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Poštnina plačana pri pošti 2000 Maribor

Kljub trenutnemu stanju v Sloveniji in svetu so v podjetju
Saubermacher Slovenija izredno ponosni, da so že deveto
leto zapored podelili Saubermacherjevo Okoljsko nagrado.
Ta nagrajuje najzaslužnejša diplomska in magistrska dela s
področja odpadkov, okolja in varovanja našega planeta. Iz
treh slovenskih univerz so se tudi letos v ožji izbor uvrstile
tri naloge, med katerimi je prvo mesto osvojila
predstavnica ženskega spola, Tina Kegl iz Univerze v
Maribor, za diplomsko delo z naslovom Novi nanomateriali
za adsorpcijo redkozemeljskih elementov iz vodnih
raztopin.

Neverjetni um v iskanju
priložnosti in izzivov

Prejemnica nagrade
Tina Kegl

Več kot 5,6 milijonska investicija v varovanje okolja v Lenartu

Več na strani 3

Podeljena Saubermacherjeva deveta Okoljska nagrada

Pogovor ob kavi

Po štirih letih trdega dela in usklajevanj konec nedelujoče čistilne naprave v Lenartu
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‟ Janez Kramberger: »Z velikim veseljem smo sprejeli odločitev pristojnih o podpori našemu
zelo pomembnemu infrastrukturnemu projektu Čistilna naprava v občini Lenart. Skoraj
štiri leta smo usklajevali celoten projekt, ki je bil za nas, za občinsko upravo in tudi za
vse tiste, ki pobliže poznajo to zadevo, zares kompleksen. Z izgradnjo bomo dosegli
pomemben mejnik pri odgovornem in trajnostnem ravnanju z okoljem v katerem
živimo in prispevali k ciljem zmanjšanja emisĳ v vode, ohranjanja naravne in
biotske raznovrstnosti. Vsem, ki so kakorkoli pri tem pomagali, projektantu,
pripravljavki vloge, uslužbencem Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za
kohezĳsko politiko in poslancu Državnega zbora RS ter seveda svojim sodelavcem
v občinski upravi se želim iskreno zahvaliti. To je velik dan za našo občino!«

‟ Franc Breznik: »Mesto Lenart
dobiva največji projekt v svoji
zgodovini na področju

odvajanja in čiščenja
voda. S pozitivno
rešenim sklepom

ministrstva za kohezĳo, ki ga vodi kolega minister
Zvone Črnač, smo strli najtrši oreh, kar se tiče
sistemskega čiščenja voda na področju mesta Lenart.
Na tem mestu se iskreno zahvaljujem ministroma
Černaču in Vizjaku ter državni sekretarki Moniki Kirbiš
Rojs za aktivno sodelovanje in pomoč, da smo s
skupnimi močmi uspeli relativno zapleten projekt
pripeljati do te točke, da bo Občina Lenart lahko
zagnala investicĳo. Tako gremo v eno največjih
investicĳ v občini Lenart v zadnjih letih in na to sem
ponosen, saj gre tudi za enega izmed mojih osrednjih
političnih projektov v tem mandatu. Seveda brez
proaktivnega sodelovanja Občine Lenart s celotno
občinsko upravo to ne bi bilo možno. Naj zveni misel
letošnjega svetovnega dneva, ki se glasi: Obnovimo
Zemljo tudi v našem Lenartu.«

Ministrstvo za okolje in prostor ter
Služba vlade za razvoj in evropsko
kohezĳsko politiko sta Občini
Lenart prižgala »zeleno luč« za
začetek izvedbe projekta
»Odvajanje in čiščenje odpadnih
voda v Občini Lenart«.
V okviru projekta bo zgrajena nova
centralna čistilna naprava Lenart
kapacitete 4.950 PE (na lokacĳi
obstoječe, nikoli delujoče čistilne
naprave) z regulacĳskim bazenom in
sistemom razbremenjevanja voda.
Predmet projekta sta tudi preureditev
obstoječe čistilne naprave ob
Globovnici v sprejemno fekalno
postajo in izgradnja črpališča ter
tlačnega kanalizacĳskega voda na
relacĳi Lenart–Radehova, in sicer v
dolžini 1.618 m. Prek tega črpališča in
tlačnega voda se bodo odpadne vode
zahodnega dela mesta Lenart

transportirale v

centralno čistilno napravo, iz
sprejemne fekalne postaje pa se bo na
centralno napravo ustrezno doziralo
tudi prevzeto blato iz greznic in malih
komunalnih čistilnih naprav. S
projektom se celovito ureja
problematika odpadnih voda za mesto
Lenart in naselje Radehova ter vse
uporabnike greznic oziroma malih
komunalnih čistilnih naprav v občini
Lenart.
Stroški investicĳe so po tekočih cenah
ocenjeni v višini 5.647.718,70 EUR z
DDV. Sofinancerska sredstva so

zagotovljena iz Evropske unĳe,
Evropskega sklada za regionalni
razvoj, v višini 2.790.939,22 EUR
(49,4 %) in iz proračuna Republike
Slovenĳe, Ministrstva za okolje in
prostor, v višini 697.734,81 EUR (12,4
%). Razliko potrebnih sredstev mora
zagotoviti Občina Lenart.
Občina Lenart v prihodnjem tednu
načrtuje izvedbo postopka javnega
naročanja gradnje, v poletnih mesecih
pa začetek investicĳe. Zaključek
investicĳskih del je načrtovan do srede
prihodnjega leta.

S projektom bo Občina Lenart dosegla
pomemben mejnik pri odgovornem in
trajnostnem ravnanju z okoljem, v
katerem živimo, ter prispevala k ciljem
zmanjšanja emisĳ v vode, ohranjanja
narave in biotske raznovrstnosti. S tem
se bo končno rešila dolgoletna saga
nikoli delujoče centralne čistilne
naprave v osrednji občini Slovenskih
goric.

Zmago Šalamun
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Srčne Slovenske gorice, zbudite
se, spregovorite!
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Slovenci smo narod, ki od nekdaj rad
potuje in raziskuje širni svet. Nekateri v
lastni režiji z nahrbtniki, drugi
organizirano s potovalnimi agencijami,
spet tretji si želijo preprosto samo
počitnikovati na izbrani lokaciji. Do
trenutka, ko je koronakriza v nekem
trenutku ustavila javno življenje, so bila
letovanja v Turčiji, Grčiji, na Tenerifih
in v Dominikanski republiki že kar
nekakšen standard preživljanja glavnih
letnih dopustov Slovencev. No, seveda
je tukaj še zmeraj velika skupina tistih,
ki prisegajo na počitnikovanje pri naših

južnih sosedih in ki po več let niti ne zamenjajo lokacije. Ni jim za zameriti, saj je
Hrvaška s svojo obalo in sinjim morjem resnično ena izmed tako imenovanih sanjskih
destinacij, kamor prihajajo gostje iz daljnih krajev. Če smo včasih dejali, da je turizem
luksuz, lahko danes trdimo, da so potovanja del našega vsakdana. Ekonomska rast,
blaginja in cenovna dostopnost potovanj so narekovale trende, ki so rezultirali v
množičnem turizmu, nizkocenovni paketni ponudbi, množičnih križarjenjih itd.
Večina ljudi ni niti pomislila na katastrofalne posledice, ki jih tovrstni turizem pušča v
naravi, ekosistemih in ne nazadnje tudi na ljudeh, ki živijo v teh obleganih deželah.
Vedno večji pretok ljudi, ki so vsakodnevno švigali iz enega kraja v drugega, iz ene
celine na drugo, nekateri poslovno, spet drugi zasebno – vsem tem potovanjem je
skupni imenovalec turizem, ki je cvetel in se nato čez noč ustavil. Pojav koronavirusa
je povzročil velikansko škodo, še zlasti v turističnem sektorju, a po drugi strani je
prispeval k bistveno hitrejšemu preobratu v mišljenju ljudi, njihovih resničnih
potrebah. Slovenija kot turistična destinacija se je zadnja leta intenzivno osredotočala
na tuje trge, vlagala napore v promocijo na teh trgih kot zelena, aktivna in zdrava
destinacija. Razvoj ponudbe se je vse bolj usmerjal k butični ponudbi, ki je nagovarjala
odgovorne turiste, tiste, ki jih navdušujejo narava, kultura, športne aktivnosti,
pohodništvo, kulinarika itd. Strategija razvoja slovenskega turizma, ki temelji na
razvoju trajnostnega turizma, se je v tej koronakrizi še enkrat potrdila kot edina
pravilna usmeritev naše države. In prav zato je bil marca 2020, ko se je bil primoran
slovenski turizem čez noč obrniti na domači trg in začeti nagovarjati domačega gosta,
preobrat bistveno lažji in enostavnejši kot v ostalih državah po svetu. S pomočjo
države, državnih bonov in ob izjemni marketinški kampanji je bila ta poteza zelo
uspešna in učinkovita. Slovenci smo ponovno odkrili in ugotovili, kako edinstvena je
naša Slovenija ter kakšno kakovost bivanja in preživljanja prostega časa ponuja.

Virus covid-19 nas je pošteno streznil v razmisleku, kaj je resnično naša največja
vrednota. Zdravje in dobro počutje! Prepričana sem, da je usmeritev v zdravo, kakovostno
in trajnostno turistično ponudbo trend, ki bo postal standard.

In tukaj so naše Slovenske gorice z vsem svojim naravnim potencialom, vrelci zdravja
in srčnimi ljudmi, ki že generacije sooblikujejo njihov karakter in jim dajejo okus.
Ljudje smo družabna bitja in turizem smo ljudje. V turizmu se moramo povezovati,
izobraževati, razvijati potenciale … Prav zato je tako pomembno, da so Slovenske
gorice dobile Zavod za turizem, ki bo te zgodbe in te ljudi strateško povezoval, jih
usmerjal v njihovem razvoju, pomagal pri promociji in trženju. Toliko navdušujočih
zgodb je še nepovedanih. Srčne Slovenske gorice, zbudite se, spregovorite! Zdaj je čas,
da tudi naše gorice dobijo svojo identiteto in prostor med ostalimi turističnimi
destinacijami.

Vsak ponudnik naj sledi svojemu poslanstvu, pri tem naj se osredotoča na človeka,
njegove potrebe v današnjem načinu življenja. S svojo ponudbo naj prispeva k dvigu
kakovosti bivanja in preživljanja prostega časa tako za domačega kot tujega gosta. Pri
oblikovanju svoje ponudbe naj se osredotoči na svojo zgodbo in na ljudi, ki pišejo to
zgodbo. Svoj produkt naj ceni, spoštuje in ovrednoti, saj če svoje ponudbe ne bo znal
sam ceniti in spoštovati, je tudi drugi ne bodo. Naj se povezuje z lokalnimi
skupnostmi, drugimi ponudniki in skupaj naj ustvarjajo novo zgodbo lokalnega okolja.
Le s kakovostno povezano ponudbo različnih ponudnikov bomo lahko udejanjali
strategijo slovenskega turizma, ki Slovenijo označuje kot zdravo, zeleno in aktivno
destinacijo za petzvezdična doživetja. Na tak način bodo tako ponudniki kot turisti
pomagali k ohranjanju naše čudovite dežele za rodove, ki prihajajo za nami. Saj nam
je mar zanje, kajne? In še vprašanje, ki mi ga ljudje ves čas postavljajo: »Kdaj in ali še
sploh bomo lahko potovali v tujino?« Seveda. Ljudje smo sposobni zelo hitre
prilagoditve, in ko se trend obrne na bolje, zelo hitro pozabimo na tisto slabo. Morda
bo v naslednjem letu ali dveh potovanje v tujino za marsikoga predstavljalo oviro
zaradi vseh nejasnih in nekonsistentnih pravil, ki jih bodo postavljale države ob vstopu
in izstopu iz države, prav tak bo prisotno vprašanje učinkovitosti cepljenja oziroma
trajanja zaščite pred okužbo, a to bo sčasoma izzvenelo. Prepričana sem, da smo
oziroma še bomo Slovenci postali najboljši in najsrčnejši ambasadorji
slovenskega turizma v svetu. In kar je najpomembneje, da bomo znali ceniti sebe,
našo domovino in naše ljudi ter bomo skrbeli za trajnostni razvoj našega planeta. Saj
nam je mar, kajne?

Tanja Arih Korošec,
v. d. direktorica Zavoda za turizem Sveta Trojica

Obnovitev certifikata ISO 9001/2015

Festival dobrote slovenskih kmetij 2021

Potrditev, da delamo kakovostno

Jeseni z novo podobo

V Zdravstvenem domu (ZD) Lenart so
uspešno prestali certifikacijski
postopek in podaljšali veljavnost
certifikata za sisteme vodenja
kakovosti v skladu z zahtevami
ISO 9001/2015. ZD Lenart je
prvo certifikacijo prestal leta
2006, sedaj pa se že več kot
15 let vsakoletno preverja,
ali deluje v skladu z
zahtevami certifikata
kakovosti, ki upošteva
načela vodenja kakovosti,
ki jih uporabljajo v svetu
uspešne organizacĳe. Na
vsake tri leta se opravlja
obnovitev certifikata in
tako so 20. aprila strokovni ocenjevalci iz
znanega nemškega podjetja TÜV obiskali ZD
Lenart. Namen certifikata ISO 9001/2015 ni
samo ohranitev kakovostnega dela, ampak
tudi nenehno izboljševanje na vseh področjih
delovanja. »Ocenjevalci so pregledali
področja našega dela, kakšne cilje smo si
zadali in ali delamo v skladu z normativi.
Pregledali so tudi, kako teče delo v naši

ambulanti itd.,« je povedal
direktor Jožef Kramberger, ki pa
ni skrival ponosa, ko mu je eden
od presojevalcev, ki je že vsa leta

prisoten v komisiji v ZD
Lenart, povedal, da je
pravzaprav pozitivno
presenečen. »Spominja
se, kako je bilo leta
2006, da je bil že takrat
zadovoljen z našim
delom. Vendar ni skrival
navdušenja, kako smo v
teh 15 letih pri našem
delu v kakovosti
napredovali. Zato sem
zelo zadovoljen in vesel,

da so tudi moje mlajše sodelavke in
sodelavci ponotranjili naš način dela in da
jim je normalno, da ta certifikat imamo. Ta
certifikat je naš način dela, naš način
življenja,« je povedal direktor ZD Lenart in še
dodal, da so dokaz, da je kakovost doma tudi
v zdravstvu.

