočjo prostovoljnih gasilcev
razkužili tudi javne površine, da ne bi posredno prišlo do širjenja nevarnega virusa. Poleg
tega so razkužili tudi vrata v javne objekte od
vhoda v trgovino in pošto do vhoda v cerkev.
Tako jim je širjenje bolezni, vsaj za zdaj, uspelo preprečiti.
V Občini Sveta Ana so pred zaprtjem šolskih vrat pravočasno pripravili, da bi priskočili na pomoč staršem pri varstvu otrok, če
bi bilo to potrebno. »Pozvali smo občanke
in občane, ki bi bili pripravljeni prostovoljno
varovati otroke, vendar se je na prvi poziv
odzval samo en občan. Na ponovni poziv se
je odzvalo še deset prostovoljcev. V glavnem
so se javili ljudje srednjih let, med prostovoljci pa sem pogrešal študentke in študente ter
druge mlade ljudi, saj sedanje razmere lahko
uspešno prebrodimo samo z medgeneracijsko solidarnostjo,« pravi župan. »Za zdaj nobeden od staršev ni potreboval pomoči občine oziroma prostovoljcev pri varstvu otrok,
temveč so si vsi varstvo uspeli urediti sami.
Za zdaj tudi noben starejši občan ni potreboval pomoči občine oziroma prostovoljcev.«
Sicer pa se občanke in občani za pomoč lahko
obračajo tudi na občinski štab civilne zaščite,
na čelu katerega je Dušan Kokol.
Sicer pa so bili v Občini Sveta Ana ob razglasitvi epidemije bolezni covida-19 v Sloveniji ravno sredi prizadevanj za investicijo v
izgradnjo prizidka k vrtcu. Zato se je občina
še pred epidemijo prijavila na javni razpis ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za
sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem
šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem
obdobju 2020–2021. Pred prijavo na razpis so
na občini opravili tudi vse potrebno: sprejeli
so Dokument identifikacije investicijskega
projekta (DIIP) »Dozidava vrtca Sveta Ana«
ter rebalansa občinskih proračunov za leti
2020 in 2021, prav tako pa so sprejeli sklep o
zagotovitvi lastnih sredstev.
Namen omenjenega javnega razpisa, na
katerega so v Občini Sveta Ana čakali že dolgo, je bil sofinanciranje investicij v vrtcih, s
katerimi se zagotavljajo normativne površine, kot jih določa pravilnik o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca. Ministrstvo je imelo za sofinanciranje investicij v vrtce v letošnjem letu
na voljo 1,97 milijona evrov, v naslednjem
letu pa prav toliko. Žal pa so zaradi epidemije
omenjeni razpis razveljavili, zato o prijavah
na razpis ne bodo odločali. Zaradi razveljavitve razpisa se je Občini Sveta Ana »podrla«
finančna konstrukcija celotne investicije, saj
za izgradnjo prizidka vrtca sama nima dovolj
finančnih sredstev.
»Kljub temu naša občina vse aktivnosti
za izvedbo te investicije za zdaj nadaljuje,«
pravi župan Slaček. »Na
razpisu za oddajo del
bomo
izbrali
najbolj
ugodnega ponudnika za
izvedbo prizidka k vrtcu,
nato pa bomo videli, kako
in kaj. Upam, da bo po
epidemiji ministrstvo za
izobraževanje,
znanost
in
šport
razpis
za
sofinanciranje
investicij
v vrtce ponovilo, če ne v
celoti, pa vsaj v omejenem
obsegu.
Vprašanje
je namreč, ali bo po
epidemiji, zaradi katere
bo treba sprejeti rebalans
državnega proračuna, za

sofinanciranje investicij v vrtce na voljo še
toliko sredstev kot prej. V vsakem primeru se
bomo morali prilagoditi razmeram, kakršne
pač že bodo. Če ne bomo mogli izpeljati
investicije tako, kot smo načrtovali, pa bomo
prizidek začeli graditi po fazah.«
Tudi pri načrtovanih investicijah v cestno
infrastrukturo za letošnje leto v Občini Sveta
Ana računajo na sredstva iz državne blagajne
v skladu s 23. členom zakona o financiranju
občin. Zato v tem trenutku te investicije stojijo, saj na občini čakajo na razpis za omenjena
sredstva, ki bo objavljen predvidoma v maju.
Če bo vse po sreči, bo letos zaradi izjemnih
okoliščin glavnina investicijskih del stekla
šele v drugi polovici leta. Kot pravi župan, bo
pri investicijah prišlo najmanj do dvomesečne zamude oziroma do zamika pri izvedbi.
Kljub epidemiji novega koronavirusa pa v
občini Sveta Ana naprej izvajajo investicijo v
izgradnjo pločnika v centru kraja ob regionalni cesti oziroma vpadnici iz Lenarta. Zaradi epidemije so dela nekoliko upočasnili, vendar pa bodo končana v predvidenem roku.

V Občini Sveta Ana morajo letos dokončali tudi nekatere investicije, ki so jih začeli že
lani. Gre za projekt Vino prijazno do okolja.
V okviru tega projekta morajo predstaviti še
brošuro in izpeljati delavnico, česar pa zaradi
epidemije niso mogli oziroma smeli izpeljati. Tudi v okviru projekta Anin pretl morajo
pripraviti še delavnico, ki je doslej niso mogli
izvesti iz istega razloga. Investicija v kolesarske poti pa je v fazi projektiranja. »Upam, da
projektanti kljub epidemiji lahko delajo in
pripravljajo projekte,« pravi župan.
V okviru prizadevanj za izboljšanje demografskih gibanj v občini namerava Občina
Sveta Ana investirati tudi v nakup dveh stanovanj za mlade družine v Sveti Ani. Kljub
sedanjim razmeram stanovanji že kupujejo.
Kako pa bo letos z občinskim praznikom?
»Težko rečem, ker še ne vemo,« pove odkrito
župan Silvo Slaček, saj je odgovor na to vprašanje odvisen od tega, kako bomo v Sloveniji
in nasploh v Evropi v naslednjih dnevih in tednih uspeli zajeziti širjenje nevarnega virusa.
Tomaž Kšela

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Izvedli so videosejo Občinskega sveta
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

V

Občini Sveta Trojica smo začeli ukrepati
proti širjenju novega koronavirusa že
nekaj dni prej kot na državni ravni, saj
smo se zaradi bližine meje in vračanja naših
občank in občanov iz tujine že prej srečali z
izzivi,« pravi župan Občine Sveta Trojica
David Klobasa. Po njegovih besedah so Trojičanke in Trojičani ukrepe za preprečitev širjenja novega koronavirusa sprejeli zelo resno
in jih spoštujejo.
Že 12. marca je župan Občine Sveta
Trojica David Klobasa v skladu z navodili in
priporočili Nacionalnega inštituta za javno
zdravje in ministrstva za zdravje Športno
dvorano Sveta Trojica zaprla za rekreativne in
druge dejavnosti. Že naslednji dan je župan
odpovedal uradne ure na občini in stranke
zaprosil, da z občinsko upravo komunicirajo
preko telefonov ter elektronske in navadne
pošte. Hkrati jih je pozval, naj upoštevajo
navodila in priporočila Nacionalnega inštituta
za javno zdravje ter ravnajo odgovorno do
sebe in drugih. »Le z doslednim upoštevanjem
navodil bomo lahko zajezili širjenje virusa,« je
takrat zapisal Klobasa.
Že pred ukrepi na držani ravni je župan
Občine Sveta Trojica odredil zaprtje gostinskih
in drugih lokalov na območju občine. Tistega
dne so na območju občine zaprli svoja vrata
tudi frizerski in kozmetični saloni, objekti za
skupno rekreacijo občanov ter drugi lokali in
trgovine, razen trgovin z živili.
V Občini Sveta Trojica so po zaprtju vrtca
in šole poskrbeli tudi za varstvo otrok in za
preskrbo starejših, ki ne morejo sami v trgovino s hrano in nujnimi življenjskimi potrebščinami. Trenutno prostovoljci dostavljajo
hrano na dom okoli 15 ljudem dnevno, seveda pa račun zanjo poravnajo sami.
Pri izvajanju ukrepov in pomoči občanom
pomaga tudi občinski štab civilne zaščite, ki
ga vodi Klemen Potrč, njegov namestnik pa
je Jožef Časar. Po besedah župana delujeta
oba skupaj s člani štaba odlično. Prav tako se
je pri pomoči občanom izkazala organizacija
Rdečega križa.
Župan David Klobasa je Trojičankam
in Trojičanom poslal tudi pismo. V njem
je navedel, da v Občini Sveta trojica na
prvo mesto postavljajo zdravje občank in
občanov. Opozoril jih je tudi, naj upoštevajo
preventivne ukrepe. »Delujmo preventivno
in bodimo odgovorni,« je napisal na koncu.
Kljub epidemiji bolezni covid-19 so v Občini Sveta Trojica izvedli video sejo občinskega sveta. Kot pravi Klobasa, si prizadevajo,
da kljub težkim razmeram pri delovanju in
razvoju občine ne bi prišlo do večjih zastojev,
kot je to nujno. Občina Sveta Trojica je bila
zato ena redkih občin v Sloveniji, ki se je lotila

David Klobasa: V naši občini smo začeli ukrepati
proti širjenju novega koronavirusa še pred ukrepi na
državni ravni.

izvedbe videoseje občinskega sveta in ki ji je
to tudi uspelo.
Na seji so med drugim sprejeli letni program kulture in turizma Občine Sveta Trojica
za leto 2020. S tem programom, ki je »težek«
107.520 evrov, občina zagotavlja pogoje in
sprejema ukrepe za uresničevanje javnega
interesa na področju kulture in turizma na
območju občine. Izvajalci letnega programa kulture in turizma so: Knjižnica Lenart,
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti – Območna izpostava Lenart in
društva, registrirana za izvajanje kulturnih in
turističnih dejavnosti.
V javnem interesu bo občina podpirala
knjižnično dejavnost ter spodbujala ljubiteljsko kulturo in razvoj turizma in gostinstva,
podpirala pa bo tudi programe za promocijo
občine.
Za sofinanciranje programov na področju
kulture bo občina namenila okoli 37.00 evrov.
Tako bo Občina Sveta Trojica v letu 2020 iz
proračuna namenila denarna sredstva za financiranje programa Knjižnice Lenart v višini okoli 26.400 evrov. Za nabavo knjižničnega
gradiva v Knjižnici Lenart bo občina dodatno
namenila še 2.500 evrov. Poleg tega bo občina
namenila tudi 1.300 evrov za nakup knjig za
šolsko knjižnico Osnovne šole Sveta Trojica.
Skupno bo občina za knjižnično dejavnost
namenila okoli 30.400 evrov.
Na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti in turizma bo občina spodbujala
množično vključevanje v kulturna društva
ter čim višjo raven njihove dejavnosti. Med
kulturnimi društvi je vrsta izjemnih skupin
in posameznikov, ki so upravičeni do posebne pozornosti lokalne skupnosti. Občina
bo posebno skrb posvetila nadgrajevanju
strokovnega svetovanja in delu z društvi ter
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AKTUALNO IZ OBČIN
zagotavljanju pogojev
za njihovo delovanje.
Tako bo Občina Sveta
Trojica letos namenila
za sofinanciranje kulturnih prireditev preko
3.910 evrov, za sofinanciranje delovanja kulturnih društev 1.250
evrov, za sofinanciranje
izrednih kulturnih prireditev in programov
300 evrov, za sofinanciranje turističnih prireditev 3.000 evrov in
za sofinanciranje delovanja turističnih dru- V prvem mesecu epidemije novega koronavirusa je bilo središče Svete Trojice
štev 250 evrov. Sredstva več ali manj prazno.
bodo razdelili z javnim
razpisom. Prav tako bo
čina Sveta Trojica v letu 2020 sofinancirala
Občina sredstva dodelila tudi Javnemu sklaprograme športa v višini okoli 59.500 evrov.
du za kulturne dejavnosti. Javni sklad za kulRazdelitev sredstev bo potekala na podlagi
turne dejavnosti, Območna izpostava Lenart
javnega razpisa za sofinanciranje programov
ureja medsebojne pravice in obveznosti z
športa v občini ter meril in kriterijev, ki jih
letno pogodbo o sofinanciranju izvajanja namorajo izpolnjevati posamezni nosilci in izcionalnega kulturnega programa s področja
vajalci športne dejavnosti.
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v letu 2020.
Za sofinanciranje delovanja športnih društev
Občina mu bo v letu 2020 zagotovila denarna
bo občina namenila 10.500 evrov. Za izredne
sredstva v višini blizu 2.000 evrov za izvedbo
pomoči v športu bo občina zagotovila 500 evrov.
planiranih projektov in udeležbo na državnih
Občina namerava poskrbeti tudi za preplaizobraževanjih iz vseh področij delovanja ljustitev in ureditev zunanjega športnega igrišča
biteljskih kulturnih društev.
v Sveti Trojici. Za to bo občina namenila bliPrograme za turizem bo občina podprla z
zu 39.000 evrov in dodatno še 1.300 evrov za
okoli 70.000 evri. Za sofinanciranje turističvzdrževanje zunanjega igrišča. Sicer pa se je
nih prireditev bo namenila 3250 evrov, za
občina za izvedbo te investicije prijavila na
izdelavo turističnih tabel in drugih označb
javni razpis za sofinanciranje investicij na pobo dala 1.500 evrov in za projekt »Virtualna
dročju športa.
resničnost« 15.000 evrov.
Za upravljanje športne dvorane pa je v prograJavnemu zavodu za turizem Sveta Trojica,
mu športa zagotovljenih preko 8.100 evrov.
ki je bil ustanovljen za opravljanje in razviNa videoseji občinskega sveta Občine Svejanje predvsem turistične ter tudi kulturne,
ta Trojica so sprejeli tudi zaključni račun obšportne in mladinskih dejavnosti na območine za leto 2019. »Z razvojem občine v letu
čju občine Sveta Trojica, pa bo občina letos
2019 smo lahko zadovoljni, saj se je in se obnamenila 50.000 evrov. Namen zavoda je začina ureja po dolgem in počez. V teku so tudi
gotoviti kontinuirane prisotnosti kvalitetnih
številne občinske investicije, hitro pa raste
vsebin s področja turizma, kulture, športa in
tudi novo naselje Trojica jug,« pravi župan
mladinskih dejavnosti.
David Klobasa.
Z letnim programom športa pa bo ObTomaž Kšela

V potresu poškodovana znamenita
trojiška cerkev

P

osledice potresa
v Zagrebu so tudi
na zgradbi cerkve v Sv. Trojici v Slov.
goricah. Ob mojem
ogledu v soboto sem
videl samega župnika
p. Bernarda Goličnika
pri čiščenju cerkve s
sesalcem, saj prejšnji
dan zaradi koronavirusa skupina iz naselja
čiščenja ni izvajala. Pojavilo se je več razpok
na stenah, stropu, koru
in na stropnih freskah.
Vidne so tudi razpo- Razglednica Sv. Trojice v Slovenskih goricah
ke na zunanjih stenah
cerkvenega
objekta.
Župan David Klobasa
vzhodni strani cerkve z dvema zvonikoma.
je pristojne takoj obvestil, da si objekt ogledaStroški ne bodo majhni, izvedba pa je nujna.
jo strokovnjaki in ocenijo nastalo škodo ter
statiko gzaradi varnosti objekta. Že dolgo je
Slavko Štefanec
znano, da bo potrebna sanacija temeljev na

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Ukrepi jurovske občine v času epidemije:
Zaščitne maske v vsako gospodinjstvo in računalnik za učenje na daljavo

U

krepi ob zajezitvi koronavirusa so se
dotaknili vseh slovenskih občin in
vseh gospodinjstev. V Občini Sv. Jurij
v Slov. goricah so ob odpovedi vseh prireditev
ob občinskem prazniku zaradi izbruha virusa takoj pričeli obveščati občane o ukrepih za
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zajezitev virusa na svoji spletni in facebook
strani. Aktivirali so štab Civilne zaščite Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Prav tako je občina
objavila telefonske številke pripadnikov civilne zaščite za pomoč obolelim in ljudem v domači oskrbi, ki nimajo možnosti zagotovitve

oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami.
Za potrebe civilne zaščite, lokale in trgovine
ter pošto je občina priskrbela zaščitne maske
in rokavice. Prav tako so vsa gospodinjstva
prejela po eno zaščitno masko. V sodelovanju z osnovno šolo je občina priskrbela računalnik za osnovnošolskega otroka za potrebe
učenja na daljavo. Tako kot vse večstanovanjske stavbe po Sloveniji so tudi večstanovanjske stavbe v jurovski občini prejele obvestilo
o odloku za razkuževanje.

Župan Peter Škrlec pa je sprejel tudi
odredbe in sklepe o zaprtju gostinskih in
drugih lokalov na območju Občine Sv. Jurij
v Slov. goricah, odredbo o ukinitvi uradnih
ur Občinske uprave Občine Sv. Jurij v Slov.
goricah in odredbo o prepovedi zbiranja
na javnih zunanjih športnih površinah in
prepovedi uporabe fitnesa na prostem ter
otroških igral.
Dejan Kramberger

Jurjevi dnevi odpovedani

T

radicionalni Jurjevi dnevi, ki so bili
vsako leto znanilec
pomladi v Slovenskih goricah, so zaradi ukrepov,
ki jih je prineslo širjenje
koronavirusa, letos odpovedani. Jurovski župan
Peter Škrlec je ob tem zapisal: »Priznam, da vas s
težkim srcem obveščam, da
bomo tradicionalne Jurjeve
dneve, ko praznujemo
občinski
praznik,
pozdravljamo pomladne
dneve in se skupaj veselimo
vseh prazničnih dogodkov Jurovski Dol pred pomladjo. Dogajanje je bilo še zimsko, a živahno, dokler ga
in
uspehov,
morali ni popolnoma upočasnil koronavirus. Foto: Dejan Kramberger
ODPOVEDATI. V prvi
vrsti moramo poskrbeti za
prejme Boris Demšar iz Zg. Partinja. Priznanaše zdravje in zdravje ostalih prebivalcev,
nje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah prejmeupoštevati izdane ukrepe na državni in lokalni
jo: Milena Kokol iz Benedikta in Aleksander
ravni ter tako po svojih močeh prispevati
Purgaj iz Maribora, Vida Ornik Jurovskega
pri omejevanju širjenja virusa. Naša vest
Dola, Dušan Ribič iz Zg. Partinja, Anica Žnoin vrednote nam morajo narekovati, da se
fl iz Sp. Gasteraja. Jurijev srebrnik prejmeta
vedemo, kar se da odgovorno. Ne gre samo za
Alojz Andrejč iz Jurovskega Dola in Miroslav
vprašanje virusa, gre za vprašanje solidarnosti
Puhner iz Zg. Bačkove. Jurijev zlatnik prejin pomoči. Vse občane prosim, da se sprejetih
me Stanislav Senekovič iz Jurovskega Dola.
ukrepov dosledno držite in se vam že vnaprej
Priznanja bo občina podelila na slovesnosti, ki
zahvaljujem za razumevanje in pomoč.«
Kljub temu da je osrednja občinska proslajo bodo organizirali v času, ko bo za vse najva odpovedana, je jurovska občina tudi letos
bolj primerno in predvsem - varno.
razglasila prejemnike občinskih priznanj. PlaDejan Kramberger
keto župana Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

Investicije v cestno infrastrukturo se
nadaljujejo

Č

eprav so občinske
prireditve
ob
prazniku sv. Jurija v
Občini Sv. Jurij v Slov. gor.
bile odpovedane, se kljub
težavam, ki jih prinašajo
ukrepi zaradi koronavirusa v jurovski občini nadaljujejo investicije v cestno
infrastrukturo.
Cestno
podjetje Pomgrad je izvajalec gradbenih del na dveh
makadamskih
cestnih
odsekih v jurovski občini. Novo asfaltno podlago
bosta tako dobila cestni
odsek v Zg. Gasteraju–
Žunkovič v dolžini 390 m Cestni odsek v Malni
in cestni odsek v Malni,
projektov pa znaša približno 39.000 €.
pri hišni št. 13, v dolžini 470 m. Širina obeh
cestnih odsekov z urejenim odvodnjavanjem
Dejan Kramberger
in muldo bo 3 m. Skupna vrednost obeh

Podaljšan razpis za rekonstrukcijo občinskih
cest - 4. faza

Z

9. marcem 2020 se je v Občini Sv. Jurij
v Slov. gor. pričel javni razpis za zbiranje ponudnikov po postopku naročila
male vrednosti za »Rekonstrukcijo občinskih
cest 4. faza.« Prvotni rok za oddajo naročil je
bil 26. marec 2020, katerega pa so v občinski
upravi zaradi posledic in ukrepov v boju proti
koronavirusu podaljšali do 24. aprila 2020.
V sklopu tega dvoletnega projekta bo občina

pridobila dobre 3 kilometre temeljito obnovljenih štirih cestnih odsekov, in sicer na relaciji Zamarkova–Partinje–Varda–Jurovski Dol,
v Sp. Partinju, na relaciji Zamarkova–Partinje–
Jakobski Dol, in na relaciji Jurovski Dol–Gasteraj–Žice–Kremberk. Projekt bo sofinanciran iz 23. člena zakona o sofinanciranja občin.
Dejan Kramberger
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Po Aziji

Č

eprav je predvsem poletje tisti
čas, ko se ljudje odpravijo v tople
kraje na dopust, pa se popotnika iz
Cerkvenjaka, Dani Zorko in Jernej Rajh, že
nekaj let na toplo skrijeva kar hitro v začetku
leta, ko se pri nas na snegu lomijo noge, midva pa tačas spoznavava svet. Po južnoameriški in afriški avanturi sva jo letos v februarju
mahnila kar v Azijo, kjer sva obiskala Malezijo, Kambodžo, Vietnam in Tajsko.
V času najinega odhoda je bila znamenita
corona šele neki mit tam nekje, na Kitajskem,
kljub temu pa so na letališčih in na večjih
zbirališčih ljudi že dodobra uporabljali termo kamere, merili vročino, delili maske in
razkuževali roke. Od vse medicinske opreme
sva midva sicer imela zraven zgolj domač slivov pripravek, ki sva ga pridno uporabljala,
različne kemijske sestavke pa najraje pustiva
doma. Na potovanjih se namreč najraje gibava po podeželju, kjer spoznavava lokalne ljudi

in vzpostavljava pristne odnose. Tako seveda
vse ulice niso najbolj čiste, naselja so včasih
precej zanikrna, voda je včasih nedoločljive
barve, ljudje pa so vseeno zabavni in nasmejani. Vedno obstaja večja verjetnost, da prej
stakneš kakšno prebavno težavo kot pa resno
bolezen, in tu drugo ne pomaga kot domači
zvarki.
Pristala sva v Kuala Lumpurju v Maleziji,
kjer sva se naselila v kitajski četrti, ki se ponaša z veliko tržnico. V večjih mestih po Aziji so
največkrat tržnice središče in srce mesta, ne pa
kakšni trgi in promenade kot v Evropi, pa tudi
Kitajcev je izven matične države ogromno.
Kar naenkrat sva se premaknila za 7 ur naprej,
kar naju je pri spanju precej matralo. V najinem prenočišču je živela tudi ena ženska, ki je
bila hkrati nočna receptorka, kuharica in prodajalka hrane na ulici - torej nekako podobna Slovencem, kjer še vsak poleg službe nekaj
miga. Okoli tretje zjutraj je vsako noč pričela
peči jajca in piščanca, ki ga je
okoli šeste zjutraj že prodajala
na stojnici. In ni ga Štajerca,
ki bi lahko ponoči spal, medtem ko mu žar diši pod nos,
zato sva ji kar samoiniciativno pomagala peči, ker nama
časovna razlika itak ni pustila
spati.
Kuala Lumpur je drugače
ogromno in super moderno
mesto z nekaj nebogljenimi
četrtmi, kar nama ni preveč
odgovarjalo, kljub temu pa
sva si ga šla malce ogledat.
Velik vtis seveda naredita
znamenita ‚dvojčka‘ PetroStolpnici svetovno znanega podjetja Petronas
nas, ki predstavljata šesti
najvišji objekt na svetu, ker
pa so naju bolj kot arhitekturni zanimali
kulinarični presežki, sva hitro prišla na
svoj račun. V predelu Bunkit Bintang
obstaja namreč kilometrska ulica, ki čez
dan sicer kaže bolj klavrno podobo, zvečer pa se na promenado postavijo stoli
in mize, ki so takoj zasedeni od tisočev
obiskovalcev in domačinov. Strežno
osebje naju je gnjavilo z vseh strani, da
sva v tem direndaju morala podleči in
se pač nekje usesti. Čeprav nikoli nisem bil pristaš riža, mi je bila njihova
pečena verzija izjemno všeč, zraven pa
imaš na izbiro kupe rib, rakov in druge
morske hrane, piščančje in goveje meso,
testenine, zelenjavo… Čeprav so bile
V Azijskih državah je hrana vedno eden izmed vrhuncev obiska. porcije zelo zadovoljive, sva jim takoj
dala vedeti, da nisva neka polovičarja,
in sva si vsak naročila kar po dve jedi
hkrati in zmazala vse. Kot da bi šla na
tavrh. Kljub vročim temperaturam pa
nama pivo ni preveč sedlo in sva raje
pokušala sadne sokove iz ananasa, pasijonke, manga, kokosa in tako naprej. Če
dvema žejnima osebkoma iz Slovenskih
goric v hudi vročini ne paše pivo, potem
je to zadnji alarm, da je v svetu nekaj narobe – in to se je potem čez kak mesec
tudi pokazalo.
Po začetni adaptaciji sva jo mahnila
na podeželje, na območje Cameron Highlands. Regija leži na približno 1.200
m n. v., zato je bila klima tam kljub viStrežaj Jernej s čajem
sokim temperaturam zelo ugodna. Prav
ta klima in velike količine
padavin so razlog, da je
območje bogato z nasadi
jagod, solate, čaja in drugih vrst sadik. Že sama pot
je kazala čisto drugačno
podobo rastja kot pri nas,
a še vseeno daleč od prave
džungle, kot jo najdemo
npr. v Južni Ameriki. Naselila sva se v kraju Tanah
Rata, naokrog pa sva hodila kar na štop, saj so ljudje
radi ustavljali. Zelo netipično za Štajerca sva se najprej
odpravila raziskat čajna
polja, ki so tam res ogromna in večinoma obdelana
Čajno polje, Cameron Highlands, Malezija
ročno. S to čajevo zgodbo
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dosegajo menda svetovno kvaliteto, nama pa
se ni zdel nič posebnega, saj so si arome zelo
podobne. Pogled na čajno polje je zelo podoben tistemu na domače vinograde, iz znanih
razlogov pa seveda ne doseže takšne vzhičenosti. Na hidroponski način pridelujejo tudi
jagode in različne vrste solate, ki je seveda
zelo poceni, našla pa sva tudi vrtni center z
več sto vrstami kaktusov. Zanimivo je videti,
da imajo ljudje po svetu in v različnih okoljih
zelo podobne metode dela.
S tem pohajanjem sva bila tam kar znana
in so naju ljudje na ulici kar ustavljali, da smo
kakšno rekli. Tudi lokale in restavracije sva vedno izbirala na novo, da je bilo bolj zanimivo.
Enkrat sva res žejna vstopila v neko na pol ka-

varnico, kulturno sedla za mizo in čakala. Čez
en čas ugotoviva, da pač ne strežejo pri mizi
in potem čez novih nekaj minut ugotoviva, da
tudi ne naročajo pri mizi. Dobil si kos listka iz
beležnice, kjer si sam napisal, kaj ti naj pripravijo, listek nesel k šanku in počakal, da te pokličejo. Midva pa jezike do tal. Če bi tak sistem
uvedli v Slovenskih goricah, ko letijo runde, bi
vsak samo v začetku leta enkrat napisal pildek,
ki bi bil potem celo leto isti.
Po nekaj dneh na čistem podeželju sva se
odpravila v Melako, ki je bila v kolonialnih
časih eno glavnih pristanišč v tem delu Azije.
O tem in o otoku Borneo pa naslednjič …
Danijel Zorko

Z invalidskim vozičkom po Afriki – tja nas
Igor vabi z videopotopisom

I

letalu. Takrat me je zajela panika,« se spominja
gorju Plohlu, pisatelju in učitelju iz LeIgor, ki mu je nato letališko osebje priskrbelo
narta, ki je zaradi nesreče paraplegik, so
izposojeni invalidski voziček, v slabem stanju, a
se uresničile sanje – lani je odpotoval v
Igor se, kljub temu da mu je bil voziček premajAfriko. A potovati z invalidskim vozičkom ni
kar tako, veliko priprav, poguma in moči je
hen, ni dal, nadaljeval je s potovanjem.
potrebne. A Igor verjame, da s trudom nobeV videopotopisu z naslovom Z invalidskim
ne sanje niso nedosegljive.
vozičkom v Afriko je Igor v prvem delu opisal
Lani je Igor Plohl od 26. aprila do 4. maja
priprave in dogodivščine na poti v severno Tanpotoval po Afriki. »Želja odpotovati v Afriko
zanijo, v drugem pa doživetja v masajski vasi
je v meni tlela že zelo dolgo. Spomnim se, da
Olpopongi ter pred kratkim potopis strnil in
sem v učbeniku za zemljepis v osnovni šoli
zaključil še v tretjem videu. »V masajskih vaseh
zagledal veličastno fotografijo Kilimanjara
hiše gradijo ženske, prave junakinje so, njihov
in si zaželel biti tam,« se spominja Igor. Sicer
položaj je težji od položaja moških,« razlaga.
pa Igor trenutno biva v Lenartu, v Mariboru
Prvi del videopotopisa: https://www.youtupa opravlja poklic učitelja v bolnišnični šoli –
be.com/watch?v=VUa-MCu5jBQ Na Youtube
podružnični šoli Osnovne šole Bojana Ilicha.
in Facebook profilu Igorja Plohla najdete še
nadaljevanji in nekaj drugih krajših posnetkov
Igorjeve sanje o potovanju v Afriko so se
Igorjeve pustolovščine (Lev Rogi v Afriki).
uresničile s pomočjo oddaje Dan najlepših sanj,
kamor ga je prijavila nekdanja soseda in prijaIgorja Plohla majhni in veliki poznamo po
njegovem avtobiografskem literarnem junateljica Pavla Potočnik Bela, ki je v Igorjevem
ku levu Rogiju, mladinski zgodbi Pustolovščistanovanju opazila precej afriških skulptur in
ne v Prlekiji in avtobiografskem romanu Ne
predmetov ter tako izvedela za Igorjevo največdomišljaj si! Prva slikanica Lev Rogi – Sreča
jo željo, o potovanju v Afriko. »Mislil sem, da
v nesreči je leta 2009 izšla pri Založbi Pivec.
bom v oddaji predstavil svoje knjige, uresničile
Lev Rogi najde srečo pa je nadaljevanje le-te.
pa so se mi sanje, čisto nepričakovano.«
Tako so to srčno in opogumljajočo zgodbo v
Njegovo potovanje je organizirala Vesna
zvočno in video podobo ujeli v Knjižnici LeGlamočanin Tibaijuka, Slovenka, poročena
nart: https://www.facebook.com/siklnt/video
v Afriki, ki tam z družino vodi turistično
s/2549578035254702/?epa=SEARCH_BOX
agencijo Pure Afro Travels. »Zaradi Vesne
sem po Afriki potoval kot kralj,« se Igor s
Aleksandra Papež, foto: osebni arhiv
hvaležnostjo spominja
Vesne in njene družine
ter svoje dogodivščine.
»Z namenom, da
bi lažje razprli krila
domišljije in vsaj v
mislih odpotovali v
lepe kraje, sem pričel s
snemanjem potopisov
prav v tem obdobju,« je
zapisal Plohl.
Na potovanju sta
Igorja spremljala prijatelja Vesna Masten Gubeljak in Nenad Gubeljak.
»Po pristanku na mednarodnem letališču v
Tanzaniji smo ugotovili,
Igor z domačini in Vesno Masten Gubeljak ter Nenadom Gubeljakom
da mojega vozička ni na
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12. tradicionalni pohod Planinskega društva
Lenart ob dnevu žena

P

laninski vodnici
Marjetka Breznik
in Lenka Meke
pravita, da je Kras vedno krasen, in zato smo
se tudi letos ob dnevu
žena odpeljale na Kras.
Že prvi dan nas je pot
vodila čez Črne hribe,
osvojiti smo morale kar
7 vrhov, ki so bili visoki od 434 m n. v. pa do
643 m n. v. Razgledi so
bili čudoviti, saj se je Trstelj, 643 m n. v.
videlo vse do Julijcev,
vrhov nad Vipavsko
dolino in do morja. Po
11 km prehojene poti
nas je čakala malica
in dobra kapljica, za
prijetno vzdušje pa je
poskrbel še gostitelj s
harmoniko.
V nedeljo, po zajtrku,
s tulipanom v roki, smo
se z avtobusom odpeljali do vasi Škrbina, kjer
smo se pripravile na
pohod. Odpravile smo
se po Spacalovi poti,
mimo vasice Rublje,
preko kraških gmajn do Štanjel
vasi Mali Dol. Pot nas je
vodila po kraški pokrajini do vasi Kobjeglava,
kjer smo imele oglede cerkve in vasi. Po 12 km
hoje smo pohod zaključile v Štanjelu, kjer so
nam pripravili kosilo s kraškimi specialitetami.
Pohod ob dnevu žena ima poseben čar.