Nina Zorman

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je
skupaj s Kmetijsko gozdarskim zavodom Ptuj
kot glavnim organizatorjem Festivala dobrot
slovenskih kmetij predstavila novo spletno
stran www.dobroteslovenskihkmetij.si.
Spletna platforma združuje informacije o
festivalu, dogodke in novice, hkrati pa
predstavlja največjo slovensko platformo
lokalno pridelanih in predelanih živil.
Predstavljeni bodo tako osnovni kmetijski
pridelki kot predelana živila. Platforma na eni
strani služi kmetom za prodajo in promocijo,
potrošnikom pa medij, s katerim bodo v
prihodnje lažje dostopali do lokalno pridelane
slovenske hrane.
V preteklem letu je Festival dobrot slovenskih
kmetij spremenil celostno grafično podobo in
v ospredje postavil žitni klas kot vir osnovne
hrane – kruha. Tudi letos bo ustvarjen spletni
virtualni katalog vseh nagrajenih izdelkov, ki

izpolnjujejo pogoje za trženje.
Z letošnjim letom se ukinja Znak kakovosti, ki
so ga kmetje osvojili ob trikratnem zaporedno
pridobljenem zlatem znaku. Na ocenjevanje
je v letošnjem letu prijavljenih kar 980
izdelkov s kmetij v Sloveniji in zamejstvu.
Izdelki so znanega porekla, iz lokalno
pridelanih surovin in pripravljeni na
tradicionalni način, velikokrat tudi s pridihom
sodobnosti in inovativnosti.
Zaradi vladnih omejitev za zajezitev bolezni
COVID-19 je letošnja osrednja prireditev
prestavljena na termin med 3. in 5.
septembrom 2021. Festival se bo tudi letos
odvil na dvorišču Minoritskega samostana na
Ptuju. Festivalsko dogajanje bo omejeno na
osrednjo prireditev s podelitvijo priznanj,
razstave pa tudi letos zaradi omenjenih
omejitev ne bo.

Mojca Čep, KGZS Zavod Ptuj

K navedenim cenam se prišteva DDV.

Cenik oglasnega prostora

1/16 strani 124x40 mm 80,00€
1/8 strani 124x84 mm 100,00€
1/4 strani 124x173 mm 180,00€
1/2 strani 253x173 mm 280,00€
Cela stran 253x350 mm 480,00€

Navodila in pravila
Za točnost podatkov odgovarjajo njihovi
avtorji oziroma naročniki. Nenaročenih
prispevkov in fotografij ne vračamo, ne
honoriramo in ne odgovarjamo za
avtorsko delo posredovanih vsebin in
fotografij. Pridržujemo si pravico do
krajšanja prispevkov, spremembe naslovov
in neobjave prejetih prispevkov. Izbor
prejetih fotografij opravi uredništvo.
Stališča, izražena v kolumnah in drugih
prispevkih zunanjih avtorjev, ne izražajo
nujno stališča uredništva. Imetnik
materialnih avtorskih pravic avtorskih del
v Ovtarjevih novicah je Razvojna agencija
Slovenske gorice ali avtorji, ki imajo z
izdajateljem sklenjene avtorske pogodbe,
zato teh del ni dovoljeno reproducirati,
distribuirati ali drugače uporabljati v tržne
namene brez ustreznega pisnega
dovoljenja oziroma pogodbe. Prispevkov z

elementi sovražnega govora, nestrpnosti,
političnega obračunavanja in nepodpisanih
člankov ne objavljamo. Varovanje osebnih
podatkov: Vse osebne podatke, s katerimi
razpolagamo na uredništvu, skrbno
varujemo v skladu z zakonodajo in
uporabljamo le za namene, za katere so bili
podani.
Naslednja številka (5/2021) bo izšla v
petek, 28. maja 2021. Rok za rezervacijo
oglasnega prostora in oddajo člankov je
14. maj 2021.
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Žiga Perko, uspešen Jurovčan

Neverjetni um v iskanju priložnosti in izzivov

Pogovor ob kavi

Dosežki, ob katerih ti zastane dih.
Odrekanja, predanost in neomajna
ljubezen do raziskovanja in spoznavanja
novega. Če je kot otrok imel idejo, da bi
postal profesor, ga je življenjska pot
zanesla v mednarodno farmacevtsko
podjetje Sandoz, kjer je danes član
vodstvenega tima razvojnega centra in
vodi oddelek operativne odličnosti in
digitalne transformacije. Žiga Perko, 29-
letni Jurovčan, ki je prvo znanje nabiral v
osnovni šoli v Jurovskem Dolu in
nadaljeval na II. gimnaziji v Mariboru, je
bil zaradi izjemne nadarjenosti sprejet na
študij na eni najprestižnejših univerz na
svetu – Oxfordu. Enovit magistrski študij
kemije je končal z najvišjo odliko. A
vendar o svojih uspehih govori preprosto,
mirno, brez večjih presežnikov. Pogovor s
tako izjemnim mladeničem ustvarja
občutek, da je v življenju možno doseči
prav vse.

Študij na prestižnih univerzah je
vstopnica v elitno družbo, a to uspe le
redkim izjemam. Imena, kot so Oxford,
Cambridge in Harvard, so tista, ob
katerih vztrepeta srce najbolj
ambicioznim dijakom. Kdaj je tebi srce
naročilo, da se podaj po znanje v ugledni
Oxford?
Med osnovno šolo nisem imel konkretnih
načrtov ali želja, da bi študiral v tujini. Že od
nekdaj mi je bilo naravoslovje ljubo. Šele v
gimnaziji je kemija začela prednjačiti, pri tem
pa je velik vpliv imela takratna profesorica
kemije Zdenka Keuc. Znala je spodbuditi
mojo željo po tem, da vem več, znala me je
motivirati in dodatno usmeriti. Prek tega sta
se razvili ljubezen do kemije in tudi
predanost. Kritična točka je bil informativni
dan, na katerem sem se čisto naključno
udeležil predstavitve mednarodne mature in
tam so me zgodbe dijakov iz študija v tujini
presunile in inspirirale.

Kaj mora dijak osvojiti oziroma imeti, da
se postane zaželen in primeren povabila
na intervju za sprejem na Univerzo v
Oxfordu?
Ko sem skozi dijaška leta pridobival izkušnje
in nizal zlata priznanja, sem se tudi približal
priložnosti, da se udeležim mednarodne
kemijske olimpijade v Tokiu. Vsaka država
pošlje po okvirno štiri predstavnike. Zame je
to bila priložnost, da se lahko diferenciram
od ostalih, ki se prijavljajo na univerze, kot je
Oxford. Takrat sem na svetovnem nivoju
osvojil bronasto priznanje. Sledil je postopek
prijave na omenjeno univerzo, ki pa zahteva
nekaj truda in časa. Ko proučijo prijave,
izberejo najprimernejše in jih povabijo na
intervju. Čakali so me trije intervjuji s

področja kemije in eden na temo
matematike. Predvsem skušajo oceniti nivo
tvojega znanja in kakšen potencial imaš.

Študija na tej univerzi se zaradi njene
akademske odličnosti in globalne
prepoznavnosti udeležujejo tudi sinovi in
hčere vplivnih in uglednih oseb. So bile
med vami razlike?
Kakovost samega študija se ne razlikuje glede
na okolje, iz katerega prihajaš. Tudi v mojem
letniku so bili sinovi in hčerke bogatih,
vplivnih družin. Za določene se ve, od kod
prihajajo, kakšno je njihovo ozadje, in to se
pozna pri standardu življenja, ki si ga takšni
študenti lahko privoščijo. Kar zadeva sam
študij, izpite in ostalo, pa to ne igra prav
nobene vloge.

Obstajajo tudi pravila obnašanja in
oblačenja. Morda za nas malo
nenavadno, za ustanovo, kjer poučevanje
poteka že od konca 11. stoletja, pa je to
nekaj povsem običajnega.
Da, to je taka zanimiva lastnost in tradicija
univerze, kot je Oxford. Tudi sam sem bil na
začetku malo presenečen. Ko uradno
postaneš član univerze, se od študenta
pričakuje, da nosi uniformo, ki se z leti
spreminja. Ta je za moške sestavljena iz
temne obleke, bele srajce in tudi belega
metuljčka. Za dekleta velja podobno, le da
gre za temno krilo oziroma temne hlače. Ko
napreduješ, se uniforma spreminja, postaja
vedno bolj barvna, saj imajo posamezni
predmeti ali pa nazivi svoje barve, postaja
tudi bolj razkošna. Na izpitih je vedno
zahtevano, da si v uniformi. Tudi na formalni
večerji se pričakuje, da upoštevamo

predpisan dress code.

Univerza v Oxfordu je
najstarejša visokošolska
ustanova v Veliki Britaniji
in druga najstarejša v
Evropi. Težko je vstopiti na
to univerzo, še težje je
študirati, toda imeti
diplomo je neverjetno
prestižno. S takšno
izobrazbo so ti odprta
vrata najuglednejših
podjetij na svetu.
Ko se je približeval zaključek
študija, sem ogromno

razmišljal, v kateri smeri bi želel nadaljevati.
Takrat sem se odločil, da me mikajo tudi
poslovne vode. Pred tem sem si pridobil
nekaj znanja in izkušenj prek
različnih študentskih klubov.
Ponudbo za zaposlitev kot poslovni
svetovalec sem prejel aprila, čeprav
se je moj študij uradno zaključil
šele junija.

In zanimivo, ta zaposlitev je bila
v Ljubljani. Načrtno ali zgolj
naključje?
Kearney je mednarodno svetovalno
podjetje, ki ima pisarne po več kot
šestdesetih lokacijah po svetu, med
drugim tudi v Ljubljani. Gre za zelo
dinamično industrijo, kjer sem imel
priložnost sodelovati z veliko
vodilnimi podjetji v regiji pri
reševanju njihovih izzivov,
definiranju strategij, modelov za
vstop na trg, prevzemih in
združitvah. Tako sem v kratkem
obdobju, ko sem bil poslovni
svetovalec, pridobil širok nabor
izkušenj.

Po nekaj letih se ti je ponudila priložnost
zaposlitve v Leku, v skupini Sandoz. Kaj
je botrovalo temu, da si menjal tudi
področje svojega strokovnega dela?
Preden sem se pridružil Kearneyju, sem bil
tudi udeleženec BioCampa, ki ga organizira
Lek. Ta mi je s tem dal eno tako priložnost, da
se spoznam tudi s farmacevtsko industrijo, z
izzivi v tej panogi. Zelo sta me pritegnila
predvsem vpliv, ki ga farmacevtska industrija
lahko ima na življenja posameznikov,
bolnikov, in to, kako jim lahko omogoči
boljšo kakovost življenja.

Kakšna je tvoja naloga, kakšno funkcijo
opravljaš?
Najprej sem se pridružil kot vodja projektne
pisarne v razvojnem centru za male molekule
– tukaj gre za razvoj generičnih zdravil. Pred
okvirno dvema letoma sem napredoval in
postal član vodstvenega tima razvojnega
centra, kjer vodim področje operativne
odličnosti in digitalne transformacije. S
timom se ukvarjamo s tem, kako lahko
uporabimo nove pristope in tehnologije pri
razvoju generičnih zdravil, da omogočimo
učinkovitejši razvoj in dostop do teh zdravil

še večjemu številu pacientov po vsem svetu.

Tvoja pot, vse funkcije, ki jih predano
opravljaš, zahtevajo celega človeka. Kaj
je tisto, kar te sprošča, kaj počneš v
prostem času, kolikor ti ga še ostane?
Sem velik ljubitelj smučanja, vendar so bili
letos načrti zaradi korone malenkost
prekrižani. Lansko leto sem odkril lepote
naših gora, zato zadnje čase skušam preživeti
več časa tam. Hoja v gore in osvajanje novih
vrhov se mi zdita odlična sprostitev. Ko si na
vrhu, če je le lepo vreme, si nagrajen z res
čudovitimi razgledi. Sem tudi velik ljubitelj
morja, tako da so mi različni športi, kot sta
surfanje in wake bordanje, zelo blizu.

Kakšni so občutki, ko se vračaš v domači
kraj in kako ga dojemaš?
Občutki so pozitivni, ker je ogromno
spominov, ki me vežejo na ta kraj. Pogled se
skozi leta izkušenj ni kaj dosti spremenil. Še
vedno mi je izjemno lep, gričevnat kraj, kar
je v Angliji bistveno težje najti. Moji starši
živijo v Jurovskem Dolu, tudi moja punca, s
katero sva se spoznala v gimnazijskih letih,
prihaja iz Lenarta, tako da sem pogosto v teh
koncih. Sicer pa živiva v Ljubljani.

Slovenija mi je zelo pri srcu. Všeč mi je tudi
način življenja, ki ga ponuja: ogromno
zelenih površin, športne aktivnosti, bližina
gora, morja. Ponuja mi tisto, česar mi Anglija
ni mogla ponuditi, prav tako sem imel srečo,
da sem našel karierne priložnosti, ki so bile
usklajene z mojimi ambicijami. Seveda ima
tudi Slovenija pomanjkljivosti ali pa dodatni
potencial za izboljšavo, ampak v celoti je
zame Slovenija »zelo privlačen paket«, ki
omogoča kakovostno življenje.