Vračamo se polne energije, pripravljene na
nove izzive in vesele, da nas ob prihodu pričakajo naši najdražji.
Planinsko društvo Lenart, Alenka Špes

vanjem vladnih ukrepov bomo tudi vinogradniki prispevali k obuditvi gospodarstva
in vračanju družabnega življenja, kot je bilo
pred epidemijo.
Peter Leopold

Skladbe snemajo kar na daljavo

M

Rez Snoopyjeve trte

L

e nekaj dni pred
izrednimi razmerami z zloglasnim
koronavirusom so se
zbrali benediški in trojiški vinogradniki na tradicionalni pomladanski
rezi Snoopyjeve trte, ki
raste ob terasi isto imenovanega gostinskega
lokala ob Mercatorjevi
trgovini v Sveti Trojici.
Naj spomnim, da so
pred dvema letoma del
brajd odstopili potomki
mariborske trte z Lenta
in s tem posadili v Trojici že drugo potomko
na javnih površinah trojiške občine.
Vsakoletnega reza trte se že po tradiciji
udeležita tudi župana obeh občin, ter tako vinogradniškemu delu na trti in druženju obeh
vinogradniških društev dodata še večji pomen.
Ob rezanju si vinogradniki izmenjujejo izkušnje o vzgoji trte in obudijo marsikatero dogo-

Blagoslov vina »Janževec« bomo opravili v
farni cerkvi Sv. Trojice 27. 12. 2020.
Društveno ocenjevanje vin smo načrtovali za
24. 3. 2020, vendar smo zaradi epidemije koronavirusa morali to nalogo preložiti za nedoločen čas. V kolikor bodo vladni ukrepi veljali do
sredine maja, društvenega
ocenjevanja vin ne bomo
izvedli. V kolikor bodo
ukrepi vlade omogočali
ocenjevanje vin brez prisotnosti vinarjev, bomo
nalogo izvedli do konca
maja.
Trojiški vinogradniki
podpiramo vladne ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa, saj je zdravje
ljudi najpomembnejše.
Nekatere ukrepe v vinogradu in kleti pa moramo
izvajati, vendar z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov. Že sedaj pa
smo prepričani, da bomo
vinogradniki
utrpeli
gospodarsko škodo, saj je
močno padla prodaja vin,
ker so bifeji zaprti, drugih
prireditev, kjer bi vino
lahko prodali, trenutno
ni. Ukinjeni so ogledi
samostanske kleti in degustacije protokolarnih
vin v samostanski kleti,
kar vpliva na prodajo naših vin.
Z doslednim upošte-

divščino, ki je povezana z deli v vinogradih od
pomladi do jeseni, ko poberejo s trt pridelek, ki
so si ga med letom pridelali. Skrbnik Snoopyjeve trte Franc Lorenčič iz Benedikta pa vsako
leto poskrbi, da na koncu del prisotni poizkusijo kvaliteto pridelanega vina zadnjega leta ter
zagotovijo prisotnost na jesenski trgatvi.
Drago Lipič

ladi rokerji iz okolice Lenarta, ki že od
leta 2003 ustvarjajo pod imenom Mama rekla,
so posneli skladbo kar preko
spleta in jo delili na Youtubu.
»V teh težkih časih, ki nam
jih povzroča epidemija, se ne
moremo kar odpovedati naši
glasbi. Našli smo dober način,
da skupaj vadimo preko spleta
in da svoje delo delimo z našimi poslušalci,« je povedal član
skupine Uroš Kmetič. Skladba Lačna roža z albuma Ves
Ta Svet je prva njihova tako v
živo, a na daljavo, skupaj zaigrana pesem. Načrtujejo pa še
predstavitev vsaj treh skladb na
tak način, da ohranijo dobro
glasbeno formo in energijo za odre, ki jih še
čakajo v prihodnosti, ter seveda ne pustijo
svojih sledilcev na cedilu. Skupino sestavljajo
bobnar Damjan Hameršek, pevec in kitarist
Uroš Kmetič, basist Miha Fišer, solo kitarist
Andrej Vohl in klaviaturist Jure Recek. S svojim inovativnim pristopom k izvajanju svoje
glasbe, z avtorskim delom in dobro energi-

jo so že pred leti prepričali tudi vsestransko
glasbenico Neisho, ki jim je po naključju prisluhnila po svojem koncertu ter jih povabila
k sodelovanju. Tako je leta 2016 nastala rok
balada Nekaj naju mami. Nastopili so že v
več glasbenih oddajah in priredili kar nekaj
koncertov.
Aleksandra Papež, foto: osebni arhiv

Trojiški vinogradniki in koronavirus

T

rojiški vinogradniki smo si za leto 2020
zadali smeli načrt dela. Že pred razglašeno epidemijo smo opravili nekaj
pomembnih nalog. V ponedeljek, 3. 2. 2020,
smo v sodelovanju z Društvom vinogradnikov Cerkvenjak izvedli delavnico »Rez vinske
trte«. Praktični prikaz rezi in teoretični del je
opravil vinogradniški strokovnjak Štabuc iz
Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor. V
ponedeljek, 10. 2. 2020, je predavala Tadeja
Vodovnik Plevnik iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor na temo »Nega mladega
vina«. Delavnica je bila namenjena zadnji
kontroli vin pred društvenim ocenjevanjem
vin. V petek, 14. 2. 2020, smo se veselo zavrteli na vinogradniškem plesu v okrepčevalnici Pri Ančki v Zg. Partinju.
Občni zbor Društva vinogradnikov Sveta
Trojica smo opravili 16. 2. 2020 v Hiši kulinarike Gočovski dvorec. Udeležilo se ga je 83 od
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skupno 96 članov, kar predstavlja 85 % udeležbo. V obsežni program dela smo vključili
nekaj novosti. Drugo leto bomo opravili volilni občni zbor, kjer bomo izvolili novo vodstvo
društva. Dosedanji predsednik društva Peter
Leopold opravlja funkcijo predsednika že od
leta 2008 in želi to funkcijo nepreklicno predati. Na njegovo pobudo smo potrdili začasno
komisijo za evidentiranje članov organov društva in s tem tudi evidentiranje vodilnih funkcij. Predsednica začasne komisije za obdobje
enega leta je Cvetka Bunderla kot ena od ustanoviteljic društva. Člana pa sta Franc Rojko iz
dosedanjega upravnega odbora in Milan Šalamun iz nadzornega odbora društva.
Na pobudo župana Davida Klobasa bo društvo nabavilo premično stojnico za trženje na
javnih površinah. Ta oblika trženja se je pokazala kot dobra na Trojicafestu in prireditvah
Zimske pravljice.

Kot skrbniki sistema za daljinsko
ogrevanje na lesno biomaso v mestu
Lenart v Slovenskih goricah obveščamo, da so v mesecu marcu izvedene meritve izpustov pokazale, da so
vsi izpusti sistema nižji od mejnih
vrednosti.

Na brezplačni telefonski številki
smo vam na voljo od ponedeljka
do sobote med 7. in 20. uro.

V družbi Eko-toplota tudi v kriznih časih z oddaljenim dostopom skrbimo
za neprekinjeno delovanje sistema in
še naprej zagotavljamo zanesljivo
in nemoteno dobavo okolju prijazne
toplotne energije.
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ZNANJE ZA RAZVOJ / Z NARAVO IN ZA NARAVO

_________________________________________________________________________________

Novice Izobraževalnega centra

Novice
Izobraževalnega
centra
Spodbujanje pohodništva
s študijskim
krožkom Lahkih
nog naokrog

V Izobraževalnem centru Lenart smo v letu 2018 pričeli izvajati študijski krožek Lahkih nog
naokrog, saj se zavedamo pomena pohodništva kot enega najnaravnejših in najdostopnejših
oblik
rekreacije
gibanja na svežem
zraku. Hkrati
pa s hojo in preživljanjem prostega časa v
Projekt
Zelenoinpodjetništvo
v Slovenskih
goricah
naravi oblikujemo čustven in kulturen odnos do narave, ki sta danes splošno priznani vrednoti.
V Ker
sklopu
Zelenoinpodjetništvo oz. ZELENI BIZNIS bo v decembru in januarju izveden
staprojekta
pohodništvo
izletništvo
tudi del slovenmodul
ske identitete, s tem krožRAČUNALNIŠKO
OPISMENJEVANJE (30 UR).
kom
utrjujemo tradicijo
in opozarjamo na lepoto
Urili bomo področja, ki so ključna za varno rabo sodobnih tehnologij in ki vam bodo kar najbolj
in razgibanost naše domapomagala
pri promociji
dejavnosti in organizaciji dela. Pri delu bomo uporabljali tako osebni
če pokrajine,
Slovenskih
oz.
prenosni
računalnik
kot
goric. Planinska vodnica tudi mobilne naprave (telefone in tablice). Podatke bomo hranili v
oblaku,
da boste
lahko doma nadaljevali delo točno tam, kjer se bo delo na srečanjih
A
in B tako
kategorije
Marjetzaključilo.
srečanjapobodo potekala tako, da boste lahko znanje takoj in neposredno
ka
Breznik Vsa
nas popelje
gričih
in dolinah,
kmetijah
preizkusili
na svojih
konkretnih primerih. Program bomo sproti prilagajali vašemu predznanju
in
zaselkih,
skozi
in vašim željam oz.čudovite
potrebam.
gozdne poti, po mostičkih
Pričetek
izobraževanja:
10.12.2019 ob 17.00 uri
čez
žuboreče
potočke, Torek,
do
prelepih razgledov ter skri- Pohod 4. 10. 2019
Udeležba
brezplačna
tih
in manjje skritih
kotičk-in možna za vse prebivalce LAS Ovtar Slovenskih goric. Projekt
financira
Evropski
kmetijski
ov naše domače pokrajine. sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.
Po prijetnem druženju na
Prijave in dodatne informacije sprejemamo na:
lahkotnih in sproščujočih
pohodihT:posamezniki
tako
02 720 78 88
ali 051 368 118 E: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com
spoznavajo zanimive poti
za samostojno odhajanje v
naravo.
Študijski
Lahkih
Pohode,krožek
ki trajajo
od 2nog naokrog
do 3 ure, organiziramo od
Kljub temu,
da so vsak
temperature
oktobra
do maja,
prvi v mesecu decembru že precej nizke, se bomo mi toplo oblekli in
se
v
petek,
6.12.2019,
odpravili na pohod po čudoviti Lenarški okolici. Zberemo se ob 9. uri
petek v mesecu. Primerpred
Izobraževalnega
ni
sostavbo
za vsakogar,
obvezna centra Nikova 9, Lenart.
oprema je samo dobra volja.
Veseli bomo druženja z vami.Pohod 10. 1. 2020
Veseli smo vseh posameznikov, ki se redno udeležujete naših pohodov, strokovnih
*1946 sodelavcev Centra
za krepitev zdravja Lenart
Zeleni
biznis – Organizacijski
ter
udeležencev
Varstve- vidik poslovanja
no delovnega centra Polž,
enota Lenart.
Tudi na naslednjih pohodih, s katerimi bomo nadaljevali, kakor hitro bodo
ukrepi za preprečevanje koronavirusa preklicani, se veselimo čim večje udeležbe.
Pohod 7. 2. 2020

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Posebno obvestilo

Na podlagi sklepa o preventivnih ukrepih za preprečevanje koronavirusa smo v Izobraževalnem centru Lenart od petka, 13. marca 2020, do preklica, odpovedali vse dejavnosti.
Takoj, ko bo mogoče, bomo izvedli naslednja predavanja, tečaje in delavnice:
- dokončanje tečajev računalništva, italijanščine in nemščine za udeležence Univerze za
tretje življenjsko obdobje;
- v sklopu projekta TPK dokončanje začetnega tečaja nemščine in izvedba nadaljevalnega
tečaja nemščine;
- v sklopu projekta Zeleni biznis izvedba poslovne komunikacije v nemškem jeziku;
- predavanje Gozdna terapija s predavateljico Tannjo Yrska;
- študijski krožek Lahkih nog naokrog.
O novih terminih vas bomo pravočasno obveščali, za vse nujne zadeve pa smo na
voljo na kontaktnem naslovu izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com ali na telefonski
številki 051 368 118.
Alenka Špes in Damjana Vizjak

Projekt turizem in vrtec
» Ančka Bančka pomarančka
v prvi klopici sedi in napiše črko i,
gori, doli, naokoli, vija, vaja, ven.«

L

etos smo se v vrtcu Sv. Trojica, ki
je del zavoda OŠ
in vrtec Sv. Trojica, odločili, da se bomo prijavili na projekt Turizem
in vrtec. Tema projekta
se je glasila: Festival
naj bo.
Namen projekta je
bil spoznati stare običaje našega kraja, spoznati stare igre in navade našega kraja ter
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pripraviti festival. Otroci so tako spoznavali
življenje nekoč, spoznali so oblačila, navade,
običaje in prevozna sredstva v starih časih.
Vse stvari smo si ogledali s pomočjo IKT teh-

nologije, predstavitve,
ter starih predmetov, ki
so jih otroci prinesli od
doma. Ker pa imamo v
našem kraju še veliko
ljudi, ki ohranjajo stare
običaje, smo jih povabili v vrtec: gospoda
Harla, ki nam je pokazal pletenje košar; gospo Klobasa, ki nam je
pokazala, kako se peče
kruh; gospo Kranvogel, ki nam je pokazala
peko gibanic; gospe iz
skupine Svetlic, ki so
nam pokazale, kako se šiva in kvačka, ter gospo in gospoda Kranvogel, ki sta nas povabila
na obisk v njun Viničarski muzej v Zavrhu,
kamor smo se odpeljali z avtobusom.
Projekt smo zaključili z nastopom v šolski
športni dvorani z naslovom Festival naj bo

– Bilo je nekoč. Otroci iz vseh skupin so se
predstavili eni s plesom, drugi s pesmijo, spet
drugi z igrami in izštevankami ter starimi
običaji. Veseli nas, da so otroci z zanimanjem
spoznali običaje, navade, igre našega kraja.
Sabina Zorko

Čas za vrtnarjenje

L

etos je bila zima
mila, pomladansko
vreme nam je naklonilo že kar nekaj zelo
toplih dnevov, zato se je
delo na vrtu začelo zgodaj
spomladi. Tudi trenutne
razmere in čas karantene
nam je tistim, ki ukrademo vsako uro za obhod
po vrtu, prišel prav. Na
razpolago je bilo več časa
za načrtovanje zasaditev
in opravila na in ob vrtu.
Prve zasaditve vrtnin
so že za nami, tudi sadike
zelenjadnic z vrtnarij so bile letos zelo kmalu na razpolago. Kjer so pohiteli, že pobirajo
prve pridelke solate, rukole, špinače, redkvice
in še kaj bi se našlo. Omenjene zelenjadnice in
številne druge (npr. korenček) prav tako lahko
pridelujemo terminsko skozi vso rastno dobo
(sejemo v razmiku 1 tedna ali več), seveda pa
glede na čas setve izbiramo primerne sorte in
hibride (pomladanske, poletne, jesenske). V
aprilu se je delo na vrtu zares na polno začelo.
Pred nami je še kar nekaj zasaditev solatnic,
kapusnic, plodovk in korenovk. Ob vsakem
načrtovanju setve in pripravi kolobarja je potrebno upoštevati potrebe po gnojenju rastlin
in prst dobro pripraviti. Res je, da so gnojila
dobra za prehrano rastlin, ampak moder vrtnar je nekoč rekel: ‘Nahrani prst, ne rastlin.’
Pred sajenjem zelja, cvetače, ohrovta, paradižnika, paprike, solate itd. lahko na vrtne grede
še vedno raztrosite dobro uležan in predelan
domač kompost. Kompost lahko uporabite
tudi kot zastirko. Tako boste nahranili prst, po
nekaterih podatkih odvrača tudi polže, zaradi
temne barve zviša temperaturo in pospeši kaljenje semen ter dobro vpija ter zadržuje vodo.
Zelenjadnice, ki bodo poskrbele za obilne
pridelke in jih boste lahko na vrtu pobirali
dlje časa ter jih zdaj posadili, so: stročji fižol,

blitva, rimska solata, ohrovt, stoletna čebula,
paradižnik, kumare, jajčevci, paprika in seveda zelišča peteršilj, drobnjak, bazilika … V
zadnjem delu poletja ter vse do pozne jeseni
vas bodo obilno nagradili in vaš trud poplačali tudi pridelki zelja, pora, zelene, kitajskega kapusa, brokolija, bučk itd. Ne pozabite,
da vrtnine na prostem zaščitimo tako, da jih
pokrijemo z vrtnim tekstilom ”vrteksom” ali
postavimo tunel, ki ga prekrijemo s folijo ali
vrteksom, saj je v aprilu in v začetku maja še
vedno nevarnost jutranje slane in vremenskih presenečenj v obliki snega. Čez dan jih
lahko odkrijete, nato pa jih, preden se shladi,
pokrijete nazaj. Enako velja za rastline, sadike, ki jih vzgajate v topli gredi. Čez dan jih
počasi odpirajte, da se bodo počasi navadile
in utrdile na zunanje temperature. Sicer pa v
toplo gredo, zaboje ali lončke (korita) v aprilu
sejemo zeleno, peso, cvetačo, zelje, brokoli,
melone, papriko, bučke, jajčevce, kumare.
Rastline vam bodo hvaležne, če boste uporabili zastirke: slamo, ovelo pokošeno travo
itd. S tem boste rastlinam zagotovili dvig temperature tal, zadrževanje vlage v tleh in posledično hitrejšo rast. Hvaležni pa boste tudi vi,
ker bo pletja zagotovo manj.

Je letos čas za postavitev visoke
grede?

Vrtnarjenje je večno raziskovanje in preizkušanje, leto za letom, zato poizkusite z visokimi gredami, če še niste. Visoke grede so zelo
primerne za spomladanski in jesenski čas, saj
zelenjadnice ljubijo sonce in toplo prst. V visokih gredah se namreč vrtna prst segreje bistveno hitreje kot v navadnih vrtnih gredah.
Prav tako so visoke vrtne grede bolj odcedne,
kar je velik plus, če vaš vrt stoji na področju,
kjer zastaja voda. Moramo pa vedeti, da so v
poletnih mesecih potrebe po zalivanju večje.
Za lesene vrtne grede je smiselno uporabiti bolj trpežen les, kot je kostanj, hrast ali
akacija, da bodo le-te čim dlje ohranjale svojo
funkcijo. Ob postavitvi jih tudi v spodnjem
delu zaščitite z mrežo, da bo mir pred voluharjem in drugimi glodalci. Poleg tega so dvignjene vrtne gredice bolj varne pred hišnimi
ljubljenčki, lažje jih zaščitimo pred divjimi
živalmi. Predvsem pa olajšajo pripogibanje in
delo na vrtu gibalno omejenim in so prijazne
do vašega hrbta.
M. D.
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KAKO PRAVILNO LOČEVATI?
Kaj sodi/ne sodi v zabojnik za EMBALAŽO?

LOČUJEM, ŽIVLJENJA
VREDNO OKOLJE
VARUJEM!

plastenke, stiropor, plastične vrečke in folije, plastična
embalaža pralnih sredstev, mehčalcev, šamponov, tekočih mil,
destilirane vode, pločevinke, očiščene konzerve, alu folije, očiščeni
plastični lončki in kozarčki, tetrapak embalaža mleka, kave... (Tetra Pak).
mešani komunalni odpadki, plenice, biološki odpadki,
kosovni odpadki, keramika in porcelan, embalaža nevarnih in posebnih
odpadkov ali njihovi ostanki, onesnažen pribor za piknik, papir, steklo,
ostala onesnažena embalaža.

Skrb za čisto in urejeno okolje je in mora v prihodnosti
postati ena izmed temeljnih nalog vsakega posameznika.
Narava nam namreč nemalokrat že kaže »zobe«, grdo
ravnanje z njo pa za sabo pušča posledice, ki vplivajo
tudi na kakovost našega življenja. V Sloveniji se premalo
zavedamo pomena ločevanja odpadkov na izvoru.
Posledice ločevanja odpadkov se izkažejo na pomanjkanju
pitne vode in globalnem segrevanju ozračja. Skrb za
okolje postaja ena od najpomembnejših nalog za vsakega
posameznika.