V nekaj letih si si nabral celo zakladnico
bogatih izkušenj tako v tujini kot v
Sloveniji. Kakšen je tvoj nasvet za mlajše
generacije, ki se spogleduje s tujino?
S komerkoli sem se pogovarjal o odločitvi za
nabiranje izkušenj v tujini, prav nihče
odločitve ni obžaloval. Če vidite priložnost,
tudi za krajšo izmenjavo v tujini, bi jaz
absolutno priporočal, da se takšna priložnost
izkoristi. Razmislite tudi, kaj želite odnesti
od izkušnje, saj vam tudi to pomaga pri
iskanju ustreznih priložnosti in morebitnega
financiranja. Izkoristite študij v tujini kot
dodano vrednost, ki vam lahko pomaga pri
doseganju naslednjega koraka na vaši poti.

Nina Zorman
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Rešitev za sušna obdobja in zaščita pridelka sadja v času pozeb

Domen Leš iz Zg. Voličine je postal prvi certificirani etični heker

Omogočili namakanje 80 ha

Od igric do varnosti velikih informacijskih sistemov

Sadjarstvo je bilo v preteklosti v Slovenskih
goricah, tudi na območju Selc in
Rogoznice pred in v obdobju po drugi
svetovni vojni, ena od osrednjih kmetijskih
panog. V Selcah so številne sadjarske
kmetije, pa tudi kmetijsko gospodarstvo
Sadjarstvo Selce, ki je vrsto delovalo v
sklopu Agrokombinata. Kasneje je bilo v
zasebni lasti in je imelo pomembno vlogo
pri oskrbi s sadjem. V zadnjih desetletji pa
delež površin, zasajenih s sadnim drevjem,
zlasti jablanami, močno upada.
Razmere na trgu za domače sadjarstvo niso
ugodne, vse bolj pa pridelek uničujejo tudi
pozeba, toča in suša, zato je pomembna
pomoč tistim sadjarjem, ki še pridelujejo
domače sadje. V Selcah, v Selški grabi, je
vodni vir, zato je bilo že leta 2002 zgrajeno
vodno zajetje za namakanje sadovnjakov,
ki je bilo kasneje zapuščeno in zaraščeno.
Franci Ornik, podžupan Občine Lenart in
vodja izpostave Lenart – KGZS Zavod Ptuj,
je povedal, da je Ministrstvo za kmetijstvo
leta 2017 objavilo javni razpis za

financiranje namakalnih sistemov. Občina
Lenart je bila uspešna pri pridobitvi
sredstev, tako da so lahko začeli z
urejanjem potrebne dokumentacije in
soglasij za gradnjo. V letu 2017 je bila
narejena 48 m globoka vrtina, ki je
zagotavljala dodatni vir vode za namakanje
kmetijskih površin. Urejeno je bilo črpališče
ter zgrajen celoten sistem za namakanje s
primarnimi in sekundarnimi vodi. V celoti
je bilo obnovljeno in urejeno zapuščeno
vodno zajetje iz leta 2002.
Namakalni sistem bo namenjen za
namakanje kmetijskih površin, intenzivnih
sadovnjakov, njiv in travnikov na območju
80 hektarjev. Gradnja namakalnega
sistema je v zaključni fazi, že letos bo služil
svojemu namenu, omogočal bo tudi
namakanje in oroševanje sadovnjakov na
površini 12 hektarjev. Celotna investicija je
vredna več kot 400.000 EUR in jo v celoti
financira Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Namakanje bo
velika pomoč rastlinam in sadnemu drevju

v sušnih obdobjih, oroševanje pa bo
ohranilo pridelek sadja v času pozeb in
zmrzali.
Veliko pozitivnih stvari in koristi od
namakalnega sistema si obetajo tudi v
Sadjarstvu in drevesnici Čeh v Selcah.
Kmetija z dolgoletno tradicijo sadjarstva in
drevesničarstva, ki sega v čas pred drugo
svetovno vojno. Družina Čeh je znana po
pridelavi več sadnih vrst, zlasti jabolk. V
drevesnici pridelujejo in prodajajo
najrazličnejše sadike sadnega drevja,
posebno pozornost posvečajo
tradicionalnim sadnim vrstam, zlasti
avtohtonim sortam slovenskih jablan.
Boštjan Čeh, ki sodi že v četrto generacijo

sadjarske družine Čeh, pove, da bo letos
zasadil hruške na površini 1 hektarja,
načrtuje pa še nove nasade hrušk na
površni približno 2 hektarjev. Ocenjuje, da
je namakalni sistem velika pridobitev, ki jo
bo koristil za namakanje in oroševanja
nasadov in sadik v drevesnici, zlasti češenj.
Velike podnebne spremembe, ki se dogajajo
v zadnjih letih, močno vplivajo na
kmetijsko pridelavo. Prav zaradi tega na
Občini Lenart in sadjarji pričakujejo, da bo
namakalni sistem olajšal delo sadjarjev in
pozitivno vplival na pridelavo in kakovost
sadja.

Darja Ornik

Domen Leš je študent 3.
letnika univerzitetnega študĳskega
programa Informatika in tehnologĳe
komuniciranja na Fakulteti za
elektrotehniko, računalništvo in
informatiko (FERI) v Mariboru. Že od
otroških let ga zanima svet računalništva,
najprej igrice, kasneje so mu zahtevnejše
zadeve zaupali učitelji v osnovni šoli, kot
študent pa se danes ukvarja z varnostjo
velikih informacĳskih sistemov.

Domen Leš je postal prvi študent
mariborske univerze, ki je v sklopu
akademskega partnerstva z EC-Council po
opravljenem predmetu Kibernetska varnost
uspešno opravil tudi certificiranje in si s
tem pridobil ustrezen naziv certificirani
etični heker. Ker je FERI akademski
partner EC-councila, je izobraževanje in
izpit za pridobitev certifikata lahko opravil

na fakulteti. Pridobljen certifikat za
etičnega hekerja bo moral obnavljati.
EC-Council velja za mednarodno
uveljavljeno strokovno organizacĳo, ki
skrbi za certificiranje, kot na primer CEH –
certificirani etični heker in CHFI –
forenzični preiskovalec vdiranja v
računalnik. Varnost informacĳskih
sistemov je pomembno področje, zato so na
FERI-ju uvedli novo študĳsko smer
Informacĳska varnost ter nova predmeta

Digitalna forenzika in
Kibernetska varnost.
Etični hekerji so kot
strokovnjaki zelo
pomembni za podjetja, ki
jim grozĳo zlorabe in vse
zahtevnejša vprašanja
glede kibernetske
varnosti.
Domen Leš pojasni razliko
med zlonamernim in
etičnim hekerjem: »Etični
heker je na pravi strani
zakona. Imamo vsa
potrdila in dovoljenje
stranke oziroma tarče, da

zanje opravimo napad. Poskus vdora v
sistem je stvar dogovora oziroma pogodbe,
poteka pa v več fazah. Podjetje izrazi
zanimanje za varnostni pregled, potem se
dogovorimo, kaj želĳo – ali pregled spletne
strani, e-poštnega strežnika, aplikacĳe,
njihovega notranjega omrežja in podobno.
Podpisati moramo tudi dovoljenja in
pogodbe o zaupnosti podatkov.«
Etični hekerji so iskani strokovnjaki. S
pridobljenim certifikatom so tudi Domnu

Lešu ponudili redno zaposlitev, potem ko je
že nekaj časa opravljal delo prek
študentskega servisa.
Domnu iskreno čestitamo in mu želimo
uspešno poklicno pot.

Darja Ornik

“Etični heker je na
pravi strani
zakona”
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V Mariboru podelili Maistrova priznanjaLenart z drevesi bolj zeleno mesto

V čistilni akciji sodelovalo okoli 100 občanov

Priznanje prejel tudi Lenartčan,
dr. Marjan Toš

Zasadili več kot 30 dreves

Naleteli na večje divje odlagališče odpadkov

Občina Kamnik in Mestna občina Maribor
vsako leto podelita spominska priznanja
generala Rudolfa Maistra za večletno delo
oziroma za izjemne zasluge pri ohranjanju
spomina, sporočilnosti in veličine generala
Rudolfa Maistra in njegovih borcev.

Priznanja bi morala biti podeljena 23.
novembra lani, na dan Rudolfa Maistra, a
je slovesnost zaradi pandemije odpadla.
Zato so jih podelili na generalov rojstni
dan, 29. marca, v dvorani Mestne hiše
Rotovž. Maistrova priznanja za leto 2020

so prejeli: Osnovna šola Rudolfa
Maistra Šentilj v Slovenskih goricah,
v imenu katere je priznanje prevzela
ravnateljica Mihelca Fajs, Prva
gimnazija Maribor, v imenu katere je
priznanje prevzel ravnatelj Herman
Pušnik, dr. Marjan Toš in Bogdan
Urbar, ki je lani poleti umrl, zato je
priznanje prevzela soproga Irena
Zalar.
Lenartčan dr. Marjan Toš, doktor in
magister zgodovinskih znanosti,
profesor zgodovine in geografije,
muzejski svetovalec v pokoju, je
priznanje prejel za njegov dolgoletni
prispevek k ohranjanju spomina na
generala Rudolfa Maistra ter za
njegovo sporočilnost. Priznanja je
podelil mariborski župan Saša
Arsenovič.
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Na območju Lenarta so v teh dneh zasadili
33 dreves na zelenih javnih površinah. Gre
za stebraste hraste, ginkovec, divji in pravi
kostanj, lipo, trepetlike in šmarno hrušico.

Drevesa ustvarjajo prĳaznejšo podobo
mesta, nudĳo senco, so dom pticam in
drugim živalim, so del naravnega okolja,
pozitivno vplivajo na kakovost življenja.
Tega se zelo dobro zavedajo na Občini
Lenart, kjer si po besedah župana mag.
Janeza Krambergerja prizadevajo, da
Lenart postane še bolj zeleno mesto.
»Lenart je že zeleno mesto, saj smo med
drugim v Zeleni shemi slovenskega
turizma, ki je občini podelila znak Green
Destination Silver. V mestu in tudi širše
postopoma sadimo drevesa, ponekod v
sodelovanju s Sadjarskim društvom
Slovenske gorice tudi sadno drevje.«

Nastal nov drevored
Na območju Lenarta so v teh dneh po v
lanskem letu izdelanem načrtu Komisĳe za
naravo in okolje zasadili 33 dreves na
zelenih javnih površinah. Na Partizanski
cesti je nastal drevored s 13 drevesi
stebrastih hrastov, v parku pa so dodatno
zasadili ginkovec ter divji in pravi kostanj.
Pri parkiriščih na Nikovi so dodatno
zasadili še lipo, tako da sedaj na tistem
območju rastejo štiri, pri Gostilni 29 v
zelenem delu pa raste šmarna hrušica –
Robin Hill. Še 16 dreves, gre za trepetlike,
je zasajenih na novem parkirišču Športno-
rekreacĳskega centra Polena.

Mirko Kojc z lenarške občinske uprave nam
je pojasnil, da so že lani jeseni nad
Lenaparkom ob glavni prometnici zasadili
drevored 26 javorjev. »Celotna vrednost
zasaditve dreves znaša dobrih 18 tisoč
evrov, za letošnje spomladanske zasaditve

okoli 10 tisoč. Pri vseh zasaditvah sodeluje
Lea Zinauer, inženirka hortikulture.«

Večino starejših dreves so
že obrezali
Kojc še dodaja, da so vsa ostala starejša
drevesa v mestnem in malem parku ter v
obstoječem drevoredu na Partizanski cesti
pod strokovnim vodstvom arborista
obrezali. »To smo opravili v zadnjih dneh,
del divjih kostanjev v parku pa bomo
obrezali v prihodnjih dneh.«

Damjan Veršič

Med udeleženci pomladne
čistilne akcije je bilo veliko
družin z otroki. Na območju
Zgornje Voličine so naleteli na
večje divje odlagališče
odpadkov.

Današnje pomladne čistilne
akcije na območju občine
Lenart se je udeležilo okoli
100 občanov, med katerimi je
bilo veliko družin z otroki,
zelo aktivni pa so bili tudi
člani obeh krajevnih
skupnosti. Približno 70
krajanov je čistilo krajevno
skupnost Lenart, 30 pa
Voličino. Zaradi vseh
veljavnih ukrepov so
udeleženci akcije samostojno
pobirali smeti in jih odložili
na za to predvidenih zbirnih
mestih, in sicer na parkiriščih
pri lenarškem in voličinskem
gasilskem domu, na
parkirišču pri Športno-rekreacijskem centru
Polena, na sedežu Turističnega društva
Radehova, na parkirišču pri trgovini v
Zamarkovi, na parkiriščih pri lenarškem
lovskem domu in gasilskem domu v Voličini
ter na parkiriščih pri Kulturnem domu Selce
in pri stolpu v Zavrhu.

Mirko Kojc: V Zgornji
Voličini smo naleteli na
večje divje odlagališče
odpadkov

Ves čas akcije je delovna ekipa režijskega
obrata z zbirnih mest odvažala odpadke in
jih odložila v zbirni center družbe
Saubermacher.
»Med zbranimi odpadki je največ embalaže,
plastike in pločevink,« nam je povedal Mirko
Kojc, referent za KS, promet in civilno zaščito
z lenarške občinske uprave, in dodal, da so
udeleženci akcije na območju Zgornje
Voličine naleteli na večje divje odlagališče:
»Gre za že starejše odlagališče, ki obsega

okoli 4 kubične metre. Tam je veliko barv,
lakov, polomljenega stekla ipd. O najdbi
bomo v naslednjem tednu obvestili za to
pristojne inšpekcijske službe, saj obstaja sum,
da gre za nevarne odpadke.«

Kojc je še dodal, da se zahvaljuje vsem, ki so
se udeležili čistilne akcije, v kateri so občani
nabrali precej odpadkov: »Bilo jih je toliko,
da smo z njimi napolnili štiri dostavna vozila
našega režijskega obrata.«

Damjan Veršič

Fo
to
:N
in
a
Zo
rm

an
Fo
to
:F
ot
o
To
n
e

Fo
to
:M

irk
o
K
oj
c

Fo
to
:R
eb
ek
a
Šk
rle
c

Fo
to
:a
rh
iv
O
b
či
n
e
Le
n
ar
t

Fo
to
:a
rh
iv
O
b
či
n
e
Le
n
ar
t



6│ ŠT. 4│30. APRIL 2021

OVTARJEVE NOVICEObčina Benedikt

Sanacija plazu v Spodnji Ročici

Seja občinskega sveta

Začela se je težko pričakovana sanacija plazu

Sofinancirali bodo male čistilne
naprave, širili kanalizacijo in
vodovod ter odprli dodatni
oddelek vrtca

Izvajalec del GMW in Občina Benedikt sta
podpisala dobrih 200 tisoč evrov vredno
pogodbo, ki zajema ureditev
odvodnjavanja, temeljenje in izgradnjo
zložbe ter ureditev cestišča v Spodnji
Ročici.