Kaj sodi/ne sodi v zabojnik za STEKLO?
steklenice, kozarci za konzerviranje brez pokrova, male
stekleničke za parfume in kozmetiko, druge votle steklene posode.
keramika, porcelan, glineni izdelki, žično steklo, vezno
steklo, avtomobilsko steklo, ogledala, zamaški, steklenice iz umetnih
snovi, žarnice, okensko steklo, svetlobne in neonske cevi, pokrovi.

Kaj sodi/ne sodi v zabojnik za PAPIR?
časopis, odpadna embalaža iz papirja, kartona, lepenke,
knjige, zvezki, telefonski imeniki, prospekti, kartoni, katalogi, revije,
pisemski in ovojni papir.
odpadna embalaža mleka in pijač, onesnažen papir, higienski
papir, celofan, kopirni papir, lepilni trakovi, plastika, tapete, vreča za
krmila in cement.

Kaj sodi/ne sodi v zabojnik za OSTALE ODPADKE?
snovi, ki nimajo ponovne uporabne vrednosti, onesnažen
papir, smeti, ohlajen pepel, okensko steklo, higienski papir, plenice,
keramika, lepilni trakovi, kopirni papir, porcelan, šiviljski odpadki, tapete.
papir, steklo, kovine, organski odpadki, nevarni odpadki,
embalaža iz umetnih mas, odpadki večjih dimenzij.

COLORS:

615 mm

(695 mm)

40 mm

PANTONE 7531 C
PANTONE 1575 C
PANTONE 577 C
LAK

100% Kompost 1. kakovosti

40 mm

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

276 mm

458 mm

276 mm

(1010 mm)
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Natečaj poslikave panjskih končic

I

zbruh koronavirusa in posledično zaprtje
šol je vplival tudi na normalo izvajanje
učnega programa ter na izvedbo ostalih
dogodkov in javnega druženja. Na Čebelarski
zvezi Slovenije smo se zato odločili, da razpišemo natečaj z naslovom Panjske končnice

riše vsa Slovenija. S tem želimo vsem, ki so
trenutno doma, omogočiti, da spoznajo našo
kulturno dediščino, kar risanje panjskih končnic zagotovo je. Preko tega boste spoznavali
tudi pomen čebel, čebeljih pridelkov, opraševanja in pridelave hrane v domačem okolju.

Čebelarska zveza Slovenije razpisuje natečaj poslikave panjskih končnic za vse prebivalce Slovenije, da skupaj z risanjem lažje
premagamo ukrepe, ki so sprejeti zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa.
Priporočljivo je, da so panjske končnice
narisane na leseni deščici dimenzije 28 x 13
x 1,5 cm, v kolikor ni mogoče, pa se jih lahko
ustvari tudi na drugih materialih, a naj bodo
izdelki enakih dimenzij. Poleg vseh tradicionalnih motivov, ki so upodobljeni na klasičnih panjskih končnicah, je priporočljivo, da

se narišejo motivi, povezani s pridelavo hrane
v domačem okolju ter s pomenom čebel pri
tem. Prijave s fotografijami izdelkov, kjer je
vidno tudi ime in starost avtorja, bomo zbirali v komentarjih objave na naši facebook
strani: (www.facebook.com/CebelarskaZvezaSlovenije/),
lahko pa jih pošljete tudi na e-naslov: simon.golob@czs.si. Z izdelki se sodeluje v
dveh kategorijah, glede na starost avtorja: kategorija pod 15 let in nad 15 let.
Prijave sprejemamo najkasneje do 10. maja
2020, najboljše in najbolj
izvirne panjske končnice
pa bodo tudi nagrajene.
Priporočljivo je, da poslikane panjske končnice
poklonite čebelarju, pri
katerem kupujete čebelje
pridelke, najbližjemu čebelarju ali drugemu pridelovalcu hrane in se s tem
njemu in čebelam simbolično zahvalite za lokalno
pridelano hrano, ki je na
naših mizah.
V kolikor se vam je pojavilo še kakšno vprašanje ali
težava, nas lahko kontaktirate na zgornji e-naslov ali
na telefonsko številko 030
604 015.
S čebelarskimi pozdravi
Naj medi!
Čebelarska zveza Slovenije

Panjske končnice riše vsa Slovenija

Spomladanski sneg

N

arava, ki je čudovita, zna
biti tudi muhasta. Letos
nam ni zagodla samo z novim koronavirusom, temveč tudi s
spomladanskimi pozebami in snegom. Po mili zimi, ki je minila brez
snega, je osrednje Slovenske gorice
spomladi, ko je pomladno cvetje
in sadno drevje že zacvetelo, kar
dvakrat prekril sneg - prvič konec
marca in drugič sredi aprila. Zimsko vreme v pomladnih mesecih so
spremljale tudi nizke temperature,
ki so največ škode povzročile sad- Sneg je osrednje Slovenske gorice pobelil tudi sredi aprila.
jarjem. Zaradi nizkih temperatur
Zato upanje, da letošnje leto za kmetijstvo
slabo raste tudi travinje, zaradi česar so zavendarle ne bo tako slabo, kakor se je začelo,
skrbljeni živinorejci.
še vedno ostaja.
Res pa je, da star slovenski pregovor pravi, da je spomladanski sneg najboljše gnojilo.
T. Kšela

Pekoča kopriva (Urtica dioica L., Urtica urens L.)

K

Promocija zeliščarstva pri Rupertu

o sem
razmišljala, katero rastlino naj
vam predstavim,
sem se zaradi
vsesplošne celoletne možnosti
uporabe odločila za koprivo,
saj menim, da
je to ena boljših
rastlin za naše
zdravje in tudi
hrano. Nemški
ljudski pesnik
in ljudski zdravnik Hoffman (1809–1894) je koprivi napisal
hvalnico: „Kopriva, ti nespoznana zel, tebe
moram hvaliti, tvoja krasna zelenina je v najlepši obliki ustvarjena iz železa, kalcija, kalija,
fosforja, samih dragocenih vrednot, ki kalijo
iz naročja dobre matere zemlje. Le k njim se
ti je treba skloniti, natrgati poganjke za blagor
svojega telesa in jih uživati kot sok, sočivje
ali čaj. To, kar zastonj raste v gozdu, na poti
in trati, ali celo še bliže, kraj poti v bornem
velemestu, jemlji, kar ti čisto nepokvarjeno
ponuja dobrotljiva narava v svoji dobrohotni
ljubezni na svojih blaženih potih.“
Kopriva vsebuje: beljakovine (največ med
zelenjavo), večino mineralov, ki jih človek
potrebuje: železo, kalcij, kalij, natrij, magnezij, silicij, fosfor, mangan, baker, bor, titan,
nikelj. Med vitamini izstopa C (več kot v limoni), vitamin K, vitamini iz skupine B, betakaroten (A). Vsebuje tudi snovi, ki delujejo
kot antioksidanti (flavonoide, fitosterole, karotenoide). Encim sekretin pa ugodno deluje
na trebušno slinavko (znižuje krvni sladkor,
zato se sladkornim bolnikom priporoča pitje
svežega soka). Klorofil pa je dober za kri (že
stari zapisi koprivo omenjajo kot najboljši
čistilec za kri). Nabiramo celo rastlino skozi
vso rastno sezono. Korenine jeseni in rano
pomladi, čez celo leto nadzemni del rastline.
Pri mladi koprivi naberemo ves nadzemni
del, pri starejših pa 10–15 cm od vrha navzdol. Uporabimo tako sveže kot posušene.
Pri sušenju moramo biti zelo pazljivi, da
obdrži lepo zeleno barvo, saj le tako ohranja
zdravilne snovi. Shranjujemo jo v večslojnih
papirnatih vrečkah (zaradi zračenja). Takšna
je uporabna dve leti. Po ljudskem izkustvu
si s koprivo pomagamo pri: revmi, putiki,
vnetju sklepov(diuretik), pri prebavni, želodčnih in črevesnih težavah, pri obolenju
trebušne slinavke, jeter, vranice, čisti kri, obnavlja rdeča krvna telesca, oskrbuje telo s kisikom, varuje pred slabokrvnostjo,
čisti telo strupov, je pomoč pri težkem dihanju, astmi, alergijah na
cvetni prah, varuje pred prehladi,
je pomoč pri težavah sečnih poti,
utrjuje živčni sistem, pomaga pri
infekcijah v ustih, pri aftah, obolelih dlesnih in angini (grgraj),
pripomore k obnovi hrustanca,
deluje krepčilno po dolgotrajnih
boleznih, porodu, proti prhljaju,
pospešuje rast las. Čaj pripravljamo kot poparek, ki stoji 10–15
min. Pijemo 3 skodelice dnevno
po požirkih. Vedno pripravimo
svežega. Iz svežih mladih kopriv

pripravimo sok,
ki ga uživamo
3-krat na dan
po 1 žlico 6 tednov. Je pomoč
pri
slabokrvnosti, sladkorni in izboljšuje
imunski sistem.
Tinkturo naredimo iz svežih
korenin, na 70
% alkoholu, stoji
6 tednov, precedimo in hranimo na hladnem,
temnem mestu.
Naredimo jo lahko tudi iz listov, uporabimo
40 % alkohol. Uporabljamo za čiščenje krvi,
boljši imunski sistem, prebavo, 15–20 kapljic
3-krat dnevno v kozarcu vode. Pri težavah
pubertete pripravimo poparek iz dveh žličk
suhe koprive, pije se 3-krat dnevno po en
lonček, 6 tednov, narediti 3-tedenski premor
in ponovimo novih 6 tednov. Če je možno,
se pije brez sladkorja, priporočljivo pa je dodati malo limoninega soka. Pri slabokrvnosti suhe koprive zmeljemo v prah, uživamo
3-krat dnevno po eno žličko z malo vode, od
enega do treh tednov. S tem si izboljšujemo
tudi imunski sistem in čistimo telo. Pri prhljaju, za rast las in proti izpadanju las: pripravi 100 g svežih korenin, jih splahni, osuši, nareži in prelij z litrom vinskega kisa. Pusti na
toplem 8 dni, precedi, zjutraj in zvečer uživaj
po eno žlico z vodo in istočasno 3-krat dnevno masiraj lasišče. Star način proti bolečinam: naberi zjutraj 10 kopriv, 7-krat udari
z njimi po bolečem mestu, to ponovi 3-krat
na dan, naredi 3 dni premora, kuro ponovi
7-krat. Čaj proti alergijam na cvetni prah:
koprivinemu čaju dodamo 20 kapljic švedske
grenčice, pijemo od 2 do 3 skodelice dnevno
vsaj 3 tedne.
Pobrskajte po knjigah in našli boste še veliko koristnih in zanimivih nasvetov o uporabi koprive za zdravje. Ker pa je kopriva
izvrstna tudi v kulinariki, bo to tema v naslednji številki. Nič se ne čudim, da je zdravilnost koprive nemškega slikarja Dürerja
tako navdušila, da je naslikal angela, ki nese
koprivo k nebeškemu tronu.
Promocija zeliščarstva pri Rupertu poteka
v okviru operacije Rupert (LAS Ovtar Slovenskih goric). Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
Marija Čuček

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

Stari pregovor pravi, da je aprilski sneg najboljše gnojilo.

Izdajo časopisa v letu 2020 sofinancira
Ministrstvo za kulturo RS.

Letos je v osrednjih Slovenskih goricah prvič
snežilo konec marca, ko je pomladno cvetje
že cvetelo.
Spomladanska pozeba ni prizanesla niti magnoliji na
naši fotografiji.
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MNENJA
V Ovtarjevih novicah, glasilu občin osrednjih Slovenskih goric, v skladu z razpoložljivim prostorom
objavljamo tudi osebna mnenja in stališča občanov do aktualnih družbenih tem ali tem, ki zadevajo
prostor, ki ga vsebinsko pokriva naš časopis. Pri objavi (glede na prostorske možnosti, časopis je v
prvi vrsti namenjen dogajanju v občinah UE Lenart) imajo prednost aktualne vsebine. Ovtarjeve
novice ne spodbujajo polemike med avtorji zapisov, zato je po objavi prispevka možen zgolj odgovor
morebitnega osebno prizadetega. S tem uredništvo objavo prispevkov na obravnavano temo zaključi.
Uredništvo

Slovenske koronavirusne težave

Z

bežnim pregledom stanja v državi glede nove svetovne bolezni zgleda, kot da
smo se vrnili v vojno leto1992. Monotoni nagovori predsednika vlade ter dramatično, s
pridihom vojaškega ukaza predstavljeni sprejeti
ukrepi kriznega štaba vlade vladnega govorca Jelka Kacina, dajejo koronavirusni podobi vodenja
države obrise vojaškega stanja. Imam občutek,
da je odstopljeni predsednik vlade Šarec moral s
prestola po naročilu od zunaj, ker ni hotel uvesti
takšnih ukrepov, kot so to od njega pričakovali.
Sedanja vladna koalicija je zahtevala od parlamentarcev, da podprejo predlog vlade za razporeditev vojakov na južno državno mejo, vsaj za
čas trajanja epidemije. Kasneje bi zagotovo našli
kak drug razlog za podaljšanje vojaške prisotnosti. Policiste pa bi pomaknili v notranjost države.
Predlog je bil preveč prozoren, da bi opozicijo
in še peščico poštenih poslancev speljali na tanek led. Vlada z Janezom Janšo na čelu pa bi se
tako lotila reševanja državljanov pred napadom
koronavirusa iz smeri nelegalnih pribežnikov s
Hrvaške, ki nas oziroma bodo v prihodnje preplavili in dodatno okužili. Virus tako išče lažjo
pot v Slovenijo. Očitno dobro obvlada državno in
evropsko mejo. Gospod Janez, nismo več v letu
1992. Virus nima na sebi peterokrake zvezde.
Sedanja slovenska vlada in krizni štab sta za
sprejetje in za dodatno zaostrovanje razmer in
zastraševanje državljanov na pomoč in nasvete povabila dr. Andreja Trampuža iz berlinske
bolnišnice. Kar nekaj prvih dni uvajanja poostrenih razmer v državi je bil ta gospod, dr.
Trampuž, glavni svetovalec kriznemu štabu za
nadaljnji predvidljiv razvoj koronavirusnih dogodkov. Upam, da ta gospod ni morda kaj v sorodu z ameriškim predsednikom. Dr. Trampuž
je razpolagal z izračuni in zagotovili, da bomo
v Sloveniji v začetku aprila imeli preko 14 tisoč
okuženih z virusom ter preko 400 obolelih, ki
bodo potrebovali ventilatorje in intenzivno
zdravniško nego in terapijo. Njegova prerokba
se seveda ni uresničila. Saj se tudi ni mogla. Slovenija ni Nemčija, Italija ali Španija. Slovenija
ima okoli 2 milijona prebivalcev, ki so naseljeni
na 20273 km2, kar še zdaleč ni tako kot v velikih
evropskih mestih, kjer ljudje živijo v natrpanih
blokovskih stanovanjih in prenaseljenih stanovanjskih soseskah. Slovenci živimo drugače kot
Italijani, Nemci ali Španci, ki se v večini prehranjujejo z nezdravo, da ne rečem zastrupljeno
hrano. Tudi navade druženja in družinskega
življenja so pri nas drugačne. Imamo še vedno
srečo (kako dolgo še), da živimo v dokaj zdravem in naravnem okolju, vsaj tisti del populacije, ki živi na podeželju. Pa še trenutno imamo
srečo, da dosedanjim vladarjem v Sloveniji ni
uspela tako nujna in všečna privatizacija zdravstvenega sistema, sicer bi ob sedanji koronavirusni zmešnjavi bili v podobnem položaju kot
Nemci, kjer so privatne ordinacije in podobne
zdravstvene ustanove ob prihodu virusa zaprle
vrata. Je pa katastrofalna napoved dr. Trampuža
pripomogla, da imamo v večini sprejete nerazumne ukrepe. Ko bomo po izteku vseh omejitev,
ki bi naj preprečili širjenje virusa, iskali morebitne krivce za to, se bo vlada najverjetneje izgovarjala na omenjenega doktorja. Če je morda
dr. Trampuž eden izmed tistih strokovnjakov, ki
jih v Sloveniji nočemo oziroma ne morejo najti
ustrezne zaposlitve, ter so zato v skupini, ki jo
imenujemo »beg možganov iz države«, naj kar
ostane v tisti berlinski kliniki za vse večne čase.
Pa še kak slovenski politik se mu naj pridruži.
»V prvih mesecih tega leta je svet in Evropa, pa
tudi Slovenija, doživel neobičajen napad sezonske
gripe. Po šolskih februarskih počitnicah je bilo v
osnovnih in srednjih šolah zaradi nje skoraj do
polovice izpraznjenih šolskih klopi. Ukrepov in
preplaha zaradi tega ni bilo, čeprav je samo v
UKC Ljubljana do 7. februarja zaradi gripe umrlo 7 bolnikov. Nova oblika gripe v koronavirus
izvedbi pa je panično »udarila« 13. marca !? Po
nekaterih primerljivih in dostopnih podatkih je
v Sloveniji v letošnji sezoni za gripo umrlo čez
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150 ljudi, kar je primerljivo s
podatki iz prejšnje sezone, ko je
umrlo 168 ljudi. Največ v času
od sredine februarja do konca
marca. Od teh 168 umrlih je
140 umrlo od sredine februarja do konca marca. Če bi v lanski sezoni tako podrobno razlagali
vsako smrtno žrtev posebej, bi bili zagotovo vsi
v skafandrih. Posebnih ukrepov in medijskega
rompompoma ni takrat nihče zagnal. 140 umrlih
v dobrem mesecu in pol je bila očitno običajna
»žetev« gripe«, pravi inženir gozdarstva, gozdar,
okoljski aktivist Boštjan Pihler.
Podobno razmišljanje in objava na njegovem
facebooku je od zdravnika na UKC Maribor Uroša Dobnikarja. Tudi statistika NIJZ (Nacionalnega inštituta za javno zdravstvo) kaže, da je od 28.
3. 2020 okuženih s covid-19 (potrjenih pozitivnih
testov) 737, kar je vse skupaj doslej približno 37
obolelih na 100.000 prebivalcev. Število umrlih
za virusom covid-19 je do sedaj okrog 50. Število
umrlih zaradi gripe v naših bolnišnicah je bilo v
lanski sezoni 160. Letos je teh dogodkov (incidenca) zbolevanja štirikrat višja. Povzeto po navedbah g. Pihlerja, ki nadaljuje; »Zakaj zdaj taka
panika, če je bila situacija v februarju 2020 mnogo, mnogo hujša«. Po njegovem je vzrok na dlani.
»Reševanje težave, ki jo sam ustvariš. Zdravljenje lažne pandemije bo prineslo veliko dobička
proizvajalcem zdravil in medicinske ter zaščitne
opreme. Razpad gospodarstva, ki bo neizogibno
sledil svetovnemu zastoju na vseh področjih, pa
bo, tako kot velika recesija po letu 2008, prinesel
s kreditiranjem povezan dobiček določenim globalnim finančnim igralcem. Priskledniki teh širših zarot so seveda politiki, tudi slovenski. Zato so
ukrepi o prepovedi gibanja izven domače občine,
nošenje mask in rokavic v trgovinah in podobni
ukrepi preprosto neumni«.
Da pri zadevi korona virus covid-19 glede
navedenega nekaj ne »štima«, zgovorno dokazuje molčečnost zdravstvenega ministra Tomaža
Gantarja, ki ne zna, noče ali pa ne sme podati
odgovorov na tri zastavljena vprašanja, ki mu jih
je zastavil predsednik Stranke mladih – Zelenih
Evrope Igor Jurišič v prvem aprilskem tednu. Odgovora še vedno ni dobil. Ob tem ga je Jurišič še
zaprosil, da naj javnosti na razumljiv način pojasni, kako zelo so obremenjeni zdravstveni delavci.
Na raznih družbenih omrežjih je namreč vse več
namigovanj, da stroka pretirava v izjavah o pregorevanju ob 112 (106) hospitaliziranih (bolnišnično oskrbovani ) od tega 29 (36) na intenzivni negi
v celotni Sloveniji, zaradi katerih so odpovedani
vsi nenujni posegi in pregledi ob dejstvu, da je v
Sloveniji čez 6500 zdravnikov.
Tudi moj pogled na večino dogajanj v povezavi z boleznijo covid-19 je enak z zapisanim.
Dodal bi le: v kolikor bi Ministrstvo za zdravje,
predsednik države in vlade ter večina poslancev državnega zbora razen nekaterih častnih
izjem, ki mislijo s svojo glavo, vseh 365 dni v
letu in v vseh dosedanjih letih samostojne Slovenije tako in toliko skrbelo za starejšo populacijo, kot to počne zadnji mesec zaradi virusa,
če bi vsak dom za starejše moral imeti svojega
zdravnika z ustreznim številom medicinskega
osebja za oskrbo varovancev, da bi prehrana
večino izvirala od slovenskih proizvajalcev,
da ne omenjam še drugih pogojev, bi bilo
zdravstveno stanje starostnikov popolnoma
drugačno. Vendar je realnost prilagojena
tržni ekonomiji tudi v teh domovih. Postali so
»zlata jama« tako za lastnike domov kot tudi
za farmacevtsko industrijo. Samo v razmislek
– koliko zdravil in tablet zaužije 62.000 glava
množica – mnoge prej škodujejo kot zdravijo.
In svet se in bo vrtel naprej. G. Borut pa bo
od časa do časa prišel med nje in naredil kak
»selfi« na zalogo za čas volitev.
Da bodo koronavirusne težave še bolj nejasne, naj v zaključek zapišem; Epidemiologi
ocenjujejo, da poznamo le slab 0,01 odstotka
potencialno nevarnih virusov človeku. Različnih zoonotskih virusov (živalskih rezervoarjev)