Po dolgem času priprav, dopolnjevanj in
pogajanj je Občina Benedikt konec marca z
izvajalcem GMW podpisala pogodbo o
sanaciji plazu v Spodnji Ročici. Plaz je na
tem območju že vrsto let, nam je povedal
benediški župan mag. Milan Repič in

dodal: »Pred letom 2000 je bil že v enem
delu saniran. Ta del sedaj miruje, se je pa
plaz razširil izven območja sanacije.«

Dela naj bi bila zaključena
v treh tednih
Sanacija plazu bo potekala po projektu, ki
ga je zdelalo podjetje Grading
iz Maribora. Gre za
ureditev odvodnjavanja,
temeljenje zložbe v
tem delu zemljišča (v
laporju), kar je
približno na globini
6–7 metrov,
izgradnjo zložbe in
ureditev cestišča. Z
deli je izvajalec začel
v aprilu, sanacija pa naj
bi bila zaključena v treh
tednih.

Neto znesek izvedbe
sanacije prispeva
Ministrstvo za okolje in
prostor
»Vrednost projekta, skupaj z
dokumentacijo, izvedbo in nadzorom, ki ga

opravlja Ivan Leopold, znaša dobrih
200.000 evrov. Strošek

priprave dokumentacije,
DDV-ja in nadzora
izvedbe nosi občina.
Neto znesek izvedbe
sanacije pa prispeva
Ministrstvo za okolje in
prostor,« še pojasnjuje
benediški župan. V
času del sta urejeni
delna in tudi popolna

zapora tega dela ceste,
zato v občinski upravi

udeležence, ki uporabljajo to
cesto, prosijo za razumevanje.

Damjan Veršič

Občinski svet v Benediktu se je sredi aprila
sestal na 15. redni seji. Med pomembnejšimi
zadevami je bil rebalans proračuna, ki so ga
svetniki potrdili po skrajšanem postopku,
sprejeli so tudi zaključni račun lanskoletnega
proračuna in v prvi obravnavi za občane
pomemben Odlok o sofinanciranju nakupa
in vgradnje malih komunalnih čistilnih
naprav in hišnih črpališč komunalnih
odpadnih vod na območju občine Benedikt.
V zvezi s tem je župan mag. Milan Repič
pojasnil, da je kanalizacijsko omrežje v
občini zgrajeno v centru Benedikta ter delih
naselij Štajngrova in Sveti Trije Kralji.
Obstoječa čistilna naprava, ki ima kapaciteto
1500 populacijskih enot, je trenutno
zasedena s slabimi 1.100 populacijskimi
enotami. »To pomeni, da ima odvodnjavanje
komunalnih odplak rešeno slabih 40
odstotkov občank in občanov.«

Mogoče bo pridobiti
subvencijo do višine 1.500
evrov
Višina subvencije znaša 40 % upravičenih
stroškov izgradnje male čistilne naprave
oziroma največ 1.500 evrov za en
stanovanjski objekt. Sofinancirale se bodo
tudi male čistilne naprave, ki jih bo skupno
gradilo več stanovanjskih objektov.
Sofinancirali pa bodo tudi nabavo hišnega
črpališča. »Predvidevam, da bo odlok v
drugem branju sprejet v mesecu maju. Nato
bomo objavili razpis za sofinanciranje, na
katerega se bodo lahko investitorji prijavili.
Ko bo javni razpis za sofinanciranje malih
čistilnih naprav objavljen, bomo o tem
obvestili tudi gospodinjstva v občini. Na
razpis se bodo lahko prijavili vsi, ki so malo

čistilno napravo zgradili po 1. 1. 2020,« je še
pojasnil benediški župan.

Načrtujejo širitev
kanalizacije, čistilne
naprave in izgradnjo
vodovoda
Med pomembnejšimi na občinskem svetu
sprejetimi zadevami so tudi tri potrditve
Dokumentov identifikacij investicijskih
projektov za naslednje investicije: širitev
kanalizacijskega omrežja v občini Benedikt,
izgradnja vodovoda za območje EUP BE – 11
in za širitev čistilne naprave Benedikt.
Širitev kanalizacije je predvidena na
območjih, ki jih bodo lahko priključili na
lokacijo obstoječe čistilne naprave. »Gre za
območje dela Benediškega vrha in
Štajngrove ter ureditev kanalizacije na
območju novega naselja EUP BE-11 oziroma
za naselje, ki se bo razvilo pod domačijo
Zrnec. Načrtujemo, da bo Ministrstvo za
okolje in prostor še v letošnjem letu objavilo
razpis za sofinanciranje izgradnje
kanalizacije, na katerega se nameravamo
prijaviti. Bomo pa morali v letu 2022
zagotoviti tudi del sredstev v proračunu za
to investicijo. Vrednost projekta je ocenjena
na dobrih 350.000 evrov,« pojasnjuje župan
Repič.
Glede načrtovane širitve čistilne naprave
župan pravi, da je ta dolgoročna, saj v občini
raste število prebivalcev in je treba
razmišljati za naprej. Predvidena širitev in
sprememba tehnologije čiščenja čistilne
naprave sta ocenjeni na dobrih 750.000
evrov. »Kar zadeva investicijo v vodovod, pa
gre za izgradnjo dobrega kilometra
vodovodnega omrežja. Trasa poteka od

slatinskih vrelcev in po že omenjenem
območju EUP BE-11 oziroma novem naselju
pod Zrnecem. Izvedba investicije je
načrtovana že za letošnje leto.«

S preoblikovanjem pošte se
svetniki niso strinjali
Občinski svetniki so na seji podali tudi
mnenje glede preoblikovanja pošte v
Benediktu. Kot je znano, se je Pošta Slovenije
odločila svoje poslovanje preoblikovati tako,
da bo obstoječe pošte prenesla na
pogodbene. »Pri tem je treba povedati, da pa
mora pošta po zakonu zagotavljati poštne
storitve na območju občine. Svetnici in
svetniki so soglasno sprejeli sklep, ki se glasi:
Občina Benedikt se ne strinja s
preoblikovanjem pošte 2234 Benedikt v
pogodbeno pošto in Agenciji za
komunikacijska omrežja in storitve RS
predlaga, da soglasja k preoblikovanju ne
izda,« pravi župan Repič.

Nekoliko so še povišali ceno
vrtca in se strinjali glede
odprtja dodatnega oddelka
v vrtcu
Svetniki so še potrdili spremembo cene
programov predšolske vzgoje, ki jo je
predlagal JVIZ Benedikt. Povišanje je v
glavnem posledica povišanja stroškov dela
zaposlenih v vrtcu. Nove cene programov v
javnem vrtcu Benedikt znašajo sedaj 517,87
evra za prvo starostno obdobje in 375,29
evra za drugo starostno obdobje. »So pa se
svetnici in svetniki seznanili tudi s potrebo
po dodatnem oddelku v javnem vrtcu in
sprejeli sklep, s katerim so občinsko upravo
zadolžili, da pripravi vse potrebno za odprtje
novega oddelka v javnem vrtcu Benedikt s 1.
9. 2021.«

Damjan Veršič
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Obvestilo
Uporabnike ceste Benedikt–Sp. Ročica–Froleh obveščamo, da bo od
ponedeljka, 19. 4. 2021, zaradi sanacĳe plazu v Sp. Ročici popolna zapora
ceste na tem odseku. Obvoz bo mogoč po cesti mimo Rajšpa, Lehnerja in
Hobota. Za razumevanje in strpnost se vam zahvaljujemo ter vam želimo varno
vožnjo.
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„Celotna vrednost
projekta znaša 36

tisoč evrov“

Občina Benedikt

Slovenija kvačka

Rezultat sodelovanja med krajani in Občino Benedikt

Potem ko so v športni
dvorani v Benediktu v
lanskem letu zamenjali
energetsko potratna
svetila in obnovili
parket, so zdaj
namestili še
plezalno steno za
balvansko plezanje.
Športna dvorana v
Benediktu, ki je bila
zgrajena pred
šestnajstimi leti in se
razprostira na 3668
kvadratnih metrih, je
bila v zadnjem času deležna nekaterih
večjih prenov. Potem ko so v lanskem letu v
dvorano namestili varčne luči in obnovili
parket, so se v marcu lotili postavitve
plezalne stene. Župan Občine Benedikt
mag. Milan Repič je pojasnil, da so se tega
projekta lotili na pobudo skupine
benediških rekreativnih plezalcev, za

plezalno steno pa so si prizadevali tudi
učitelji športa na tamkajšnji osnovni šoli.

Projekt je sofinanciran s
strani Evropskega sklada
za regionalni razvoj
Projekt plezalne stene, v katerem ob
vodilnem partnerju – Občini Benedikt –
sodelujejo še Osnovna šola Benedikt,
Društvo upokojencev Benedikt in Grafika,
Grafične komunikacije Jernej Lasbaher, s.
p., je benediška občina prijavila na LAS-ov
razpis in bila uspešna. »Plezalna stena je
sofinancirana s strani Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Celotna vrednost
projekta znaša dobrih 36 tisoč evrov, nekaj
več kot 23 tisoč evrov je sofinanciranja, od

tega 18 tisoč iz evropskega sklada, ostalo
pa so sredstva državnega proračuna,« je še
povedal benediški župan.

Stena ima možnost
nadgradnje
Kot še pravi župan Repič, so plezalno steno,
ki so jo zasnovali skupaj s strokovnjaki
plezanja in učitelji športa, namestili na
stransko, jugozahodno steno športne
dvorane: »Stena v balvanski izvedbi ima
možnost nadgradnje, v dolžino meri 15
metrov, v višino pa 4,5 metra. Primerna je
za osnovnošolske otroke, rekreativce in
profesionalne plezalce.«

Damjan Veršič

Benediški občinski grb bo za Guinnessov rekord kvačkala Vanja Pelc

Nova dovozna pot

Na pobudo Jadranke Smiljić,
Slovenjegradčanke, ki se je lani vpisala v
Guinnessovo knjigo rekordov, potem ko je
z Anito Kac iz Dravograda neprekinjeno
kvačkala 28 ur in 5 minut, nastaja nov
projekt, imenovan Slovenija kvačka. 211
kvačkaric in 1 kvačkar z različnih koncev
Slovenije bodo kvačkali grbe slovenskih
občin, vse skupaj pa naj bi zadostovalo za
vpis v Guinnessovo knjigo rekordov.

Za grb potrebnih 100 ur
dela in 2,5 kilograma volne
»Za izdelavo enega občinskega grba v
velikosti 140 x 180 centimetrov bo
potrebnih okoli 100 ur dela, pri tem pa
bomo porabili 2,5 kilograma slovenske
volne, ki jo izdelujejo v tovarni v
Majšperku. Za izziv je bilo veliko priprav.
Najlažja je bila prva faza, ko smo se prijavili
v projekt, sledilo je razporejanje kvačkaric
po občinah. Za nekatere občine se je

prijavilo več kvačkaric, za druge nobena.
Zato smo se morali ustrezno
prerazporediti, da smo pokrili vseh 212
občin,« nam je povedala Vanja Pelc, ki bo
kvačkala grb Občine Benedikt.
»Za projekt sem se odločila v hipu, ker mi
je zadeva zelo všeč. Sem upokojenka, vnuki

so že večji in ne potrebujejo več varstva in
tako imam kar nekaj časa za ustvarjanje.
Me pa je pritegnilo predvsem kvačkanje c2c
grba za mojo občino. V Benediktu živim
kakih 15 let, in ker se tukaj zelo dobro
počutim, bi rada s svojim prispevkom
pomagala do promocije moje občine,« je še
dodala Vanja Pelc.

Kvačkali bodo v tehniki
Corner to corner
Pelčeva nadaljuje, da bodo projekt izvajali
v tehniki Corner to corner (c2c): »Veliko
kvačkaric to tehniko komaj spoznava, tako
da zdaj pridno vadimo in si pomagamo
med seboj. Resnično sem zelo vesela, da
sem se vključila v ta projekt, saj izredno
rada kvačkam in menim, da je to resnično
najboljša terapija. Ta projekt je navdušil
tudi mojo vnukinjo, ki je tudi sama začela
kvačkati s to tehniko.«

Najmlajša kvačkarica je
stara 21 let, najstarejša 79
Jadranka Smiljić trenutno pripravlja dopise
za župane, v katerih jih bodo prosili, da
pristopijo k projektu in jim tudi finančno
pomagajo. Končni dom bodo ročno
izdelane umetnine našle v prostorih
posameznih občin, saj jih bodo župani in
županje dobili v zahvalo za pomoč pri
izvedbi projekta. Je pa častno
pokroviteljstvo projekta že potrdil
predsednik države Borut Pahor. »Naj še
povem, da v projektu sodelujejo kvačkarice
različnih starosti, najmlajša je stara 21 let,
najstarejša pa 79.«

Izvedbeni del projekta se bo začel 15.
septembra letos in bo zaključen na dan
samostojnosti in enotnosti, 26. decembra.