obstaja okoli 1, 6 milijona. Potencialno grožnjo
človeštvu naj bi predstavljalo od 650.000 do
840.000 različnih virusov. Trenutno poznamo
le okoli 260 teh virusov.
Ob tem se opravičeno zastavlja vprašanje:
Ali bo morebitno cepivo proti covid-19 pravočasno in uspešno ter primerno, da se cepimo.
Ali ne bo morda enaka obravnava vsakoletnega

cepljenja, kot je to pri cepljenju proti virusu gripe, ko se ne ve, kateri bo to sezono »udaril«. Kaj
pa, če se pojavi nekoliko spremenjen koronavirus ali kakšen iz malo prej zapisanega števila
virusov. Bomo ponovno »ustavili« svet ? Tudi
dinozavri so izumrli ...
Drago Lipič, Pot v Dobravo 8,
Sveta Trojica v slov. gor., 15. 4. 2020

Kritično o proračunu trojiške občine

A

ktualen občinski proračun je, zgleda,
najbolj všeč samemu županu, saj je sestavljen po njegovem. Petnajst predlogov za spremembo proračuna, ki je sedaj naravnan izrazito nerazvojno, v smeri povečanja
tekoče porabe, sta predlagala svetnica Jasmina
Trojner Kraner in svetnik Branko Novak. Najprej je bil zavrnjen s strani župana, nato pa svetnikov. Župan je zavrnil tudi edini predlog, ki je
bil poslan v času javne razprave, ki je bila zelo
skromna, ker ni bil podan v skladu s predpisi.
Ne bom našteval, na kolikih mestih v pomembnih sredinah sem prisotnim dajal predloge za
nastanek muzeja v t. i. Dreovi hiši, v kolikor bo
dana v prodajo, da jo občina odkupi. Skupaj z
bratom Tonetom Štefanecem sva se močno zavzemala, da pride do realizacije.
Na naslednji seji občinskega sveta je je župan David Klobasa dejal, da spada muzej v višji
standard. Omenil je znesek 200 tisoč evrov za
odkup, s tem pa zavajal svetnike, saj je logično,
da je potrebna strokovna cenitev. Dejal je tudi,

da je v občini za obdobje desetih let več drugih
pomembnih potreb. V skrajšanem zapisniku te
seje pa je zapisano le: Vroča kri zaradi nakupa
Dreove hiše. Za naslednji proračun bo ponovno
dan predlog za odkup Dreove hiše!
Upoštevati bi morali, da imamo v tej prelepi
Sv. Trojici v Slovenskih goricah tudi to dragoceno možnost, da lahko turiste seznanimo z
bogato kulturno preteklostjo, s cenjenimi ljudmi, ki so tod ustvarjali. Premalo je imeti zavod
za turizem, če ni ustrezne ponudbe.
Malo dobrega kvasa lahko prekvasi tisto, ki
vsebuje iskrenost, pravičnost in strokovnost.
Zmanjša pa prevelika samovšečnost in razkazovanje navzven.
Župan je na občinski seji sicer pohvalil Jožeta
Žekša za prostovoljno postavitev košev in klopi
okrog jezera. Svetnica Jasmina Trojner Kraner pa
je pohvalila občinski režijski obrat (Ivan Arcet)
za dobro opravljeno delo na cestah v Oseku.
Slavko Štefanec, Sveta Trojica v
Slovenskih goricah

Spekter tiranje
Ob 30. obletnici konca diktature v Slovenskih goricah

K

ako danes živimo, je neposreden rezultat diktature, ki je trajala 45 let. Povzročila je socialne in patološke probleme.
Temna dediščina diktature še vedno meče senco na današnjo družbo.
To se lahko vidi v razmerju med narodom
in vladajočimi strankami. Političnim institucijam je spodrsnilo pri vzpostavitvi učinkovitega sistema zaradi naglih in konstantnih sprememb zakonodaje.
Jugoslovanski komunizem je svojo legitimacijo kot (družbena) „avantgrada delovskega
razreda“ prazen v „razrednem vprašanju (boj
zoper podjetnike, kulake, buržuazijo in vero –
notranji sovražniki, za „delavstvo“) iskal tudi
v nacionalnem vprašanju – tudi v povezavi z
zunanjimi sovražniki. Tako je za Slovenske gorice značilen nezaupljiv, sovražen in prezirljiv
odnos lokalnih partijcev do vsega „nemškega“.
Konec diktature je bil posledica dogodkov v
vzhodni Evropi, notranjih trenj v ZKJ in gospodarskega kolapsa.
Tudi za Slovenske gorice je bilo značilno javno izražanje naklonjenosti do Tita. Izražanje
je bilo osnovano na strahu pred razvpito tajno
policijo UDBA. Da so lažje nadzirali različne
podsisteme, so sčasoma izumljali različne poldržavne (t. i. družbenopolitične) organizacije:
SZDL, ZSMS, Cirilmetodovo društvo, kar je na
videz zmanjšalo represivni značaj sistema. Te
organizacije so skrbno nadzorovali in so bile
podaljšana roka partije. Za družbeno življenje
je bila skoraj nujna vključitev v te organizacije.
UDBA je sicer bila odgovorna za aretacije,
mučenja in smrti ljudi, ki so jih sumili za sovražnike države. Vodstvo slovenskih komunistov je arhive UDBE večinoma uničilo. Drugod po nekdanjem vzhodnem bloku temu ni
tako. Spomin na žrtve komunističnega režima
je bled. UDBA, takrat imenovana OZNA, se
je vzpostavila z „osvoboditvijo“, kalila pa se je
v II. svetovni vojni, ki je bila v Sloveniji tudi
državljanska. Začela je kontrolirati vse vidike
vsakdana. Znane so zgodbe iz volitev jeseni
leta 1945, ko se je „odločalo“ za Tita ali kralja s
kroglicami in se je vedelo, kako volijo v okraju
Lenart. Znani so primeri, ko so po koncu glasovanja na volišča prišli predstavniki OZNE, nagnali volilne komisije in presipali volilne kroglice v skrnjo za Tita. OZNO, kasneje UDBO,
so vodila stroga pravila in predpisi. Infiltrirana
je bila v vse pore življenja. Ljudje se niso zavedali prisotnosti. Zlasti po vojni je bil za Slovenske gorice značilen državni teror. UDBA

je kršila idejo zasebnega življenja. Posluževala
se je določenih metod, da pridobi informacije. Ljudem so ponujali službe in njim ter njihovim družinam zagotavljali zaščito. Z mrežo
ovaduhov je bil režim seznanjen s stvarmi, ki
so jih ljudje počeli na svojih domovih. Strah je
pogojeval obnašanje ljudi. V teh letih so ljudje
imeli miselnost, ki je vztrajala desetletja. Vsaka
telefonska centrala imela prostor, rezerviran za
agente UDBE. Pri nekaterih ljudeh je to pustilo velike travme. Če bi kartoteke bile na voljo,
bi njihovo prebiranje povečalo tesnobo med
prebivalstvom. Lahko pa bi pomagalo k spravi.
Procesi niso bili izvedeni. Tako se trpljenje ljudi
lahko nadaljuje.
Kolektivna bolezen prebivalcev držav s komunističnim sistemom je bila shizofrenija.
Ljudje imajo dvojno miselnost: kako se želijo
obnašati in kako dejansko se. Situacija se skozi
leta ni spremenila. Mnogi imajo dvojno osebnost. Kar govorijo doma, se razlikuje od tega,
kar govorijo v javnosti. Ljudje so učili otroke,
da imajo razcepljeno osebnost in da ne govorijo o ničemer „političnem“ zunaj doma. Ker
ni več kartotek, nihče ne ve, koliko je otrok,
ki so izdali lastne starše, ali celo mož in žena,
ki so se ovajali. Podobno med prijatelji. Vse to
je uničilo odnose med ljudmi v družbi. Bilo je
pomanjkanje zaupanja in iskrenosti med ljudmi. Na to je imela velik vpliv tudi specifika
organizacije KNOJ, s katero je partija takoj
po vojni mlade Slovenskogoričane, pogosto
mladoletnike, zlorabila za grd posel fizične
eliminacije „notranjih sovražnikov“. Posledice
na psihi so si potem zdravili, kakor so se sami
znašli (alkohol, psihične motnje). To je imelo
vpliv tudi na emigrante, ki so pred režimom
zbežali iz države. Mnogim do odprtja meje z
Avstrijo 1955 ta podvig ni uspel, ker so jih pri
plavanju čez Muro pokosili streli graničarjev.
Kot vsi totalitarni režimi je tudi titoistični režim hotel ustvariti nov model človeka. Človeka
brez prave osebnosti. Od države in oblasti kontroliranega človeka. Ti ljudje so danes stari 50
let in več. To se ne nanaša na današnjo mlado
generacijo. Oni imajo drugačno izkušnjo.
Po koncu diktature in osamosvojitvi se je
začelo težko obdobje. Ni bilo komunikacije
med posamezniki, niti spoštovanja. Agenti
UDBE so bili ob zamenjavi sistema nagradno
upokojeni, noben ni odgovarjal za svoja dejanja. Številni so izrabili poznanstva in informacije, da so postali prenovljena buržoazija.
Drago Weinhandl
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MED LJUDMI

Angeli iz »Glinene izbe« s posebnimi
sporočili tolažijo v teh dneh

I

rena Heric iz okolice Svete Trojice je pred
leti z glino pričela oblikovati tudi sebe. Najraje izdeluje angele, majhne in velike, pisane
ali enobarvne, ki imajo poleg posebnega sporočila nalogo tolažnika ter uporabno vrednost
svečnika ali podstavka. Irena je prepričana, da
v teh dneh prav pride vsaka dobronamerna beseda ali izdelek, ki daje občutek topline in nam
vlije dodatnih moči. Irena Heric je pred 15 leti
na ustvarjalni delavnici v okviru VDC Gornja
Radgona našla svoj, danes najljubši, hobi – izdelavo izdelkov iz gline. Ob podpori družine
je tako večerne ure posvetila sebi in gibanje
rok uskladila z značajem gline. V želji po novih veščinah in oblikah se je udeležila tečajev
pod mentorstvom Karmen Kurade in svojemu
ustvarjanju dodala uporabno vrednost. Danes
police Irenine delavnice krasijo posode za lazanjo, krožniki, kozarci, vaze, vrči za vodo, podstavki, okrasne posode iz rjave ali bele gline z
različnimi poslikavami. Hericeva z zaposlitvijo
v zdravstvu opravlja čuteč poklic in tudi glina
zahteva poseben občutek, oblikovana na vretenu ali ročno valjana. »Posebej hvaležna sem
sorodnici Jani, ki mi je pomagala osvojiti dodajanje zlatih obrob k izdelkom. Tako so nastali meni najbolj ljubi izdelki – angeli.« Angeli,
majhni in veliki, imajo tudi uporabno vrednost
podstavka, svečnika ter tolažnika. Vsakega angela spremlja sporočilo, ki mi ga je pomagala
oblikovati prijateljica Dolores, namenjeno krepitvi zdravja, ljubezni, poguma, samozavesti
in boljšega počutja nasploh. “Za oblikovanje
angela potrebujem okoli 5 ur. Nato ga 12 ur
pečem na okoli 1000 stopinjah v posebni peči,
24 ur se ohlaja, sledi glaziranje, pa spet 12-urna
peka, ohlajanje ter, v primeru zlatih robov, še
tretja peka. Pri delu z zlatom moramo biti posebej pozorni, saj v primeru predolge peke ali
previsoke temperature potemni.” pove Irena,
ki je posebej vesela pomoči hčere Sanje in sina
Anžeta. Mož Srečko pa je nekaj preprostih izdelkov oblikoval že sam. »Glina našo družino
pogosto združi v moji delavnici, še posebej pa

v teh dneh.« Verjetno pa bi Irena svoje izdelke še zmeraj skrivala na policah družinskega
doma v Sveti Trojici, če je ne bi k sodelovanju
z razstavo izdelkov na občinskih dogodkih povabil trojiški župan David Klobasa in tako je
nastala Glinena izba. Irenini izdelki so preteklo pomlad tako dobili celo svoje ime »Glinena
izba« tudi na Facebook-u. Angeli in glineni dodatki izpod njenih dlani pa krasijo tudi kapelo
sv. Križa v Sveti Trojici, kjer je sodelovala pri
obnovi kapele in takrat, na pobudo tedanjega
župana Darka Frasa, oblikovala prva poslovna
darila. Danes pa sodeluje tudi z izdelovalko
naravnih mil, srčno Matejo Fištravec, poznano pod imenom IOMY Delights, za katero
izdeluje posebne glinene podstavke. »Z glino,
vztrajnostjo in občutji ob oblikovanju oblikujem tudi sebe. Nikoli ne smemo nehati ustvarjati, ne z rokami in ne v sebi,« doda Irena, ki
trenutno, kot vsi, zaskrbljeno zre skozi okno, a
medtem ne neha ustvarjati – to jo krepi.
Aleksandra Papež, foto: osebni arhiv
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Dodajamo življenje dnevom.
Območni odbor Maribor
Partizanska 2
2000 Maribor

051 426 578
051 658 854

maribor@hospic.si

Subtilno bomo prisluhnili vašim potrebam.
Vsi smo na poti med rojstvom in smrtjo, na poti iskanja ljubezni in smisla.
Kako je umreti, ne vemo. Ko gre za umiranje potrebujemo nekoga,
ki mu zaupamo, ki ne daje površnih
odgovorov, ki je pripravljen hoditi po poti strahu.