Damjan Veršič

Na pobudo občanov, z njihovo pomočjo in
s prostovoljnim delom jim je uspelo urediti
novi dovoz v Ihovi.
Gre za odsek ceste, ki vodi do dveh
stanovanjskih hiš, do Anželovih in
Tombergerjevih. Vsa ta leta je do
stanovanjskih hiš obeh družin bilo mogoče
dostopati po kolovozu, ki je bil sprva
porasel s travo, pred približno
dvajsetimi leti pa ga je Boris
Anžel začel gramozirati, pri
čemer je Občina Benedikt
prispevala gramoz, stroške
njegovega prevoza pa je
pokrival sam. Težave so se
pojavljale zlasti pozimi, ko je
bila strma pot zaradi snega in
ledu praktično neprevozna.
»Novo urejena trasa ceste je
zdaj nekoliko prestavljena, saj
nam je sosed Ivan Bratuša
brezplačno odstopil zemljišče
za novi dovoz, za kar se mu iz
srca zahvaljujemo. V lanskem
letu smo okoli 40 odstotkov

230-metrskega odseka uredili sami.
Poskrbeli smo za izkop, položili filc in
nasuli ustrezno podlago, zaključni del
gramoza pa je prispevala Občina Benedikt,
ki je letos izkopala naslednjih 40 odstotkov
odseka poti in poskrbela za gramoziranje.
Ostane nam še manjši del, ki obsega že
utrjeno cesto,« nam je pojasnil Boris Anžel.

Dovozna pot je že
gramozirana in normalno
prevozna
Dela so že zaključena, dovozna pot je
ustrezno gramozirana in normalno
prevozna, je še povedal Anžel in dodal, da
bo v kratkem treba asfaltirati vsaj začetni
del poti v dolžini približno 20 metrov, saj
tam gramoz zaradi strmega terena ni
obstojen. O tem se že dogovarjajo z
županom, še pove naš sogovornik in doda,
da so sami v ta projekt vložili približno tri
tisoč evrov, približno toliko pa tudi Občina
Benedikt.

Občina smo ljudje, ki v njej
živimo
»Zahvala velja Ivanu Bratuši za brezplačen
prenos zemljišča za cesto ter družinama
Anžel in Tomberger za pomoč pri
organizaciji in izvedbi. S tem dejanjem
izkazujete, da smo občina ljudje, ki v njej
živimo. In če nekaj naredimo za skupnost,
naredimo tudi zase. Hvala in še enkrat
vabljeni k nadaljnjemu sodelovanju,« pa je
na občinskem Facebook profilu zapisal
župan Občine Benedikt mag. Milan Repič.

Damjan Veršič

Nova pridobitev v benediški športni dvorani

Postavili plezalno steno
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Gradnjo podprli tudi z lastnimi sredstvi

Regijski center za deinstitucionalizacijo

Prizadevajo si za izgradnjo enote doma za starejše

Sodelujejo v projektu za trajno pomoč in oskrbo v
skupnosti

Kot pravi podžupan Martin Breznik,
znaša vrednost celotne investicije okoli
štiri milijone evrov. Občina bo prispevala
zemljišče in stroške za gradbeno
dokumentacijo. O izvedbi projekta se že
dogovarjajo z Domom Danice Vogrinec
iz Maribora.

»Vsakdo si želi jesen življenje preživeti v
domačem kraju oziroma v domačem
socialnem okolju, kjer ima sorodnike,
prijatelje in znance,« pravi podžupan
Občine Sveta Ana Martin Breznik. »Zato si
v naši občini prizadevamo, da bi pridobili
oziroma zgradili enoto doma za starejše
občane, v kateri bi skrbeli za starejše
občanke in občane iz občine Sveta Ana in iz
drugih krajev v osrednjih Slovenskih
goricah.«
Zadnja leta potrebuje oskrbo v domovih za
starejše vse več starejših občank in občanov
iz občine Sveta Ana, saj se tako kot v vsej
Sloveniji tudi v tej občini prebivalstvo
stara. Ker na območju občine ni nobenega
doma za starejše, so starostniki, ki ne
morejo več skrbeti sami zase, prisiljeni oditi
v domove za starejše v druge kraje v
Sloveniji, od Ptuja in Radgone do
Maribora.

Do enote doma starejših s
pomočjo evropskih
sredstev
Kot pravi Breznik, vidijo v občini Sveta Ana
priložnost, da bi prišli do enote doma za
starejše, v državnem programu za
okrevanje in odpornost po epidemiji
bolezni covid-19, za izvedbo katerega bo
zagotovila sredstva Evropska unija. Po
njihovi presoji bi morali vanj zapisati, da
bomo v Sloveniji domove za starejše
oziroma njihove enote v naslednjih letih
gradili tudi in predvsem z javnimi sredstvi,
saj je epidemija pokazala, da sedaj za
domsko varstvo starejših ni ustrezno
poskrbljeno. Trenutno so nekateri starejši
Anovčanke in Anovčani zaradi
pomanjkanja prostora v javnih domovih za
starejše v zasebnih domovih, kjer pa je
oskrbnina dražja, saj morajo oskrbovanci
lastniku odplačati tudi gradnjo doma, v
katerem prebivajo. Če starejši nimajo
dovolj sredstev za plačevanje oskrbnine v
domu za starejše, pa jim razliko plačuje
občina. Tako višje cene oskrbnin v zasebnih
domovih za starejše velikokrat po žepu
oziroma po proračunu najbolj udarijo prav
občine. V občini Sveta Ana želijo to
spremeniti. Za svoje starejše občane želijo
poskrbeti z izgradnjo enote doma za
starejše z javnimi sredstvi. Tako bi z enim
udarcem ubili dve muhi na en mah – na eni
strani bi starejši občani, ki ne morejo več
srbeti sami zase, jesen življenja preživljali v
domačem kraju, kar si tudi želijo, občina pa
bi, gledano dolgoročno, imela manj
stroškov z doplačevanjem njihovih
oskrbnin.
»Za to, da bi v Sveti Ani dobili enoto
javnega doma za starejše, je občina
pripravljena tudi kar precej prispevati iz
občinskega proračuna,« pravi Breznik.
Javnemu zavodu, ki se bo odločil za
gradnjo svoje enote v Sveti Ani, bo občina
prispevala zemljišče in gradbeno
dovoljenje. To pa za vsakega investitorja
predstavlja velik prihranek.

Dogovarjajo se z Domom
Danice Vogrinec iz
Maribora
Kot pravi Breznik so se v preteklosti o
gradnji enote doma za starejše že
pogovarjali z vodstvom Doma Danice
Vogrinec v Mariboru, ki načrtuje svojo
širitev z izgradnjo manjših dislociranih
enot. Žal v domu zaradi epidemije svojih
načrtov doslej še niso uspeli uresničiti.
Občina Sveta Ana pa je že pripravila vse
dokumente in pridobila gradbeno
dovoljenje za gradnjo enote doma za
starejše, ki je že pravnomočno. Nov dom
naj bi stal na zemljišču za telovadnico
osnovne šole. »Pri umeščanju objekta, v
katerem bodo prebivali starejši, v prostor,
smo imeli pred očmi, da starostnikov ne
smemo odriniti na stran, temveč morajo
biti v središču življenja v kraju. Zato smo
enoto doma za starejše locirali blizu šole in

vrtca ter športnega igrišča, kjer se vedno
kaj dogaja,« pojasnjuje podžupan. Po
njegovih besedah so arhitekti načrte za
enoto doma za starejše pripravili tako, da
bo v njem prostora za 35 stanovalcev.
Velika večina sob bo enoposteljnih, saj je po
njih največje povpraševanje.
Pred kratkim je ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti
že objavilo razpis za podelitev koncesij za
izgradnjo novih domov za starejše. Nanj je
prispelo 21 ponudb, vendar so bile tri
nepopolne. 18 ponudb je pregledala
strokovna komisija in za 15 ponudb izdala
pozitivno mnenje. Nato je strokovna
komisija ponudbe točkovala in za podelitev
koncesije priporočila 11 ponudb. V enajstih
novih domovih bo na voljo 1285 mest za
starejše.
Letos bo ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve objavilo še en razpis za

podelitev koncesij za povečanje kapacitet v
domovih za starejše. V občini Sveta Ana
pričakujejo, da se bo nanj prijavil tudi Dom
Danice Vugrinec s projektom za izgradnjo
svoje enote v Sveti Ani.

Občina bo gradnjo podprla
z lastnimi sredstvi
Če občini ne bo uspelo v Sveto Ano
privabiti nobenega javnega zavoda, se
bodo prisiljeni začeti dogovarjati za
izgradnjo doma za starejše s kakšnim
zasebnim zavodom. Ker je občina izgradnjo
doma pripravljena izdatno podpreti s
sredstvi iz proračuna, ji partnerja verjetno
ne bi bilo težko najti.
Da so na pravi poti, Anovčane in
Anovčanke prepričujejo tudi izkušnje iz
sosednje Avstrije. Tam v lokalnih
skupnostih gradijo majhne enote domov za
starejše, s katerimi so zadovoljni tako
starejši oskrbovanci kot lokalne skupnosti.
Kot pravi podžupan Breznik, je vrednost
celotne investicije v izgradnjo enote doma
za starejše v Sveti Ani ocenjena na okoli
štiri milijone evrov. Občina je v projekt že
vložila stroške nakupa zemljišča in
projektov skupaj s pridobitvijo gradbenega
dovoljenja, v nadaljevanju pa bo nosila še
morebitne stroške za navezavo doma na
komunalno infrastrukturo. Razliko do
polne cene investicije pa v občini
pričakujejo iz državne blagajne, ki bo
sredstva za te namene pridobila iz
Evropske unije, če bo to ustrezno vključila
v nacionalni načrt okrevanja. Pri pripravi
tega načrta tvorno sodelujejo tudi
reprezentativna združenja občin, ki si
prizadevajo, da bi vanj ustrezno vključila
tudi potrebe in interese lokalnih skupnosti.

Tomaž Kšela

V projektu Regijski center za
deinstitucionalizacijo sodeluje tudi Občina
Sveta Ana. Za ljudi, ki potrebujejo pomoč pri
vsakodnevnih potrebah, in njihove svojce je
vsak delovni dan odprta pisarna.
Konec lanskega leta so v zavodu Muzej
norosti na Tratah, ki domuje v Gradu
Cmurek, začeli izvajati projekt Regijski
center za deinstitucionalizacijo (RCDI). Kot
so sporočili iz zavoda, v projektu sodelujejo s
tremi občinami: Šentilj, Apače in Sveta Ana.
Po navedbah zavoda Muzej norosti je
osnovni cilj projekta vzpostaviti trajne oblike
služb, ki bodo zagotavljaje storitve pomoči in
oskrbe v skupnosti v podeželskem okolju.
Ljudem iz podeželskega okolja so takšne
storitve še težje dostopne in so pogosto
preprosto primorani zapustiti svoje domove
ter se odseliti v zavode ali domove za
starejše.
Dokumenti Evropske unije vse države članice
zavezujejo, da razvijajo službe, ki izvajajo
oskrbo in pomoč v skupnosti, da lahko ljudje
ostanejo doma in imajo zagotovljeno pomoč
in oskrbo, ki jo potrebujejo. Epidemija
bolezni covid-19 je še dodatno potrdila, da se

morajo v vseh državah usmeriti ravno v
razvijanje različnih oblik oskrbe na domu, saj
je ta za ljudi, ki potrebujejo vsakodnevno
pomoč pri vsakodnevnih potrebah, bolj
varna in manj rizična oziroma ogrožajoča.
»V projektu bomo raziskali, kakšno pomoč in
podporo potrebujejo ljudje v posamezni
občini, da bi lahko še naprej živeli v svojem
domačem okolju. To delamo z osebnimi
načrti z občani. V sodelovanju s službami,
občani in občinami bomo razvĳali potrebne
in manjkajoče oblike storitev v skupnosti ter
ustvarili potrebne odgovore glede na potrebe
ljudi,« pravi koordinatorica projekta RCDI
Simona Ratajc, univ. dipl. soc. del. V okviru
projekta so v Gradu Cmurek na Tratah odprli

pisarno, ki je odprta za vse, ki potrebujejo
pomoč ali imajo svojce oziroma sorodnike ali
sodelavce, ki potrebujejo pomoč. V pisarni
dela socialna delavka, ki je dosegljiva po
telefonu (070 655 063) vsak delovni dan od
9. do 17. ure in po elektronski pošti
simona.ratajc@muzejnorosti.eu.

Skratka, priložnost za vse, ki potrebujejo
pomoč in oskrbo pri vsakodnevnih potrebah,
ter njihove svojce, da jo poiščejo v domačem
lokalnem okolju.

Tomaž Kšela
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Uradni obisk Anovčana, državnega sekretarja

Očistili Ščavnico in naredili prostor bobrom

Razprave o povišanju kmečkih pokojnin že potekajo

Treba je učinkoviteje ukrepati

Vlada je za novega državnega sekretarja
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano imenovala Anovčana mg.
Aleša Irgoliča iz Zgornje Ščavnice.
Župan Občine Sveta Ana Silvo Slaček ga
je s sodelavci že povabil na pogovor, na
katerem so mu čestitali in ga seznanili z
aktualnimi problemi, ki tarejo kmete v
osrednjih Slovenskih goricah.

Prejšnji mesec je vlada za novega
državnega sekretarja na ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
imenovala magistra agrarne ekonomije
Aleša Irgoliča, ki je doma v Zgornji Ščavnici
v občini Sveta Ana. Trenutno je mag. Irgolič
eden najvišjih funkcionarjev v izvršni
oblasti na državni ravni z območja
osrednjih Slovenskih goric.
Irgolič, ki je univerzitetni inženir
kmetijstva in diplomirani inženir
zootehnike, ima bogate izkušnje na
področju skupne kmetijske politike v
Sloveniji in Evropski uniji, saj je šestnajst
let delal na Agenciji Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja. Na
koncu je bil vodja sektorja za neposredna
plačila. Poleg tega pa je bil vseskozi tesno
povezan z domačimi kraji, zato problemov
v kmetijstvu ne pozna samo iz knjig in
bruseljskih dokumentov, temveč tudi iz
prakse in vsakodnevnega življenja v osrčju
Slovenskih goric.
Tako kot številni kmetje v Slovenskih
goricah in drugod po Sloveniji, se je
njegovega imenovanja razveselil tudi
župan Občine Sveta Ana Silvo Slaček. Zato
ga je sredi aprila povabil na pogovor na
domačo občino, na katerem so sodelovali
tudi podžupan Martin Breznik, direktorica
občinske uprave Renata Trajbar Kurbus,
vodja Kmetijsko svetovalne službe Franci
Ornik in kmetijski svetovalec za območje
Svete Ane David Roškarič. »Ponosen sem,
da je naš občan imenovan na tako visoko

dolžnost, in niti malo ne dvomim, da jo bo
uspešno opravljal, saj dobro pozna realne
probleme, ki tarejo kmete in kmetijstvo,« je
na pogovoru dejal Slaček.