Irena Heric med svojimi izdelki

V spomin Cirilu Berliču

o se je poslavljal februar, smo se 28.
februarja 2020 poslovili od moža,
očeta in dedka Cirila Berliča iz
Stare Gore pri Benediktu. Svoj večni mir
je našel na pokopališču pri Sv. Benediku v
Slovenskih goricah.
Zet pokojnega, Uroš Pavkovič, je ob slovesu pri grobu med drugim povedal: »Tek vašega življenja se je pričel 26. junija leta 1937,
ko ste se rodili materi Mariji in očetu Jakobu
Berliču v vam tako ljubi Stari Gori. Otroštvo
ste preživljali v zelo težkih časih, posebej pa
vas je zaznamovala druga svetovna vojna.
Kot mlad in bister fant z izrednim darom za
glasbo ste se vpisali na gimnazijo. Žal zaradi
delovne nesreče, ki se je pripetila vaši materi
in je zaradi delovnega stroja izgubila roko,
šolanja niste dokončali, pa čeprav ste si to
močno želeli. Usoda je hotela, da ste že kot
mlad fant morali poskrbeti za svoje starše
in prevzeti vajeti na domačiji, na kateri ste
skrbno delali od rane mladosti vse do vaših
zadnjih dni. Kot mlad 24-letni fant ste 10.
junija leta 1961 z veliko ljubeznijo za svojo
življenjsko sopotnico vzeli našo drago omo
Anico, ki vas zvesto spremlja vse od tistega
poročnega dne in vse do tega zadnjega žalostnega slovesa, kar pa vam je tudi obljubila
v enem izmed pisem, in sicer z besedami:
Srčno upam, da bo le smrt najina ločitev.«
V zakonu so se jima rodile tri hčerke Olga,

SOČUTNI

Mira in Romana, ki so si
ustvarile družine. V skrbi
za družino se je zaposlil v
TAM-u v Mariboru, kjer
je dočakal pokojnino.
Delo v tovarni in delo
na mali posesti, kjer je
pomagal ženi, ga ni oviralo, da se ne bi predajal Pokojni Ciril Berpetju. Pel je v posvetnih lič iz Stare Gore
pevskih zborih, več kot pri Benediktu v
50 let pa v Mešanem cer- Slovenskih goricah
kvenem pevskem zboru
Sv. Frančišek v cerkvi Sv. Trojice v Slovenskih goricah. Ni mu bilo težko pešačiti v 5
km oddaljeno cerkev v snegu in blatu. Ni
ga oviralo nobeno vreme, kajti petje mu je
bilo položeno v zibelko. Ob tem je s harmoniko in s petjem razveseljeval vesele družbe.
Nadvse vesel je bil, da sta po njegovi poti šli
hčerka Mira in vnukinja Anita, z njima je
kot trio nastopal na raznih prireditvah. Nič
ni čudnega, če mu je ob slovesu v cerkvi Sv.
Benedikta zapel »njegov« zbor iz Sv. Trojice,
zapela pa mu je tudi Vokalna skupina Vox
Angelika, ki jo vodi vnukinja Anita Kralj
Pavkovič. Pogrebno sv. mašo in pogrebno
slovesnost so opravili prodekan in župnik Sv.
Benedikta Marjana Rola, župnik Sv. Trojice
pater Bernard Goličnik in p. Damjan Vračko.
Ludvik Kramberger

Tu bomo,
ko nas boste potrebovali.

2 5 let

ZA VAS PONOVNO ODPIRAMO
SVOJA VRATA! VABLJENI V
NAŠO PRENOVLJENO
POSLOVALNICO.
VEDNO #POVEZANI

*

OO ZRK Lenart: krvodajalske akcije v maju in juniju 2020
Maj				
Sreda
13. 5. OO RK Sv. Trojica
OŠ Sv. Trojica
7.30-10.30
Sreda
20. 5. KORK Lenart
OŠ Lenart
7.30-11.00
Junij				
Petek
26. 6. OO RK Cerkvenjak OŠ Cerkvenjak
7.30-11.00
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ZA OHRANJANJE SPOMINA

IZ KULTURE

Narod, ki ne preseže preteklosti, ne doseže prihodnosti!

3. del

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

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

O

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

b schulvereinsko šolo pri Lenartu se
je omenjeni časopis še večkrat obregnil, tudi zaradi tega, ker so maja
1912 pri Sv. Trojici ustanovili podružnico
lenarške Schulverein. Njen predsednik je
postal usnjar Kirbisch. Časopisni poročevalec je zapisal, da je ustanovitev takšne
podružnice »žalitev za naš kraj in da bodo
zaradi tega predlagali ustanovitev Slovenske
straže«15. Takšnih in podobnih časopisnih
zaznamkov je bilo kar precej, iz njih pa je
mogoče razbrati, da so bila med večinskimi,
pretežno katoliško usmerjenimi Slovenci,
(kateri so tudi krepko podpirali SKZ), in
manjšinskimi Nemci permanentna politična nasprotja in nacionalne napetosti. Poleg
tega je katoliški klerikalni tabor vedno ostro
obračunaval z redkimi liberalci, katerim
je očital brezverstvo, zanemarjanje narodnostnih vprašanj in sodelovanje z Nemci
oz. štajercijanci. Niso pa te praske presegle
gostilniških prepirov in opazk na javnih
krajih in seveda obračunavanj v časopisih
Slovenski gospodar in Štajerc, ki sta imela
na območju Sv. Trojice največ bralcev. Veliko več liberalne ideje je bilo v sosednjem
Lenartu, kjer je po letu 1908 postala izredno
pomembna vloga liberalnega društva Sokol,
ki ga je vodil krog okoli dr. Milana Goriška16. Ta pri Sv. Trojici v tem času ni imel
javnih podpornikov.
Trg Sveta Trojica17 je proti prelomu 19. in
20. stoletja pridobival na pomenu in krepil
svojo ekonomsko, družbeno in kulturno
funkcijo. K temu so veliko pripomogla tudi
romanja k božjepotni cerkvi sv. Trojice. Kraj
je imel razvito šolstvo, zgodaj je dobil pošto
in imel je zdravnika. Nadvse pomembno je
bilo društveno delovanje; prvo in najstarejše društvo v kraju je bilo gasilsko (Požarna bramba), ki je bilo ustanovljeno že leta
187518. Pri Sv. Trojici so leta 1908 ustanovili še Slovensko katoliško izobraževalno
društvo, h kateremu je pristopilo 24 mož
in mladeničev. Predsednik je bil Franc Zemljič, podpredsednik pa pater Nikolaj Me-

znarič. Tajniške naloge je opravljal župnik
Pij Žankar, njegov namestnk je bil Matija
Vračič. Blagajniško poslovanje so zaupali
Rudolfu Rojku in njegovemu namestniku
Lavoslavu Perku. Društveni knjižničar je bil
Franc Perko, pregledovalca računov pa Jožef
Švarc in Matija Majhenič. Ustanovitev tega
društva so pozdravili celo v bližnjem Lenartu19. Ob ustanovitvi so med drugim izpostavili pomen šolskega pouka v maternem
jeziku in vlogo šole pri tem. Desetletje pred
prvo svetovno vojno je poleg narodnostnih
prask, o katerih je poročalo tudi takratno
časopisje, najbolj seveda Slovenski gospodar20 in ptujski časopis Štajerc21, zaznamovalo kulturno in društveno življenje, ki pa se
je bolj odražalo na zunaj. O tem je pisal tudi
Ivan Cankar, ki je med novembrom 1910 in
majem 1911 živel pri svojem prijatelju, trojiškem zdravniku dr. Alojzu Kraigherju22.
Cankar se je po svoje vživel v »narodnostno
mizerijo«, kot je v pismih označeval razmere ob severni slovenski meji. V pismih med
drugim pripoveduje, da so »ondotni kraji
miniaturni, kjer si ljudje preganjajo dolgčas
s prepiri in prepirčki in kjer napetost med
advokatom in notarjevo ženo vpliva tudi na
politične odnose med Slovenci«23. Časopisje
je narodno omahljivim tržanom na veliko
očitalo »štajercijanstvo«, še zlasti Slovenski
gospodar24.
Ivan Cankar se je spomnil prijatelja dr.
Lojza Kragherja v stiski in mu poslal pismo
z bridko opombo, češ, »enaindvajset knjig
sem napisal, pa si danes ne morem kupiti
poštene obleke«. Kraigher se je brž odzval,
obenem ljubeznivo povabil tovariša iz mladih let, naj pride v Slovenske gorice in v
svojem povabilu pripisal en sam pogoj: »V
konflikt me ne smeš spraviti s svojim jezikom, niti v verski, niti v političen ali kako
drugačen.« Vedel je, da je prijatelj socialist,
bil pa je tudi prepričan, da — tako kakor noben Kranjec — ne pozna štajerskih razmer,
ki da so naravnost obupne.
Nadaljevanje prihodnjič

SG, št.18, letnik 46, Maribor 2. 5. 1912
16
Dr. Milan Gorišek (1878–1957), slovenski narodnjak , lenarški odvetnik, liberalni politik, voditelj
Sokola in osrednja osebnost narodnostnega gibanja pri Lenartu pred prvo svetovno vojno. Ob
prevratu 1918 je bil odločen podpornik generala Maistra, kateremu je pomagal z denarjem in
z živežem za njegovo vojsko v bojih za slovenski Maribor in Štajersko. Med obema svetovnima
vojnama v prejšnjem stoletju je bil nekaj časa tudi lenarški župan.
17
Sv. Trojica je bila razglašena za trg leta 1871. Že leta 1880 je trg dobil prvega zdravnika, to je bil
Aleksander Deanino ( prim. Domače novice, IV., št. 21, Lenat 12. 11. 1964)
18
Trojiško gasilsko društvo je drugo najstarejše na lenarškem območju in eno starejših v Sloveniji
nasploh. Ob ustanovitvi je bil v njem prevladujoči nemški vpliv.
19
Slovenski gospodar, letnik 1908, UKM Maribor (prim. Trojiška kronika (Življenje na odru), Sv.
Trojica 2001, 28 in Slovenski gospodar z dne 23. aprila 1908).
20
Slovenski gospodar (1867–1941) je bil katoliško in konservativno usmerjen tednik za štajersko
podeželje; sprva polmesečnik. Izhajal je v Mariboru. Najprej je imel podnaslov Podučiven list za
slovensko ljudstvo, kasneje List ljudstvu v poduk, od leta 1892 List ljudstvu v poduk in zabavo.
Ustanovil, urejal in izdajal ga je Matija Prelog. Od leta 1871 ga je izdajalo Katoliško tiskovo društvo, od 1921 konzorcij, od 1933 pa Tiskarna sv. Cirila, ki ga je tiskala že od leta 1885. Urejali so
ga ugledni katoliški politiki. Imel je pomembno vlogo pri narodnem ozaveščanju ob severni meji.
21
Štajerc je bil slovenski časnik, ki je izhajal med letoma 1900 in 1918. Spočetka je izhajal vsak drugi
petek, po letu 1907 pa vsak petek. Sedež časnika je bil na Ptuju. Prvi urednik je bil Fr. Shrei, sledili
so mu Josip Kelbič, Josip Pauko, Michael Bayer, Friedrich Wesiag, Janez Drevenšek in Maks Heller. Leta 1907 jih je nadomestil Karel Linhart. V času njegovega izhajanja se je leta 1905 spremenil
tudi format časnika. Predstavljal je glasilo štajerske stranke Štajerc-Partei. Od leta 1907 je bila
znana kot Napredna stranka. Bila je zelo dejavna na področju vprašanj naroda, čeprav nikoli kaj
prida uspešna. Širila je ideje t. i. štajercijanstva, kar je pomenilo iskanje sprave med meščanom in
kmetom, torej Nemcem in Slovencem.
22
Alojz Kraigher sodi med najpomembnejše slovenske naturaliste. Zaslovel je predvsem z romanom Kontrolor Škrobar, v katerem je slikovito opisal narodnostne boje v osrednjih Slovenskih
goricah na začetku 20. stoletja in posebej izpostavil značajske lastnosti predstavnikov svobodnih
poklicev in inteligence pri Lenartu in pri Sv. Trojici. Kraigher je bil zdravnik pri Sv. Trojici v letih
1907–1914.
23
Trojiška kronika (Življenje na odru ), Sv. Trojica 2001, 28.
24
Štajercijanstvo – politično gibanje iz prve polovice 19. stoletja, ki si je prizadevalo ločiti Štajerce
od drugih Slovencev. Ideologijo tega gibanja je na veliko oznanjal časopis Štajerc, ki je izhajal na
Ptuju med leti 1900–1918 (prim. SSKJ, str. 3859).
15
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Konservatorij za glasbo in balet Maribor –
Podružnična šola Lenart
Žal se zaradi vseh dogodkov v
zadnjem času, povezanih s COVID-19, tudi letošnja pomlad na naši
šoli odvija precej drugače, kot smo
bili vajeni doslej.
16. marca smo morali, tako kot
vse šole, tudi mi zapreti svoja vrata. Toda že isti teden smo s pomočjo sodobne tehnologije začeli tako
imenovani pouk na daljavo. Naši
učitelji so morali uporabiti vse svoje spretnosti, iznajdljivost in tudi
vztrajnost, da je pouk stekel. Seveda
nam to ne bi uspelo, če starši naših
otrok ne bi priskočili na pomoč in
nam pomagali ustvariti pogojev, ki
smo jih za takšno delo potrebovali.
Zdaj delamo že peti teden in pouk
uspešno peljemo naprej. Zadovoljni
smo z odzivi staršev in otrok in smo
zanje hvaležni.
Veliko je bilo že storjenega v tem šolskem
letu. Izpeljali smo kar nekaj večjih projektov,
ki so bili množično obiskani, tedensko so se
vrstili nastopi v dvorani šole, sodelovali smo
na prireditvah v organizaciji naše občine, menimo, da smo prispevali k bogatemu kulturnemu utripu našega kraja in širše okolice. Naši
učenci so se udeleževali domačih in mednarodnih tekmovanj ter dosegali odlične rezultate.
O vsem tem smo že poročali.
Veliko dela pa je bilo še pred nami, tudi načrtovanih tekmovanj in koncertov, žal pa nam
je epidemija prekrižala naše načrte. Poleg koncertov, ki smo jih načrtovali do konca šolskega
leta, so se učenci baletnega oddelka pripravljali na Svečani baletni večer v SNG Maribor,
pihalni orkester se je nameraval predstaviti na
koncertu v Unionski dvorani v Mariboru.
Mesec maj smo nameravali, tako kot vsako leto, posvetiti predstavitvi naše dejavnosti,
izpeljati dneve odprtih vrat, v naše vrste povabiti otroke iz vrtca, ob koncu meseca maja
pa izvesti vpise otrok v glasbene in plesne pripravnice ter izpeljati preizkuse novincev za
vpis v prihodnje šolsko leto.
Seveda bo prej ali slej življenje spet steklo
po ustaljenih tirih. Znova bomo odprli svoja
vrata, z veseljem pozdravili novince in učence, ki že prihajajo k nam. Izpeljali bomo preizkuse glasbenih sposobnosti in vpise za novo

šolsko leto ... Ker pa je zdravje na prvem mestu, bomo morali z vsem še malo počakati.
Vpliv glasbene in plesne vzgoje na celostni
razvoj otrokove osebnosti je izjemno velik.
Poleg razvoja glasbenih in plesnih sposobnosti ukvarjanje z glasbo/plesom prispeva k razvoju estetske, čustvene, socialne vzgoje. Razvija motorične spretnosti, koordinacijo telesa,
koncentracijo. Omogoči razvoj ustvarjalnosti,
spoznavanje kulturne raznolikosti in je dejavnost, s katero si lepšamo in lajšamo življenje.
Zato vabimo vse starše, ki si za svoje otroke
želite kvalitetne glasbene in baletne izobrazbe,
da obiščete našo spletno stran Konservatorija
za glasbo in balet Maribor, kjer smo pripravili
tudi evidenčno prijavnico, s pomočjo katere se
lahko prijavite k vpisu v predšolske programe
in k opravljanju preizkusa ob vpisu. Na spletni
strani boste našli tudi podatke o programih,
ki jih izvajamo, sproti pa vas bomo obveščali
o vseh terminih in aktivnostih.
Želimo si, da bi življenje čimprej steklo
po starem, da bi lahko smelo začrtali našo
prihodnost, znova razveseljevali z rezultati
našega dela in bogatili kulturo našega kraja.
Vse informacije lahko spremljate na naši
spletni strani.
Irena Košmerl Leš,
pom. ravnateljice – vodja PŠ Lenart

Mednarodno glasbeno tekmovanje
Beograd, Srbija

Začetki Mednarodnega glasbenega tekmovanja, ki ima svoj sedež v Beogradu, segajo
v leto 2010. Od leta 2010 in vse do danes je
na tem tekmovanju tekmovalo kar 14.000
tekmovalcev iz 51 držav. Mednarodno internetno glasbeno tekmovanje je tako postalo
eno izmed vodilnih mednarodnih glasbenih
tekmovanj po celem svetu. Edinstevno je zato,
ker poteka preko interneta, oziroma internetne strani, kjer so video posnetki vseh tekmovalcev. Veliko število video posnetkov tekmovalk in tekmovalcev se je in se predvaja po
različnih internetnih straneh po vsem svetu.
Letos se je tekmovanja udeležila tudi naša
učenka Konservatorija za glasbo in balet Maribor iz Podružnične šole Lenart. Flavtistka

Zala Damiš je prejela 93 točk in prvo nagrado pod mentorstvom profesorice Manje Kos.
Klavirsko spremljavo je izvedla profesorica
Slavica Kurbus.
V Zalini kategoriji, v disciplini flavta, je
tekmovalo kar 90 tekmovalk in tekmovalcev
iz devetih različnih držav - Slovenija, Poljska,
Rusija, Turčija, Uzbekistan, Bolgarija, Ukrajina, Madžarska in Moldavija. Flavtistke in
flavtiste so ocenjevali svetovno priznani profesorji: Dorota Karaniewicz Biedny - Poljska,
Kseniia Kolomytseva - Rusija in Miomir Simonovic - Srbija.
Irena Košmerl Leš, pom. ravnateljice - vodja
PŠ Lenart