Prioritete kmetijske
politike
Državni sekretar Irgolič je zbranim
predstavil prioritete Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kot je
dejal, je pred nami reforma kmetijske
politike, ki bo morala biti, če želi biti
uspešna, ciljno naravnana. Predvsem bo
treba poskrbeti, da bodo sredstva,
namenjena spodbujanju kmetijstva, zares
ciljno uporabljena, subvencije pa bodo
morale biti ustrezno porazdeljene med
velike in male kmete. Kmetijska politika bo
morala tudi bolj kot doslej spodbujati
mlade kmete, da bodo vztrajali na kmetijah
in razvijali naše kmetijstvo. Več bo treba
storiti tudi, da bodo kupci, ki so zadnji in
najpomembnejši odločevalci v kmetijski
verigi, lahko prepoznavali zares domače in
kakovostne kmetijske proizvode. Kot je
dejal Irgolič, je danes za domače kupce
kakovost kmetijskih izdelkov že bolj

pomembna od cene, saj stroški za hrano v
strukturi družinskih stroškov ne
predstavljajo več tako pomembnega deleža
kot včasih.

Novi državni sekretar je na pogovoru v
občini Sveta Ana prisluhnil tudi
domačinom, ki so ga opozorili na številne
aktualne probleme. Opozorili so ga, da
kmetijska politika uničuje male kmete in
pol delavce – pol kmete, zato so njihove
štale čedalje bolj prazne. V osrednjih
Slovenskih goricah imajo veliko možnosti
za pridelavo zdrave ekološke hrane, vendar
je za to premalo spodbud. Majhne kmetije
so pomembne tudi za samooskrbo
prebivalstva, kar se je še posebej izkazalo v
času epidemije. Za razvoj na področju
kmetijstva pa je najpomembneje dati voljo
mladim v kmetijstvu, da bodo obdelovali
naše bregače. Zato je zanje treba najti nove

spodbude, ki pa bodo zares namensko
uporabljene.

Kmečke pokojnine so
prenizke
Predstavniki Anovčank in Anovčanov so
novega državnega sekretarja opozorili tudi
na velike socialne probleme, ki jih imajo na
podeželju starejši ljudje, ki so se ukvarjali s
kmetijstvom. Eden od udeležencev v
razpravi je povedal, da ima njegova mama
183 evrov kmečke pokojnine, čeprav je
stara 83 let in je zemljo obdelovala več kot
65 let ter plačevala prispevke za
pokojninsko in zdravstveno zavarovanje po
takrat veljavnih zakonih, kar ji ni bilo
lahko. Ker znašajo socialne pomoči, ki
glede na življenjske stroške tudi niso
previsoke, več kot 400 evrov, so tako nizke
kmečke pokojnine popolnoma
nesprejemljive. Mag. Irgolič je pojasnil, da
na državni ravni že potekajo razprave o
povišanju kmečkih pokojnin, ki naj bi jih
prejemali tudi tisti, ki jih sedaj ne
prejemajo, pa so vse življenje trdo delali na
zemlji. Ob tem je izpostavil problem
kmečkih žena, ki so glede na naše predpise
v preteklosti marsikdaj povlekle najkrajši
konec. Na vsak način bo treba kmečke
pokojnine povišati, o njihovi višini pa se bo
na državni ravni še treba dogovoriti.
Odgovornih na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ne čakajo lepi časi,
saj je za naslednjo finančno perspektivo
med kmetijskimi pridelovalci veliko več
pričakovanj kot finančnih možnosti. Mag.
Irgolič je povedal, da bo imela Slovenija v
obdobju do leta 2027 za izvajanje skupne
evropske kmetijske politike na voljo 1,8
milijarde evrov (od tega okoli 200
milijonov za investicije v kmetijstvu),
doslej pa so na ministrstvu za to obdobje
evidentirali že desetkrat več potreb in želja.

Tomaž Kšela

„Kmetijska politika
uničuje male

kmete“

Gregor Lasecky opozarja, da je bila
letošnja čistilna akcĳa v občini Sveta
Ana uspešna, vendar to ni dovolj: treba
je tudi učinkoviteje ukrepati proti tistim,
ki odpadke odlagajo v Ščavnico in
ogrožajo bobre in naše okolje.

Člani Gasilskega društva Sveta Ana in
tamkajšnje lovske družine so konec marca
že četrto leto zapored izvedli čistilno
akcĳo, v okviru katere so pobrali odpadke
in očistili reko Ščavnico in njene bregove.
Zaradi epidemĳe bolezni covid-19 so se
dogovorili, da bo v akcĳi sodelovalo deset
gasilcev in deset lovcev, na akcĳo pa jih je
prišlo skupaj 17. Zbrani so se razdelili v
trojke, vsaka izmed njih pa je počistila
nekaj kilometrov od skupno okoli desetih
kilometrov porečja Ščavnice na območju
občine Sveta Ana. Kot pravi predsednik
Prostovoljnega gasilskega društva Sveta
Ana Gregor Lasecky, so čistilno akcĳo
izvedli uspešno, saj so z odpadki napolnili
občinski kamion.
Ob tem pa Lasecky ne skriva razočaranja,

ker se vsako leto v in ob Ščavnici nabere
toliko odpadkov, čeprav jih že četrto leto
odstranjujejo. »Človek ne more verjeti, kaj
vse neodgovorni posamezniki kljub
opozorilom in prepovedim zmečejo v
Ščavnico. Letos smo v njej našli od bal sena
in nevarnih azbestnih lesonitnih plošč do
25-litrskega sodčka, ki je bil poln
odpadnega olja. Samo sreči se lahko
zahvalimo, da Ščavnica medtem ni narasla,
saj bi se nevarno odpadno olje razlilo
vanjo,« se huduje Lasecky. Po njegovih
besedah so bale sena z vitli izvlekli na
zemljišča štiri metre od brega. Za njihovo
odstranitev in za odstranitev nekaterih
drugih večjih kosovnih odpadkov pa bi
potrebovali ICB-stroj.
Lasecky je prepričan, da bo morala občina
skupaj s pristojnimi službami odločneje
ukrepati proti tistim, ki kljub vsem
opozorilom in predpisom ne prenehajo
odmetavati odpadkov v naravo. Prepričan
je, da bi odgovorni največ dosegli, če bi
brez lažne solidarnosti in strahu, komu vse
se bodo zamerili, raziskali in javno

obelodanili, kateri posamezniki
neodgovorno onesnažujejo naše okolje.
Kot pravi Lasecky, pa je čistilna akcĳa
pokazala tudi, da s porečjem Ščavnice
vendarle ni vse tako slabo, kot je videti na
prvi pogled. Gasilci in lovci so ob čiščenju
reke naleteli tudi na večje število bobrov in
številna drevesa, ki so jih podrli in »ošpičili
kot svinčnik«. »To je dokaz, da je naše
okolje v osnovi vendarle še čisto. Zato ga
moramo skrbno varovati, da bo vsaj takšno
tudi ostalo,« še dodaja.

»Gasilci in lovci se vsako leto potrudimo, da
bi odstranili čim več odpadkov, ki jih
nekateri neodgovorneži zmečejo v
Ščavnico. Če se še tako trudimo, vsega ne
moremo počistiti. Zato rešitev ni samo v
vsakoletnih čistilnih akcĳah, temveč zlasti
v učinkovitem preprečevanju odlaganja
odpadkov v naravo,« poudarja Lasecky.

Tomaž Kšela
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Letošnji prejemniki občinskih priznanj, ki so po svojih najboljših močeh sooblikovali lokalno skupnost, so:

Jurijev zlatnik
prejme Jožef Škrlec iz Zg. Partinja (posthumno)

Jožetu Škrlecu v znak zahvale in hvaležnosti za njegov veliki prispevek k razvoju in prizadevanje za izboljšanje življenjskega
standarda ljudi na območju občine Sv. Jurĳ v Slovenskih goricah posthumno podeljujemo Jurĳev zlatnik.

Jurijev srebrnik
prejme Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slovenskih goricah

Že od leta 1980 dekleta, matere in gospodinje ohranjajo tradicĳo, sodelujejo, si izmenjujejo mnenja in izkušnje ter prenašajo
svoje znanje na mlajše generacĳe.

·prejme Cvetka Škrlec z Malne
Zaradi dolgoletnega staža in življenjskega dela na področju športa ter tudi zaradi vzornega športnega življenja je Cvetka

Škrlec prejemnica Jurĳevega srebrnika.

Priznanje Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah
prejme Barbara Waldhutter s Srednjega Gasteraja

Njeno dolgoletno, predano in redoljubno ljubiteljsko delo na področju folklorne dejavnosti pripomore k temu, da se ljudsko
izročilo plesov, pesmi in običajev prenaša iz roda v rod.

prejme Stanko Januš s Spodnjega Gasteraja
Za prizadevno, aktivno in vestno opravljanje gasilskih obveznosti in nalog v PGD Sv. Jurij v Slovenskih goricah, kjer deluje že

25 let.

prejme Simona Črnčec iz Lenarta
S svojim prispevkom v dveh društvih ter tudi z aktivnim in prizadevnim delom na družbenem nivoju je pustila neizbrisen

pečat v življenju našega kraja.

prejme dr. Sebastijan Valentan iz Jurovskega Dola
Z znanstvenim delom v različnih institucĳah prispeva k prepoznavnosti občine. Vključuje se v življenje župnĳe in z dobro

pripravljenimi govori spodbuja ljudi k duhovnemu razvoju kraja.

Ob tej priložnosti izrekam čestitke dobitnikom.

Peter Škrlec
Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
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Zaključena polmilijonska investicija

Redna seja občinskih svetnikov

S projektom PONI v 4 mesecih do lastnega podjetja

Avgust Dajčman izdelal že več kot 50 gnezdilnic

Nova in predvsem varnejša
prometna ureditev v centru
Jurovskega Dola

Potrdili več pomembnih projektov

Objavljen javni poziv za vključitev
v program

Ptice imajo vedno manj prostora za gnezdenje

Po nekaj mesecih gradbenih del je center
Jurovskega Dola končno dobil novo,
svežo in predvsem varno prometno
ureditev.

20. aprila se je sestala 8-članska strokovna
skupina, ki je opravila pregled in prevzem
izvedenih obnovitvenih del. Obnova je
zajemala ureditev varne šolske poti in
avtobusnih postajališč v naselju Jurovski
Dol. Nove, varnejše prometne ureditve za
šoloobvezne otroke, ki vstopajo na šolski
avtobus v tem naselju, je vesel tudi župan
Peter Škrlec, ki je po uspešno opravljenem
prevzemu povedal: »Lepo se je peljati po
novem cestišču skozi občinsko središče do
osnovne šole, kjer so jasno vidne na novo

zarisane talne označbe, hitrost omejujejo
tudi cestne ovire za umirjanje prometa. V
strogem centru tako ostaja omejitev hitrosti
30 km/h, saj je najpomembneje, da našim
otrokom omogočimo varno šolsko pot. Sem
spadajo tudi nova, sodobna avtobusna
postajališča in pločniki, uredili smo tudi
javno razsvetljavo, prehode za pešce,
odvodnjavanje in meteorno kanalizacijo.«
Investicijo je izvedla Direkcija RS za
infrastrukturo v sodelovanju z Občino Sveti
Jurij v Slovenskih goricah. Okvirna
vrednost je bila okoli 500.000 EUR, od tega
je občinski delež znašal 15 odstotkov
vrednosti projekta.

Nina Zorman

Občinski svetniki so na redni seji, ki je
potekala 15. aprila, potrdili prodajo
zemljišča, na katerem bo investitor zgradil
večstanovanjski objekt. Še v drugo so
potrdili občinski podrobni prostorski načrt
za novo stanovanjsko naselje. Med drugim
je bil sprejet zaključni račun lanskoletnega
proračuna z realiziranimi prihodki v višini
2.260.501 EUR, kar predstavlja 92-
odstotno realizacijo v primerjavi z
veljavnim proračunom. Odhodki so bili
realizirani v višini 1.931.654 EUR, kar
predstavlja 72 -odstotno realizacijo.

Sprejeli so tudi rebalans letošnjega
proračuna, na katerega so se navezovale
tudi spremembe in dopolnitve Načrta
ravnanja z nepremičnim premoženjem
občine za leto 2021 ter je tudi posledica
novega Zakona o finančni razbremenitvi

občin. Z rebalansom sta se v proračun
uvrstila nova projekta: »Jurovski Dol 73 –
rušitev objekta« in »Čista zelena dolina –
pisana kulturna dediščina«.
Prav tako je bil soglasno sprejet sklep o
podelitvi priznanj za leto 2021. Letos bodo
podelili zlatnik, dva srebrnika in štiri
priznanja. Osrednja dogodka praznovanja
sta vsako leto bila občinska proslava in
Jurjeva nedelja, ki se je je udeležilo tudi do
dva tisoč ljudi. »Na osrednji proslavi smo
zaslužnim občanom podeljevali občinska
priznanja. Razmišljamo (če bodo razmere
dopuščale), da bi to podelitev opravili v
poletnem času, na našem osrednjem trgu,
nanjo pa bi povabili tako lanskoletne kot
tudi letošnje prejemnike priznanj,« je ob
koncu seje pojasnil župan Peter Škrlec.

Nina Zorman

Razvojna agencija Slovenske gorice d. o. o. skupaj z Regionalno razvojno agencijo za
Podravje - Maribor in Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj izvaja nov regijski
projekt PODJETNO NAD IZZIVE – PONI Podravje. Projekt je namenjen vsem, ki imajo
podjetniško idejo in željo po njeni realizaciji, ne glede na starost, stopnjo in smer
izobrazbe.

Glavni cilj projekta je ustanovitev novih podjetij, v okviru katerih bodo udeleženci
podjetniškega usposabljanja realizirali svoje podjetniške ideje. Izbrani kandidati se bodo
pri izvajalcu programa zaposlili za obdobje 4 mesecev in sicer od 1.8.2021. V tem času
bodo pridobili vsa potrebna podjetniška znanja, oblikovali ustrezen poslovni model ter
pripravili poslovni načrt, na podlagi katerega bodo po zaključku programa ustanovili
lastno podjetje.

Javni poziv za vključitev v program je objavljen na spletni strani www.rasg.si in pri Zavodu
RS za zaposlovanje, Urad za delo Lenart.

Prednosti projekta:
· 4 mesečna redna zaposlitev, ki udeležencem omogoči, da se v celoti posvetĳo razvoju
svojih idej;
· uporabna individualna in skupinska podjetniška usposabljanja;
· podpora in pomoč izkušenih mentorjev pri razvoju ideje in pripravi poslovnega načrta;
· delo s somišljeniki, mreženje s podjetniki in prve korake na podjetniški poti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Avgust Dajčman iz Zgornjega
Partinja je samo v letošnjem
letu izdelal 56 gnezdilnic, 7 so
jih na začetku aprila v središču
občine Sveti Jurĳ v Slovenskih
goricah namestili delavci
režĳskega obrata.

Tako kot v nekaterih okoliških
krajih so tudi v Jurovskem Dolu v
občini Sveti Jurĳ v Slovenskih
goricah namestili ptičje
gnezdilnice. Te so prilagojene
posamezni ptičji vrsti in
omogočajo varno izdelavo
gnezd. Delavci občinskega
režĳskega obrata so tako skupaj s hišnikom
OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol namestili
7 gnezdilnic. Pobudnik omenjenega
projekta je občan Avgust Dajčman, ki je
ptičje gnezdilnice tudi brezplačno izdelal,

za kar se mu v občinski upravi Občine Sveti
Jurĳ v Slovenskih goricah iskreno
zahvaljujejo.

Avgust Dajčman je povedal, da je županu

predlagal namestitev tovrstnih gnezdilnic,
ker je opazil, da jih nameščajo v skoraj vseh
sosednjih občinah. »Skupaj sem v
letošnjem letu izdelal že 56 gnezdilnic,
nekaj za občino, veliko sem jih podaril, več

kot 30 pa jih imam na domačih
drevesih. Gnezdilnice sem z
veseljem izdelal, saj sem po
poklicu tesar in mi izdelava ni
predstavljala nobene posebne
težave. Te spretnosti sem se
naučil že od svojega starega
očeta, s katerim sva, ko sem bil
star sedem, osem let, izdelovala
mline na vodo.« Dajčman je še
pojasnil, da se običajno ptice
pevke zelo hitro naselĳo v
nameščene gnezdilnice.
»Težava je v tem, da imajo ptice
vedno manj prostora za
gnezdenje, za kar pa smo krivi

ljudje, saj smo podrli večino starih jablan in
ostalih dreves. Zdaj pa moramo mi
poskrbeti zanje.«

Damjan Veršič, Nina Zorman
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VEČ INFORMACĲ O PROJEKTU:
Razvojna agencĳa Slovenske gorice Lenart

041 346 593 ali 051 368 118
poni@rasg.si



12│ ŠT. 4│30. APRIL 2021

OVTARJEVE NOVICEObčina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Kljub času, v katerem se
še zmeraj nahajamo in ki
posledično zaradi še
zmeraj trajajoče
epidemije predstavlja
številne omejitve v
delovanju tako javnega
kot zasebnega sektorja,
se v občini Sveta Trojica
odvijajo številni projekti.

V preteklem mesecu je na zelenici pred
samostansko klopjo župan Občine Sveta
Trojica David Klobasa gostil delovni
sestanek okoliških županov z državnim
sekretarjem na Ministrstvu za
infrastrukturo Alešem Miheličem,
direktorico Direkcije Republike Slovenije
za infrastrukturo Ljiljano Herga in članom
uprave družbe DARS Boštjanom
Riglerjem na temo odprtih projektov v
občinah vabljenih županj in županov.
Župan David Klobasa je poudaril, da
odlično sodelujejo tako z infrastrukturnim
ministrstvom kot tudi z družbo
DARS. »Glede na to, kar smo slišali na
današnjem posvetu, vidim, da bodo naši
veliki projekti zaključeni v letu 2022.
Projekt semaforjev na izvozu iz avtoceste v
Sveti Trojici bo zaključen najkasneje
oktobra letos, glede obeh krožišč – Kmetec

in Grič – prehajamo v odkup zemljišč, tako da računam, da bomo z gradbenimi deli začeli že konec tega leta, zaključek pa sledi v letu
2022.« Delavnega sestanka so se ob županu gostitelju udeležili župani občin Lenart, Cerkvenjak, Benedikt, Sveta Ana v Slovenskih
goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah ter županji Mestne občine Ptuj in Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.

Damjan Veršič, Tanja Arih Korošec

Domača
sladoledarna,
okusne pice
in odlična
kavica

Da postaja Sveta Trojica privlačen kraj za
bivanje in preživljanje prostega časa, so
prepoznali tudi gostinci. Tako bo v kratkem
času ob postajališču za avtodome zaživela
domača sladoledarna, v njeni bližini pa se
bodo pekle okusne pice, dišalo bo po slastnih
hamburgerjih ... Občina si že dalj časa
prizadeva in v sodelovanju z lastniki nekoč
znanih trojiških gostiln vodi resne razgovore
s potencialnimi investitorji za njihovo
oživitev.

Tanja Arih Korošec

Naši veliki projekti bodo
zaključeni v letu 2022

S preureditvijo stare avle Kulturnega doma
v večnamenski prostor bomo v občini
pridobili novo razstavišče, nov prireditveni
prostor za družabna srečanja lokalnega
prebivalstva in širše. Izboljšali bomo tudi
funkcionalnost prostora, ki bo prijazen za
uporabo tudi gibalno oviranim osebam. V
prihodnje bo prostor z novo opremo
(razstavna stojala in kubusi) primeren in
namenjen raznim razstavam, pa tudi
različnim družabnim dogodkom, literarnim

druženjem, prezentacijam, avkcijam in
sprejemom. Vsem ustvarjalnim in
poslovnim deležnikom v lokalnem okolju
želimo tako omogočiti primeren prostor za
izražanje in predstavljanje svojih
potencialov ter ustvariti pogoje za vse tiste,
ki želijo svoje ustvarjalne ali pa poslovne
potenciale deliti s širšo javnostjo. Izgradnja
razstavišča je predvidena med poletjem
2021.

Tanja Arih Korošec

Novo razstavišče v
Kulturnem domu
Sveta Trojica

Trojiški vinogradniki so opravili
devetnajsto ocenjevanje vin

Čestitamo!

Trojiški vinogradniki smo v torek, 30.
marca 2021, ob upoštevanju priporočil
NIJZ opravili devetnajsto društveno
ocenjevanje vin letnika 2020. Ocenjevanje
smo izvedli skupaj z Društvom
vinogradnikov Cerkvenjak. Petčlanska
komisija, ki jo je vodil Andrej Rebenišek, je
imela zelo zahtevno delo. Po izjavi članov
ocenjevalne komisije so vina trojiških
vinogradnikov resnično kakovostna. Med
sortami je bil najvišje ocenjen Traminec
pridelovalke Marinke Polič. Prvič v
devetnajstih letih so bili trije vzorci zvrsti
ocenjeni z 18,10 ali več točk, kar je dovolj
za zlato medaljo.
Na začetku ocenjevanja vin nas je pozdravil
župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc,
ves čas ocenjevanja pa so bili prisotni 6.
cerkvenjaška vinska kraljica Tjaša Simonič

ter predsednika obeh društev Franc Zorko
in Peter Leopold. Na razglasitvi rezultatov
ocenjevanja vin sta se pridružila župan
David Klobasa in v. d. direktorica Zavoda za
turizem Tanja Arih Korošec iz Občine Sveta
Trojica, ki sta ob zaključku dogodka podala
spodbudne besede vsem sodelujočim
vinarjem. Na podlagi prejetih ocen na
društvenem ocenjevanju in Pravilnika o
določitvi protokolarnih vin bo Upravni
odbor Društva vinogradnikov na prvi seji
razglasil sortna protokolarna vina za leto
2021 in zvrst Trojičan. V društvu upamo,
da se bodo v poletnih časih sprostili ukrepi
in bomo lahko naša vrhunska vina ponudili
obiskovalcem v samostanski kleti in na
občinskih prireditvah.

Peter Leopold,
predsednik Društva vinogradnikov

V marcu sta devetdeseti jubilej praznovali gospa Frančiška Zimic in Spodnje Senarske
in gospa Marija Pečko iz Zgornjega Porčiča. Gospe so obiskali župan Občine Sveta
Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa, predstavniki Občinske organizacije
Rdečega križa Sveta Trojica in predstavniki Društva upokojencev Sveta Trojica.
Zaželeli so jima še mnoga zdrava leta.

Občinska uprava
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Vino in Umetnost
Skozi vina največjih slovenskih vinarjev izpovedujemo
kulturo, umetnost, tradicije, zgodbe, bitje in žitje krajev, v
katerih raste vinska trta. Vinska kultura namreč vstopa v
okolje v svoji totaliteti – vtisne se v naravo ljudi, podobo
krajine, doživljanje sveta skozi sproščenost, družabnost,
ustvarjalnost in hvaležnost. Vino in Umetnost je doživetje
vina kot kulturnega fenomena v estetsko in vsebinsko
dodelanih okoljih vinskih kleti in vinotek. Kot eden izmed
partnerjev v projektu je Zavod za turizem Sveta Trojica v

samostanski kleti za vse ljubitelje vina, poezije in slovenske
glasbe pripravil edinstveno doživetje. Ditka, kantavtorica,
pevka in skladateljica, bo s svojo zgodbo, ki je kombinacija
uglasbene poezije znanih slovenskih pesnikov in avtorske
glasbe, pospremila vodeno degustacijo vrhunskih vin
priznanega vina Gaube iz Slovenskih goric.

Dogodek se bo odvil premierno v času Trojicafesta. Več o
dogodkih najdete na FB-strani VinoInUmetnost.

Nosilec projekta je Zavod Itadakimasu. Naložbo
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru operacij
Umetnost in vino.

Tanja Arih Korošec

Spektakularno
Razsvetljenje
Kot uradni začetek že tradicionalnega Trojicafesta, ki
bo letos potekal od 27. maja do 6. junija, bo Sveta
Trojica končno dočakala Razsvetljenje. Gre za projekt v
okviru razpisa digitalizacija kulturne dediščine, kjer
Sveta Trojica sodeluje kot eden izmed treh partnerjev.
Na cerkvenem pročelju se bo odvil pravi avdio-vizualni
spektakel, ki bo skozi abstraktno in domišljijsko
projekcijo predstavil zgodo o Sveti Trojici. Vse od
vsemogočnega vesolja, treh lučk, ki so zaznamovale
razvoj kraja, do množic romarjev in čudežnega
ozdravljenja nas bo opomnilo na pomen ohranjanja in
spoštovanja naših prednikov ter odgovornosti, ki jo
nosimo mi za prihodnje rodove. Bomo pustili sled ali
odtis? Video mapping na površini, ki meri v višino kar
56 m in v širino dobrih 30 m, bo največji tovrstni projekt
v Sloveniji. Video mapping si bo možno ogledati
brezplačno vse dni Trojicafesta, sicer pa vsako zadnjo
soboto v mesecu do konca leta 2021. Vodilni partner v
projektu, ki je sofinanciran iz Evropske unije, je Zavod
za turizem Maribor.

Tanja Arih Korošec

„Vino je umetnost.
Užijmo ju skupaj.“

Kdo je novi trojiški zdravnik?
Vedno nasmejan in dobre volje, pozitiven, prĳazen, sočuten,
z izjemnim posluhom za sočloveka. To je naš novi trojiški
zdravnik Gregor Emeršič, dr. med., spec. druž. med., ki svoj
prosti čas rad preživlja v naravi, obožuje tek, rad ima živali in
ima veliko strast do peke slastnih unikatnih tort. Kot pravi
sam zase, rad raziskuje, išče novosti in si zadaja vedno nove
izzive. In kar je najpomembneje, svoje paciente sprejema
odprtih rok, prisluhne njihovim težavam in poskrbi za
celostno oskrbo.

Zakaj je tako pomembno imeti zdravnika v majhnem
kraju?
Najpomembnejša je učinkovita preventivna dejavnost, saj je
od tega odvisno zgodnje odkrivanje in preprečevanje
kroničnih bolezni. Bližina zdravnika in izvajanje
laboratorĳskih storitev, EKG-ja itd. na enem mestu je
velikokrat ključnega pomena pri pravočasni obravnavi. Še
posebej to velja za manjše kraje, odmaknjene od centralnih
zdravstvenih ustanov. To, da imaš zdravnika v majhnem
kraju, kot je Sveta Trojica, ima številne prednosti. V prvi vrsti
sta to osebni pristop pri obravnavi pacientov in stalnost
oskrbe, saj ambulanta deluje ves čas. Delo zdravnika v lokalni
skupnosti dviguje socialno in zdravstveno kakovost bivanja v
kraju, posledično pa predstavlja korist tudi za ostale sosednje
občine.