Knjižnica Lenart deli bralne vitamine
V Knjižnici Lenart smo po velikonočnih
praznikih uvedli možnost poštnega pošiljanja
oz. brezstičnega osebnega prevzema študijskega gradiva, gradiva, ki ga potrebujejo maturantje, in leposlovja, ki je del učnega načrta
osnovnih šol. Naši uporabniki nam na info@
lenart.sik.si pošljejo številko svoje izkaznice z
imenom in priimkom, naslov dela, podatke
o avtorju, poštni naslov, kamor želijo prejeti gradivo, oz. pripišejo, da želijo možnost
osebnega prevzema ter dodajo svojo telefonsko številko, na katero jih lahko pokličemo.
Ob sredah, med 8. in 12. uro, pa nas lahko za
naročilo gradiva tudi sami pokličejo na 031
571 682. Naročijo lahko največ 3 knjige na-

enkrat. Več informacij najdejo na naši spletni
in Facebook strani. Obenem se zahvaljujemo
Občini Lenart, ki je kolektivu priskrbela rokavice in maske. Pa tudi sicer se knjižničarji
vseh slovenskih splošnih knjižnic, tako tudi
lenarške, trudimo, da bi uporabnikom omogočili dostop do vseh razpoložljivih virov
branja in bralnih spodbud – vabimo vas k brskanju po portalu Dobre knjige (dobreknjige.
si) in k izposoji e-knjig preko spletnega mesta
Biblos (www.biblos.si). V tem obdobju smo
poudarjeno dopolnili naš izbor e-knjig na Biblosu in dodali nove vnose na portal Dobre
knjige. Hkrati uporabnikom tudi preko elektronske pošte pomagamo tudi pri morebitnih
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težavah z uporabo e-virov (člani knjižnice za
uporabo le-teh potrebujejo člansko številko,
geslo – povsod kar tisto, ki ga uporabljajo za
Cobiss – Mojo knjižnico ter akronim Knjižnice Lenart, ki je »siklnt«), tistim, ki pa sicer
niso naši člani, pa smo v tem obdobju omogočili spletni vpis. Uporabnikom so na ta način dostopni tudi strokovni prispevki z vsega
sveta preko Encyclopedie Britannice ter več
kot 6000 časopisov, časnikov in revij preko
Pressreaderja – povezave najdete na spletni
strani knjižnice (www.lenart.sik.si). Vsako
sredo, ob posebnih dneh in ob koncih tedna,
pa preko Facebooka delimo posnetke pravljic, ki jim redno prisluhne tudi več kot 600
poslušalcev. Osredotočili smo se na pravljice
avtorjev iz naše okolice – Zorana Šteinbauerja, Igorja Plohla in družine Lobenwein, katerih pravljice smo že delili z našimi sledilci. 2.
aprila smo ob dnevu mladinske književnosti
posneli pravljico H. C. Andersena in pripravili besedno iskanko, sestavljamo uganke, pobarvanke in skušamo priti uporabnikom naproti, žal je trenutno to mogoče le na daljavo.
Prisluhnite našim pravljicam tudi Vi, poiščite
jih na Facebook strani Knjižnice Lenart. Do
15. maja pa je še čas, da zapišete čisto svojo
pravljico in jo preko elektronske pošte (info@
lenart.sik.si) ali preko klasične pošte do 15.

IZ KULTURE
tudi same po sebi. Kot zgodbe. Že v tem delu
knjige pa se napoveduje tematika, ki bo predstavljala osnovo njenega drugega dela, to so
konkretna pričevanja konkretnih ljudi, katerih imena so seveda spremenjena, tako da
predstavljajo tipsko izkušnjo polpreteklega
časa, ki ne bazira (samo) na podatkih, uporabljenih za temelj zgodbe, ampak na konkretni
izkušnji s konkretno interpretacijo lastne izkušnje in časa, v katerega je bila postavljena.
Tako izvemo marsikaj o vojnem dogajanju,
partizanih in njihovem boju proti okupatorju
(ali pač za revolucijo), četnikih na tem področju, ravnanju okupatorja, Matjaževi vojski in ponesrečenih poskusih kolektivizacije
v socializmu po drugi svetovni vojni in tako

maja oddate, s pripisom Literarni natečaj
»Pravljice iz skrinje domišljije«, ki ga organiziramo skupaj z Založbo Kreativna PiKA in
KD Babičina skrinja, več informacij poiščite
na naši spletni strani. Verjamemo, da bralni
vitamini iz virtualnih in domačih knjižnih
polic učinkujejo pozitivno. Želimo, da Vam
jih ne zmanjka!
Knjižnica Lenart, foto: A. Papež

Novo branje
Stanislav Senekovič

Prigode in pripovedi iz nekdanjih dni
Za prebivalce ravnin je že skromen griček hrib in majhen hribček gora. Tako tudi
hribčku, ki nima več kot sto metrov višine od
vznožja, domačini pravijo gora. Da bi poudarili, da ta »gora« ni kar tako, so ji pridali
še pridevnik Strma Gora. Bolj poučeni bodo
pojasnili, da Strma Gora ni dobila imena
zato, ker je gora, ampak po »gorcah«, vinogradniških kmetijah iz časa fevdalizma. Ti pa
ne zmorejo pojasniti, zakaj pridevnik strma,
saj so na pobočju strmine redke, več ali manj
je hribček zložen.
Kozomurnikov Zdravc je pravkar vlekel
kozo Lisko v hrib, ob tem bentil in se jezil,
saj je Liska prav na poti videla to in ono okusno zel, ki si jo je morala še privoščiti, prej pa
je ure poležavala v senci in opazovala lepote
sveta ter poslušala ptičji spev. To vsakodnevno opravilo na večer dneva je Zdravca že z
navade jezilo. Ves dan je delal pri kmetih različna dela, kakor hitro pa je prišel domov k
materi, ga je ta že napotila po pobočju navzdol po Lisko pod majhen vinograd, kjer se je
običajno pasla rogača. Liska je delala družbo
v majhnem hlevu še pujsu in nekaj kokošim,
za kaj več pa ni bilo posesti. Mati Pepa je bila
že precej v letih, težjih del ni več zmogla niti
poti do Liske pod vinogradom ne. Zjutraj in
zvečer je pomolzla Lisko, mleko s kruhom
je bil običajen zajtrk za Pepo in Zdravca, pa
tudi večerja. Zjutraj pred odhodom na delo
h kmetom je Zdravc popeljal Lisko na pašo,
zvečer pa domov.
»Oj, Zdravc, Zdravc!« je zaslišal glasno klicanje z drugega pobočja ravno, ko je Lisko
vlekel že skozi hlevska vrata.
»Jaaa, kaj jeee?« je nejevoljno odgovoril
Zdravc.
»Pridi juter prcajti, bomo pičele in kadi
prali za braje,« ga je nagovarjal Janežičev
Ludvik, lastnik obsežnega vinograda na nasprotnem pobočju.
»Jaaa, pridem, pa škatlo tobaka kupi,« je
odgovoril Zdravc in zadovoljen privezal Lisko k jaslim.
Na delo k Janežiču je rad šel, gospodar ga
ni priganjal kot marsikateri drugi, tega se je
pri delu pri njem zavedal, zato ni postajal.
Gospodinja je delavcem dobro kuhala, v jed
je »vedno stopila svinja«, kot so po domače
rekli. To pomeni, da so najeti delavci vedno
pri kosilu dobili tudi meso. Delavcem je dajal
za žejo rdeče vino z domačo kislo vodo, ki je
izvirala za vasjo. Ob zaključku dneva pri večerji pa tudi belo vino strmogorčana.
Na večer tega dne je Zdravc ostal doma.
Rajter, pri katerem je ta dan delal, mu ni plačal
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delovnika, ampak je obljubil plačilo šele, ko
bo prodal svinjo. Vleklo ga je sicer v dolino v
gostilno pri »Čuku«, kjer so se na večer srečevali pivski prijatelji in potrošili dnevni zaslužek. Zavedal se je, da mu gostilničar ne bo dal
pijače »na kredo«, saj je bil že kar nekaj dolžan. Zato je z nejevoljo stopil v majhno klet po
mladi jabolčnik, pri katerem postopek vrenja
še ni bil zaključen in ni dal želenega učinka.
Jabolčnik je v kuhinji natočil v krožnik, nalomil vanj kruha, vse skupaj nekoliko posladkal
in jed z zadovoljstvom posrebal. Ostanek jabolčnika je počasi spil ob pregledu slik v starem časopisu in v razgovoru z materjo.
(Odlomek je iz zgodbe Trgatev na Strmi Gori, nadaljevanje si lahko preberete
v odlični knjigi kratke proze PRIGODE IN
PRIPOVEDI IZ NEKDANJIH DNI Stanislava
Senekoviča.)
PRIGODE IN PRIPOVEDI iz nekdanjih
dni Stanislava Senekoviča se pričnejo z razdelkom zgodb iz avtorjevih otroških let kmalu po drugi svetovni vojni in se nadaljujejo s
predstavitvijo posameznih specifičnih opravil, dogodkov in osebnosti, ki so zaznamovali
ta čas, v katerih iz sproščene pripovedi, kdaj
humorne in zabavne, kdaj tudi s kančkom
pelina ali kapljico solza, izvemo marsikaj zanimivega o kmečkem življenju v Slovenskih
goricah v polpreteklosti, seveda pa ne manjka
niti zgodbena napetost, tako da zgodbe niso
zanimive izključno zaradi tematike, ampak

naprej do neoliberalne sodobnosti. Posebna vrednost teh zgodb pa je ravno v tem, da
bazirajo na konkretnih izkušnjah, tako da si
mnenje o času, o katerem pripovedujejo, lahko ustvarimo sami. (Robert Titan Felix)
Knjiga je izšla pri Zavodu Volosov hram, naročite jo lahko na e-mail naslov volosov.hram@
gmail.com ali z direktnim naročilom preko
spletne strani založbe www.volosov-hram.si.
Maloprodajna cena knjige je 22,50 evrov, ob
nakupu je poštnina vključena v ceno. V knjigarnah in knjižnicah bo knjiga prav tako na
razpolago, seveda ko bodo spet odprle vrata.
Robert Titan Felix,
Zavod Volosov hram, urednik

KNjigolAndiJa
Tudi izziv v marčevski številki Ovtarjevih
novic je razburkal mnenja. Morda pa ljudje
zdaj, v času karantene, bolj pozorno sledimo
novicam in zanimivostim. Ogromno odzivov
je bilo še na prejšnji članek o Rdečem križu,
zdravniku Krambergerju, Gabrščku in ženskah a fotografiji. To je nova domača naloga
zame, da bom še bolje raziskala podrobnosti
na terenu (ko bomo lahko šli v svet). Nič ne
bo šlo v pozabo. Mapa z zgodbami, ki mi jih
pripovedujete, spoštovani bralci, se debeli
in prav zanimivo je. Uživam ob vaših pripovedih, ki so polne
življenja, prijaznosti in
spoštovanja in vse nas
učijo o življenju.
Ker se vas je odzvalo veliko na objavljeno fotografijo v zadnji
številki, ne bom več
govorila o prejšnji, čeprav bi bilo odmevov
še za en članek. Takoj
po izidu časopisa me je
poklicala gospa Marija
Kranvogel iz Gočove,
ki je razčlenila celotno
družino Erman; mamo
Ljudmilo in dve sestri – Olgo in Slavico,
da pa jih je bilo še več, sestra Milika in brat
Marjan; vsi so peli, Marjan celo pri Završkih
fantih. Poklical je tudi Jože Šuman iz Žerjavcev; kdo da ne pozna te družine, pevcev, saj
veš, Marjan je delal tudi v Grozdu. Ja, vem,
seveda vem, in kako škoda, da ne slišimo več
njegovega globokega glasu. Mimogrede so
vsi govorili tudi še o prejšnji fotografiji, vse
zabeleženo, nič bati. Gospod Habjanič je pojasnil, da je njihova hišna številka Zavrh 29,
njegova pa 31; sosedje tako rekoč torej – ena
velika hiša pevcev. Spomnil je še na brata
Venčeslava, policista, ki je umrl v prometni
nesreči; brat Jože pa je bil njegov sošolec in
je bil v službi na RTV. In naš popotnik, fotograf, svetovljan ga je šel obiskat na RTV SLO,
kjer se ni mogel dogovoriti v štajerščini, kako

bi prišel do sošolca. Navihano hudomušen
pripoveduje še o mami in njeni 80-letnici pa
fotografiji za spomin pa o tem, da gre na domačijo k Miliki po kis. Vezi ostajajo, »stari«
Završani vkup držijo. Poklicali so tudi ljudje
iz Porčiča, Cilika Zorec – govorili sva o celotni zgodovini Lenarta, tudi o prejšnji fotografiji veliko, nedolgo tega pa smo dobili klic iz
Dolnje Počehove – Marija Romana Rojs je z
nami podelila spomine na zdravnika Krambergerja in so ji Ovtarjeve novice posredovali
iz Lenarta, kjer živi sin. Zanimivo!

Nekje vmes pa se je sprožil plaz komunikacije deklet s fotografije, Slavice in Olge. Mame
Ljudmile ni več in otroci so ji peli na 80-letnici Mamin obraz (takrat jih je bilo še pet).
Smrt je pobirala po družini Erman, njihovi
nastopi in mamino pevsko, družinsko jedro
pa ostajajo kot cenjeni spomini; nastopali so
marsikje, pojejo tudi otroci in vnuki; sestre
so bile članice voličinskega noneta. Sestra
Olga je v imenu obeh napisala: »Ob fotografiji se spominjamo lepih časov prepevanja v
Bezgovcu. Otroci smo se učili stare ljudske
pesmi, ki smo jih slišali na kolinah in drugih
opravilih; zbrala se je »žlahta«, ki jo je spremljala pesem iz roda v rod. Mesar je zapel
globoki bas, dedek in stric tenor, mama in
teta pa sta peli melodijo, pa tudi na »tretko«.

www.radiomaribor.si
NAJVEC LOKALNIH RADIJSKIH NOVIC
93,1 MHz, 90,4 MHz, 87,7 MHz, 93,8 MHz
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IZ KULTURE
Naš ata je zaigral na harmoniko, saj je bil vaški
muzikant, to je bilo veselje. Harmonika je bila
zaklenjena v omari, saj je služila za preživetje
družine. Mama pa je ob vsem delu našla čas,
da je prepevala tudi v cerkvenem zboru, in
vsi otroci smo imeli pevski dar – posluh. Tri
sestre smo 20 let prepevale v ženskem oktetu
Voličina – Slavica, Milika, Olga. Brat Marjan
je pel v oktetu Centrovod, pri Završkih fantih, v Šov bend klobuku in v Mariborski operi, jaz pa nadaljujem s petjem pri pevcih ljud-

skih pesmi v Selcih. Spomnim se ene izmed
proslav, kjer smo nastopali 4 otroci, mama je
bila v dvorani in je rekla, da je srečna in da je
lepo. Brat Slavko je igral klarinet, tudi Joško
in Srečko sta rada prepevala. Joško je imel že
v šestdesetih svoj magnetofon in tako smo
lahko poslušali Slakove in Avsenikove pesmi
pa tudi popevke tistih časov. Magnetofon je
dal na okno, mi pa smo sedeli pod oknom na
drveh in poslušali ter zajemali besedila. Ker
smo bili družina, smo se udeležili več prireditev Družina poje v več krajih: mama, Marjan,
Slavica, Milika in Olga. Fotografija v Ovtarjevih novicah je žal zadnja, ko smo javno zapele z mamo v Selcih. Naša mama je bila živa
knjiga spominov in pesmi. Skupaj z Miliko in
vnukinjo Manjo je prispevala pesmi za pesmarico Kdo zna zapeti še vse kitice?, ki jo je
izdal Lojze Peserl. Tri generacije Ermanovih
so tudi zapele pesmi na predstavitvi pesmarice. Ostale smo tri sestre in bomo še zapele, če
ne drugje, pa ob domačih srečanjih.«
Zdaj me je prešinil verz iz lepe pesmi »Zlati časi, kam bežite …« Najpomembnejše pri
tem spominjanju pa je dejstvo, da znajo ti ljudje povezati bistvo s sedanjostjo in tudi vedo
povedati, kaj vse bi še bilo treba ohraniti za
bodoče rodove.
Novi izziv bo Jurjev, aprilski. Zanima nas
legenda na sliki, kdo in kje je bil tako stoje na
konju; morda tudi ime legendarne kobile in
za kaj gre pravzaprav.
Pišite na marija.sauperl@gmail.com in kličite na 041 817 198.
Marija Šauperl, foto: Maksimiljan Krautič

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!

Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapovedane
in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih ne uporabi.
Zaradi velikega števila prejetih sporočil o dogodkih je potrebno njihov obseg omejiti. Ta je
do15 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih
so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Prispevki lokalne skupnosti lahko obsegajo do
40, društev (občni zbori, večji dogodki) pa do 20 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times
New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1 MB, poslane v posebni
datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo.
Naslednja številka izide v petek, 29. maja 2020. Zadnji rok za oddajo prispevkov ali nujne
rezervacije prostora je 15. maj 2020.
Uredništvo

CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah
1/16 strani

124 x 40 mm

80,00 €

1/8 strani

124 x 84 mm

100,00 €

1/4 strani

124 x 173 mm

180,00 €

1/2 strani

253 x 173 mm

280,00 €

Cela stran

253 x 350 mm

480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

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

Piše: Tomaž Kšela

Zlata rezerva

»Halo, halo, Peter, kako se kaj imaš v
samoosamitvi?« je pred dnevi šivilja Marica
po mobitelu vprašala rezkarja Petra. »Že
mesec dni, odkar so razglasili epidemijo
bolezni covid-19, se nisva ne videla in ne
slišala.«
»Ah, kaj naj rečem, strašno mi je
dolgčas,« je odvrnil Peter. »Kako pa si kaj
ti?«
»Čudovito se imam. Ravnokar berem
roman Viharni vrh. Še nikoli nisem imela
toliko časa zase in za svoje konjičke,« je
dejala Marica. »Kaj pa v teh dneh počneta
vidva z ženo?«
»Le kaj bi počela? Od jutra do večera
sediva pred televizijo in gledava, kako se
po vsem svetu neuspešno borijo z novim
koronavirusom,« je dejal Peter »Kako
pa prenašata samoosamitev vidva z možem.«
»Čudovito. Moj mož pravi, da si je vse
življenje želel, da bi bil z menoj na samotnem otoku, kjer naju ne bi nihče motil. Sedaj se mu je ta želja končno uresničila,« je
dejala Marica.
»Midva z ženo pa sva že sita eden
drugega,« je potarnal Peter. »Ona pogreša
pohajkovanje po mestu in trgovinah, jaz
pa svojo priljubljeno okrepčevalnico Pri
Ančki, ki so jo zaradi epidemije zaprli.
Kaj pa manjka vama z možem?«
»V resnici nič,« je smeje odvrnila
Marica. »Če bi nama država tako kot
doslej plačevala čakanje na delo, bi bila
lahko doma do novega leta, saj nama nič
ne manjka.«

»No, no, če nič drugega, bi si zagotovo
rada zopet privoščila kakšno zares dobro
kosilo,« je dejal Peter.
»Peter, jaz sem danes pripravila zares
odlično kosilo,« je dejala Marica. »Skuhala
sem juho iz mladih kopriv in čemaža, ki
sem ju ob gozdu sama nabrala, pomfri
krompir, pohano piško in regratovo solato
z jajčki.«
»Kaj z možem ne jesta zlate rezerve?« je
nejeverno vprašal Peter.
»Kakšne zlate rezerve?« je presenečeno
povprašala Marica.
»Le kakšne,« je vzkliknil Peter. »Midva
z ženo sva tik pred epidemijo nakupila
zlato rezervo: trideset paketov prepečenca,
trideset ribjih konzerv, trideset paketov
mleka v prahu, pet kil suhe leče in trideset
vrečk instant juhe. Sedaj vsak dan jeva prepečenec – zjutraj z mlekom v prahu, zvečer
pa z instant juho.«
»Ljubi Peter, sedaj pa mi je jasno, zakaj
si siten in jezen na ves svet,« je vzkliknila
Marica. »Si žrtev naših politikov, ki radi
širijo paniko. Svetujem ti, da vajino zlato
rezervo pustita pri miru in gresta v gozd
po koprive, čemaž in regrat. Bosta videla, kako dobro bo na vaju vplivalo nekaj
svežega.«
»Kaj pa naj potem narediva s svojo zlato rezervo?« je obupano vprašal Peter.
»Prihranita jo za naslednjo paniko in
krizo, ki jo bodo politiki zagotovo kmalu
zakuhali, saj brez kriz ne znajo več živeti,«
je dejala Marica.

Smeh je pol zdravja
Plačilni list
»Kam greste?« je med epidemijo koronavirusa policist vprašal voznika, ki ga
je zaustavil.
»V službo.«
»Pokažite kakšno dokazilo.«
Voznik je pokazal plačilni list in policist
ga je pregledal. »Gospod, to ni dovolj,«
je dejal.
»Vem, vendar mi več ne dajo!«
Kriminalci
»Policija je prijela štiri kriminalce.«
»Kaj pa so zakrivili?«
»Ljudi so tihotapili preko občinske meje.«
Oskrba s hrano
»Babica, kdo te v času epidemije koronavirusa oskrbuje s hrano?« je vnuk po
telefonu vprašal babico.
»Ljubeznivi sosedi,« je odvrnila.
»Ti jo pustijo pred vrati?«
»Ne, samo na balkon stopim in zapojem. Potem mi začnejo metati krompir,
jabolka, jajca in
včasih celo paradižnik.«
Posledice epidemije
»Kaj misliš, kakšne bodo za nas
posledice epidemije?« je en profesor
zaskrbljeno vprašal drugega.
»Dvignili nam bodo plače.«
»Zakaj tako misliš?«
»Zato, ker so sedaj starši izkusili,
kakšno je naše delo.«
Sobno kolo
»Kupil si bom sobno kolo.«
»Zakaj pa ga potrebuješ?«
»Z njim se bom vozil v službo.«
Narobe svet
»Ko sem bil majhen, mi je mama nenehno govorila, da iz mene ne bo nič, ker
sem kar naprej poležaval na kavču. To
je zares narobe svet,« je v času epidemije koronavirusa mož dejal ženi.
»Kaj je s tem narobe?«

Pripravlja T. K.

»Sedaj ves dan poležavam na kavču in s
tem rešujem svet.«
Vesela novica
»Zakaj si tako vesel?« je v času
epidemije koronavirusa žena vprašala
moža.
»Po telefonu sem poklical zdravnika in
mu povedal, da težko diham in da imam
bolečine v prsih in nogah. Rekel mi je,
da naj se pomirim, ker nimam bolezni
covid-19 temveč infarkt.«
Ekspert
»Gospoda profesorja doktorja Petra
Jazbeca prosimo, da naredi ekspertizo
ekonomskih gibanj v času krize zaradi
epidemije koronavirusa,« je minister za
finance po telefonu sporočil tajnici prof.
dr. Jazbeca.
»Oprostite, prof. dr. Peter Jazbec danes
nima časa. Snažilka ga ravnokar uči,
kako si mora umivati roke.«
Odličen dogovor
»Z ženo v karanteni v času epidemije
koronavirusa en dan jeva, en dan pa se
napijeva.«
»Zakaj ravnata tako?«
»Dogovorila sva se, da hodiva v trgovino izmenično – en dan ona in en dan
jaz.«
Brezhibno delovanje
»V času epidemije koronavirusa naše
železnice delajo brezhibno.«
»Kako to misliš?«
»Že mesec dni potniški vlaki niso imeli
nobene zamude.«
Odlična snažilka
»Naša snažilka se je v času epidemije
koronavirusa odlično izkazala, čeprav
dela od doma.«
»Tega ne razumem.«
»Vsak dan nam po elektronski pošti
pošlje navodila, kaj moramo narediti ...«
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Izvajanje programa CLLD v času izrednih
razmer

D

ne 28. 3. 2020 je bil v Uradnem listu
RS št 36/2020 objavljen Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami
za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni
SARS -CoV-2 (COVID-19), ki je pomemben
za upravičence, ki koristijo sredstva iz EKSRP.
Zakon med drugim določa, da se roki za uveljavljanje pravic v upravnih zadevah podaljšujejo ter da roki v upravnih in prekrškovnih zadevah ne tečejo. Torej zadržanje rokov nastopi
ob začetku veljavnosti tega zakona in traja vse
do ugotovitve Vlade RS, da ne obstojijo več
razlogi za to epideminološko stanje oziroma
najkasneje do 1. julija 2020. V okviru skladov
EKSRP in ESPR se epidemija s koronavirusom
COVID-19, ki je bila v Sloveniji razglašena 12.
marca 2020 ob 18. uri, prav tako šteje za »višjo silo« v skladu z drugim odstavkom 2. člena
Uredbe 1306/2013/EU. To za upravičence iz
ukrepa LEADER/CLLD pomeni, da se neizpolnjevanje predpisanih pogojev upravičenosti oziroma obveznosti iz ukrepa, ki je posledica epidemije s koronavirusom, ne bo štelo
za kršitev po predpisih, ki urejajo te ukrepe,
zato upravičenci s tem v povezavi ne bodo deležni nikakršnih sankcij. Več o povezavi med
navedenim interventnim zakonom in vlaganju vlog za višjo silo je objavljeno na spletnih
straneh MKGP, kjer so objavljena navodila,

katera se smiselno uporabljajo tudi za ukrep
LEADER/CLLD v okviru skladov EKSRP in
ESPR:
https://www.gov.si/novice/2020-03-25-informacija-upravicencem-o-rokih-iz-odlocb-o-pravici-do-sredstev-pri-ne-iaks-ukrepih-prp-20142020-in-uveljavljanja-visje-sile-v-zvezi-z-obveznostmi-prp-20142020/
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja
ESRR (v nadaljevanju: OU ESRR), opredeljuje vpliv koronavirusa COVID-19 na izvajanje
operacij kot višjo silo oz. naravni dogodek ali
drugo dejanje zunaj sfere upravičenca, ki ga
ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali
ga odvrniti. To ustvarja posebno situacijo, ki
jo je potrebno obravnavati s posebnimi ukrepi
za podporo upravičencem za optimalno dosego namenov in ciljev operacij ter ne nazadnje
za doseganje ciljev OP. OU ESRR že pripravlja smernice glede celovitega reševanja sprememb iz naslova pogodb, katere bodo predvidoma objavljene na spletnih straneh organa.
Ne glede na vse navedeno pa spodbujamo
vse upravičence, ki v dani situaciji vendarle
lahko izpolnijo svoje obveznosti preko e-aplikacije AKTRP in MGRT (npr. oddaja
zahtevka za izplačilo sredstev, e-poročanje o
izpolnjenih obveznosti), da to storijo v največji možni meri v predpisanih rokih.

Operacije, financirane iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj – sporočilo s strani MGRT

N

a podlagi prejetih usmeritev Organa
upravljanja (OU) za premostitev težav ob izvajanju operacij, financiranih iz sredstev Evropske kohezijske politike
(EKP) v času izrednih razmer (koronavirusCOVID- 19) sporočamo:
- Vpliv koronavirusa v izvajanju operacij
se opredeljuje kot višjo silo oz. naravni
dogodek ali drugo dejanje zunaj sfere
upravičenca, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. To ustvarja posebno situacijo, ki jo je
potrebno obravnavati s posebnimi ukrepi
za podporo upravičencem za optimalno
dosego namenov in ciljev operacij ter ne
nazadnje za doseganje ciljev Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OP).
- Pri uveljavljanju in dokazovanju stroškov/izdatkov ter pri spremembah
terminskega načrta in obdobja upravičenosti stroškov operacije se situacije
obravnava po načelu od primera do
primera s tem, da se zagotovi enakopravna obravnava vseh upravičencev in
da se zagotovi ustrezna revizijska sled.

Podaljšanja terminskih načrtov izvajanja
operacij:
Terminski načrti izvajanja operacij in obdobje upravičenosti stroškov se lahko podaljšajo, če so izčrpane druge možnosti (npr.
upravičenci vseeno izvedejo dogovorjene aktivnosti, ki jih je mogoče izvajati tudi v času
izrednih razmer na način, da se izvedba le-teh ustrezno prilagodi ali, ko iz utemeljenih
razlogov aktivnosti ni mogoče izvesti tekom
letošnjega leta, se le-te prestavi v naslednje
leto ali leto kasneje, vendar še vedno znotraj
upravičenega obdobja financiranja operacije v
skladu s pogodbo o sofinanciranju) in če je to
s strani upravičencev utemeljeno. Podaljšanje
je praviloma do največ enega leta in ob tem
ne dlje kot do 30. 6. 2023 oziroma mora biti
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operacija izvedena v treh letih od podpisa pogodbe z MGRT (skladno s trenutno veljavno
Uredbo CLLD). Hkrati je potrebno upoštevati
dinamiko izvajanja v državnem proračunu za
posamezni LAS in možnost spremembe le-te.
Upravičenosti stroškov in upravljalnih
preverjanj:
Upravičenost stroškov je treba presojati glede na izvajanje operacije (neizpolnitev določenih aktivnosti, doseganje ciljev) in načina uveljavljanja stroškov (kot dejansko nastali stroški
oziroma kot poenostavljene oblike stroškov).
OU pripravlja dopolnitev Navodil organa
upravljanja o upravičenih stroških (NUS) tako
v okviru obstoječih stroškov kot tudi za stroške,
ki so nastali zaradi koronavirusa COVID-19.
Navodila se bodo dopolnila na način, da bo v
okviru stroškov dela definirano tudi delo od
doma (ki je možno tudi izven okvira koronavirusa COVID-19), dodana bo nova vrsta nadomestil, ki pokrivajo stroške čakanja na delo, ki
ne bodo kriti iz drugih javnih virov in kjer je
smiselno, se bo dodala možnost izvajanja z oddaljenim dostop oziroma e-izvajanje aktivnosti.
V skladu z navedenim je priporočeno, da
upravičenci izvedejo projektne aktivnosti, ki
jih je mogoče izvajati tudi v času izrednih razmer na način, da se izvedba le-teh ustrezno
prilagodi (delo na domu, usposabljanja na
daljavo, video izvedbe ipd.).
Trenutno so to vse možne spremembe, ki
jih lahko upoštevamo v okviru veljavnih NUS
in veljavne Uredbe CLLD. Ko bodo objavljena
nova NUS, boste obveščeni o možnih dodatnih
spremembah, ki bodo lahko izvedene brez spremembe Uredbe CLLD. V kolikor pa bo potrebna
sprememba Uredbe CLLD, pa boste obveščeni.
Situacija glede ukrepov za zajezitev širjenja
virusa se spreminja iz dneva v dan. Zato vsem
predstavnikom LAS in vodilnim partnerjem
predlagamo, da aktivno spremljate spletne
strani vseh organov, ki so vključeni v izvajanje ukrepa LEADER/CLLD.
Sporočila povzela Milena Grabušnik

Potrjena 3. sprememba Strategije lokalnega
razvoja

L

AS Ovtar Slovenskih goric je konec novembra 2019 vložil spremembo Strategije lokalnega razvoja 2014-2020 (SLR).
Obveščamo vas, da smo v začetku aprila končno prejeli odločbo o potrditvi spremenjene
SLR. Tako smo že 20. 4. 2020 objavili 4. javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric za izbor
operacij sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

3. javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric
za izbor operacij sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) bo
objavljen predvidoma do konca maja, saj ga
mora pred objavo potrditi še Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo. Za nadaljnje informacije spremljajte spletno stran
www.lasovtar.si.

Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, kot vodilni partner pogodbenega partnerstva LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg
osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v
upravnih in finančnih zadevah, obvešča, da je objavljen

4. javni poziv LAS Ovtar
Slovenskih goric – sklad EKSRP
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).
Javni poziv, vključno s celotnim besedilom, obrazcem vloge za prijavo operacije, stroškovnim načrtom in drugo, s pozivom povezano dokumentacijo, je objavljen od 20. 4. 2020 na
spletni strani www.lasovtar.si/.
Vloge na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti ali po pooblaščenem izvajalcu poštnih storitev na naslov: Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o., - za LAS Ovtar
Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah ali osebno dostaviti na
isti naslov (v okviru delovnega časa). Prvi rok za oddajo vlog se izteče 27. 5. 2020, drugi rok
se izteče 2. 9. 2020, tretji (zadnji) rok pa 13. 1. 2021. V kolikor bodo sredstva porabljena že po
prvem ali drugem roku, bo javni poziv predčasno zaprt. O predčasnem zaprtju javnega poziva bo vodilni partner objavil obvestilo na spletni strani LAS. Prijavitelji morajo svoje vloge
oddati kot priporočene pošiljke do datuma, ko se izteče rok za oddajo vlog, do 24. ure, prevzem osebno dostavljenih vlog je možen na sedežu LAS do istega dne do 13. ure. Informacije so na voljo na sedežu LAS (OBVEZNA predhodna najava), po elektronski pošti: info@
lasovtar.si, po telefonu: 059 128 773, 051 660 865, vsak delavnik med 9. in 12. uro. Zadnja
vprašanja bo mogoče postaviti sedem delovnih dni pred posameznim rokom za oddajo vlog.

Aktualno - kam po lokalne pridelke in izdelke?

G

lede na potrebe, ki se kažejo na terenu, smo se odločili, da vzpostavimo
bazo trenutne ponudbe s hrano na
kmetijah na naši spletni strani www.lasovtar.
si, ki se lepo deli tudi na socialnem omrežju
facebook. V času omejevanja širjenja bolezni
koronavirusa - covid- 19 je dovoljena prodaja
kmetijskih pridelkov na kmetijah. Ob omejitvi gibanja na domačo občino pa je dovoljeno
izdelke, ki jih v domači občini ni za kupiti,
poiskati izven občine.
Spodbujanje lokalnih ponudnikov je sedaj
ključnega pomena in je pravi čas, da stopimo
skupaj. Pripravili smo seznam ponudnikov iz
Ovtarjeve ponudbe in širše, vse tiste, ki imajo v ponudbi živila in zagotavljajo dostavo na
dom ali prevzem na dogovorjeni lokaciji.
Pri objavljenih ponudnikih na spletni strani boste našli kontaktne podatke za vsako
kmetijo, da jih boste lahko poklicali ali jim
pisali na elektronski naslov.
Občankam in občanom glede na trenutno
situacijo svetujemo, da ponudnike najprej
kontaktirajo po telefonu in se prepričajo, da
imajo zadostno količino izdelkov, oziroma
pogledate, kaj ponujajo na spletni strani ali
FB strani. Na kmetijo se odpravite le, če se
počutite popolnoma zdravi. Pri tem upoštevajte ukrepe za zaščito sebe in kmeta oziroma
ponudnika.
Nekaj varnostnih nasvetov, če boste kmetijo obiskali:
• pred obiskom pokličite na kmetijo in se
dogovorite za čas obiska, za pridelke in
izdelke,
• na kmetijo pojdite sami,

• prinesite svojo embalažo, a pri tem poskrbite za ustrezno higieno,
• upoštevajte varnostno razdaljo in druge
ukrepe NIJZ za preprečevanje okužbe,
• pomislite tudi na druge in kupite samo
toliko surovin, kot jih zares potrebujete.
Na našem območju deluje tudi ZADRUGA DOBRINA, z.o.o., so. p., ki nas oskrbuje
z lokalnimi izdelki in pridelki. Pri njih si prav
tako lahko naročite izdelke, ki vam jih iz lokalnih kmetij po naročilu pripeljejo tudi na
dom ali dogovorjeno mesto.
Povabilo še vedno velja tudi vsem ostalim
ponudnikom, kmetijam, ki imajo v ponudbi
pridelke in izdelke ter bi želeli, da jih dodamo
na seznam, v bazo ponudnikov. Pokličete nas
na telefonsko številko: 059 128 773 ali pišete
na: milojka@rasg.si
Seznam ponudbe se dopolnjuje in aktualizira.
M. D.
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