Zakaj ste izbrali delo v Sveti Trojici?
Po študĳu medicine na Univerzi v Mariboru sem nekaj časa
delal na kliniki v Celovcu, kar je imelo številne prednosti in
tudi slabosti. Pridobljene dragocene izkušnje so začrtale
nadaljnjo pot. V Slovenĳo sem se vrnil na specializacĳo. Ko
sem se odločil za družinsko medicino, sem vedel, da si želim
delovati v manjšem podeželskem kraju, kjer bom lahko
vzpostavil veliko bolj oseben in pristen stik s pacienti. Slednji
to izkazujejo z veliko hvaležnostjo, mene pa to navdaja z
občutkom zadovoljstva.

Kakšni so vaši načrti?
Trenutno obratuje ambulanta tri dni v tednu. Močno si
prizadevamo, da bo zaživela vseh pet dni v tednu.
Razmišljamo tudi o vzpostavitvi rednih brezplačnih

predavanj, na katerih bi ljudi ozaveščali o pogostih kroničnih
boleznih, bolezenskih stanjih, s katerimi se soočamo v
današnjih dneh, predvsem pa o načinih samopomoči,
preventivi – o tem, kako lahko sami poskrbimo za izboljšanje
in ohranjanje svojega psihofizičnega počutja.

Kdo je medicinska sestra, vaša desna roka?
Sestra Manja je diplomirana medicinska sestra z večletnimi
kliničnimi izkušnjami dela v bolnišnici, hkrati pa je tako rekoč
domačinka, ki živi v Sveti Trojici. V ambulanti ima prvi stik s
pacienti, zato je zame zelo pomembno, da ob vseh izkušnjah
dodatno obravnava paciente z veliko stopnjo strokovnosti,
prijaznosti in empatije. Vedno delujeva vzajemno in enotno.

Vaš življenjski moto?
Na koncu bo vse dobro. Če ni dobro, potem še ni konec.

V trojiški ambulanti vabĳo vse, ki še nimate izbranega
zdravnika, da se lahko opredelite v ambulanti
navedenega zdravnika. Na voljo so vam v ponedeljek,
sredo in četrtek. Kontakt: 02 729 50 30,
ambulanta.trojica@gmail.com

Tanja Arih Korošec

Zavod za turizem
Sveta Trojica vabi k
sodelovanju
Piknik košarice: Iščemo ponudnike lokalno pridelane
hrane (kruh, pecivo, sir, mesni izdelki, med, sveže sadje
in zelenjava, vložena zelenjava itd.), katerih izdelke bi
vključili v piknik košarice, ki se bodo tržile v okviru
zavoda, predvidoma ob Trojiškem jezeru.

Trojicafest: 28. 5.–6. 6. 2021 – postavitev stojnice z
lokalno pridelano hrano in pijačo, možnost dnevnega
ali večdnevnega najema.

Vinska galerija in Kiblflajšfest: 3. 6. 2021 –
samostanska klet in zelenica. Zbiramo prijave vinarjev
za sodelovanje v okviru Vinske galerije in tudi
ponudnikov »kiblflajša«, za katerega bo potekalo
ocenjevanje. Dogodka se bosta odvijala istočasno.
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Gregor Emeršič,
dr. med., spec. druž. med. in

Manja Lešnik, dipl. med. sestra

Gregor Emeršič,
dr. med., spec. druž. med., in

Manja Lešnik, dipl. med. sestra
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Rekonstrukcija javne poti Rekonstrukcija povezovalne ceste Žikarce–Dolge Njive

V Cerkvenjaku kmalu zasebna lekarna

Aktivnosti potekale v več kot 100 krajih

Vitomarška “Črna gora” bo kmalu
zasijala v novi podobi

Medobčinski projekt

Do zdravil v domačem kraju

Dan za spremembe, dan za
premagovanje osamljenosti

Županja Občine Sveti Andraž v Slovenskih
goricah in direktor Cestnega podjetja Ptuj
Branko Veselič sta v sredo, 31. marca,
podpisala gradbeno pogodbo za
rekonstrukcijo javne poti JP 561011 (Črna
gora).

V okviru izvajanja investicij v
modernizacijo občinskih cest v letu 2021 je
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah
izvedla javno naročilo gradnje po postopku
naročila male vrednosti za rekonstrukcijo
javne poti JP 561011 (Črna gora).
Investicija zajema rekonstrukcijo cestišča v
dolžini 550 m (snemanje uničenega
asfalta, izvedba razširitve cestišča na 3,5
metra + bankine, ureditev odvodnjavanja)
in ureditev javne razsvetljave (položitev
zemeljskega kabla in postavitev drogov z
navezavo na obstoječo javno razsvetljavo).

Javno naročilo je bilo 2. 3. 2021 objavljeno
na Portalu javnih naročil in na uradni

spletni strani Občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah, rok za oddajo ponudbe
pa je bil 15. 3. 2021 do 10. ure. Do roka za
oddajo ponudb je prispelo pet ponudb.

Ponudnik Cestno podjetje Ptuj, d. d., je v
skladu z razpisnimi pogoji ponudil
ekonomsko najugodnejšo ponudbo, ki
znaša 116.543,50 EUR z DDV oziroma
95.527,46 EUR brez DDV. Rok za izvedbo
del je konec junija.

Zmago Šalamun

Na pobudo Občine Duplek je bila
izvedena rekonstrukcija povezovalne
ceste Žikarce–Dolge Njive.

Konec marca sta župan Občine Duplek
Mitja Horvat in podžupan Občine Lenart
Franci Ornik predala v uporabo
povezovalno cesto Žikarce–Dolge Njive.
Gre za projekt, ki je potekal v soizgradnji
občin Duplek in Lenart. Gre za skupni
»manjši« medobčinski projekt, ki sta ga
sofinancirali Občina Lenart in Občina
Duplek iz sredstev občinskega proračuna,
in to glede na delež ceste, ki pripada
posamezni občini. Predmetna
kategorizirana javna pot JP št. 582500,
odsek 582501 Žikarce (Štiftar–Selce–
Petek) se nahaja tako v eni kot v drugi
občini.

Kaj je projekt zajemal?
Na dupleški strani je projekt zajemal:
izvedbo protiprašne ureditve občinske

javne poti JP št. 582500, odsek 582501
Žikarce (Štiftar–Selce–Petek), v dolžini
približno 280 metrov in v širini 3 metre, z
izvedbo spodnjega ustroja ceste, izdelavo
nevezane nosilne plasti gramoza v debelini
10 cm ter izvedbo asfaltne in nove obcestne
asfaltne mulde širine 0,5 metra. Ocenjena
vrednost investicije je znašala na delu, ki
pripada Občini Duplek, približno 35.000
evrov z DDV.

Na lenarški strani je bilo treba za izvedbo
asfaltiranja predhodno urediti brežine,
odvodnjavanje in izvesti utrditev nasutja.
Izvajalec celotnega posega je Jože
Druzovič, s. p., iz Dolgih Njiv.
»Obravnavani odsek Občine Lenart je
dolžine 160 metrov in v širini 4 metre.
Vrednost posega po ponudbi za
obravnavani odsek v občini Lenart znaša
24.759,29 evra z DDV.«

Damjan Veršič

V središču Cerkvenjaka
zasebni investitor gradi
večnamenski objekt s talno
površino več kot 800
kvadratnih metrov. Kot nam je
povedal župan Marjan Žmavc,
bo v omenjenem objektu več
kot 300 kvadratov namenjenih
za Mercatorjevo trgovino, ki
naj bi se tja preselila s sedanje lokacije, v
objektu pa bodo tudi prostori zasebne
lekarne Špringer iz Gornje Radgone, v
kateri bo farmacevtu pomagal robot.

Po pojasnilih župana ima omenjena zasebna
lekarna svoje poslovalnice že v Gornji
Radgoni, Apačah, Razkrižju in Rogaševcih.
»Od Ministrstva za zdravje smo po
večmesečnih prizadevanjih za to že dobili
soglasje. Že lani je soglasje izdala tudi
Lekarniška zbornica Slovenije. Sedaj mora
Občina Cerkvenjak Lekarni Špringer dodeliti
samo še koncesijo, pa bodo izpolnjeni vsi
pogoji za odprtje njene poslovalnice v
Cerkvenjaku.«

Občina Cerkvenjak se sicer ni mogla vključiti
v javno lekarniško mrežo, ker po sedanjem
Zakonu o lekarniški dejavnosti za to ne
izpolnjuje vseh pogojev. »Dejansko pa občank
in občanov ne zanima, ali je lekarna zasebna
ali javna, pomembno je, da bodo lahko prišli
do zdravil v domačem kraju. Tako bodo
lahko Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani po
obisku zdravnika družinske medicine v
domačem kraju nabavili še zdravila. To je še
posebej pomembno za starejše občanke in
občane, ki so imeli doslej težave z nabavo
zdravil v Lenartu ali drugih urbanih
središčih,« je še pojasnil župan Žmavc.

Damjan Veršič

Vseslovenska prostovoljska
akcĳa, ki je nastala z
namenom spodbujanja
državljanov k aktivnemu
odzivu na potrebe svoje
skupnosti, je tudi letos
potekala 10. aprila.
Slovenska filantropĳa že
dvanajsto leto zapored
povezuje številne akterje po
celi Slovenĳi, letos še
posebej z namenom
prostovoljskega prispevka k
premagovanju osamljenosti.
Vsakoletno se akcĳi
pridružĳo tudi stanovalke in
stanovalci iz SVZ Hrastovec. Letošnja
aktivnost je potekala na prostem,
organizirali so namreč glasbeno delavnico
v parku zavoda.

Rdeča nit je bila naslavljanje osamljenosti z
namenom krepitve vezi med posamezniki,
organizacĳami, skupnostmi in ne nazadnje
v celotni družbi. Stanovalke in stanovalci iz
enote Korenjaki so preživeli sobotno
popoldne v parku zavoda z glasbo,
prepevanjem in druženjem s predano
prostovoljko iz Trnovske vasi. Skupaj s

prostovoljko Angelco so se povezali prek
Skypa in skupaj preživeli lepo popoldne.
Peli so domače slovenske pesmi, obujali
spomine in Angelci čestitali za rojstni dan.

Aktivnosti so potekale v več kot 100 krajih.
Po vsej državi je bilo aktivnih več kot 350
organizacĳ in 10.000 prostovoljcev. Velja
izpostaviti, da je prostovoljstvo pomembna
oblika aktivacĳe, ki zmanjšuje osamljenost
in vrača smisel tako prostovoljcu kot
prejemniku prostovoljske pomoči.

SVZ Hrastovec
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OVTARJEVE NOVICE Od tod in tam

VDC Polž Maribor - MATP

Vrtec Lenart

Medobčinsko društvo invalidov Lenart

Motor Aktivities Traning Program

Migaj, gibaj in uživaj

Tudi v času korone se spomnijo na
nepokretne in težko pokretne ter
socialno ogrožene člane invalide

Ker sem lovec in imam tudi sam manjšo
kmetijo, me zelo boli odnos kmetov do
divjadi. Bojim se, da vedno bolj gledamo
samo na to, koliko bomo pridelali, ne glede
na to, kje in kako bodo preživele divje
živali. Nisem presenečen, da se nam dogaja
virus, če pa smo tako kruti do narave.

Lovec sem že 38 let in delujem v Lovski
družini Sveta Ana. Redno skrbim za
krmišča za srne in fazane, redno jih tudi
zalagam. Fazani so že prava redkost, zato
sem zelo pozoren nanje. Ob reki Ščavnici,
ki je zaščitena, je še grmovje in le redki
preživijo. Nekateri kmetje še pustijo kakšno
remizo. Lovska družina je celo nabavila
umetni gnoj, ki sem ga peljal h kmetu, da

je pustil malo trave ob remizi. Nekaj let
nazaj pa je kmet travo kar zakuril in uničil
moje krmišče oziroma gnezdišče fazanov.
Državi za to ni mar, ker lahko kmet na
svojem zemljišču dela, kar želi. Letos pa
sem še bolj presenečen, ker je kmet, ki je
član Lovske družine Benedikt in ima v
najemu zemljišče na območju Zgornje
Ščavnice, lovski revir Bačkova, uničil
naravno remizo s krmiščem. Že kot
pripravnik sem tu izdelal krmišče skupaj z
mentorjem. Od takrat sem ga zalagal in
prosil kmete, da so pustili ta mali košček
sveta za divje živali, in to je zdaj samo še
zgodovina. Še toliko bolj sem ogorčen, da
to stori lovec, ki naj bi skrbel za divje živali.
Kdor uničuje naravo in v njej živa bitja,

uničuje samega sebe. Razumem, da država
skrbi, da se ne bi pokrajina zaraščala in da
je pridelek manjši, če je grmovje v bližini in
je senca. Kaj pa divje živali?

Želim samo, da bi vsaj malo pomagali
živalim, ker lovci smo zato, da skrbimo za
divje živali in spremljamo populacijo.

Lastniki in najemniki vedno bolj krčijo
življenjski prostor živalim in rastlinam.
Bojim se, da reka Ščavnica in njena dolina
umirata na obroke. Ne dovolimo tega in
spremenimo odnos do narave. Upam, da je
skrb za naravo vključena v program razvoja
podeželja.

Marjan Merklin

V VDC Polž Maribor, enota Lenart,
skrbimo za razvoj motoričnih
spretnosti, telesno pripravljenost
in pozitivno samopodobo naših
uporabnikov. Na različnih
poligonih premagujemo ovire in se
veselimo tudi malih uspehov. Aleš
in Teja redno sodelujeta pri vadbi
in se veselita novih izzivov.

Gordana Mešić,
strokovna delavka

V okviru projekta MIGAJ, GIBAJ IN UŽIVAJ
smo otroci in vzgojiteljice Rdeče in
Vijolične igralnice Vrtca Lenart v
sodelovanju z uporabniki Doma starejših
občanov Lenart pod vodstvom ga. Liljane
Cafnik izpeljali gibalne minutke za zdravje.
Epidemija koronavirusa za vse nas pomeni
drugačne okoliščine in pogoje, zato smo
aktivnosti prilagoditi tako, da so ustrezale
vsem predpisanim navodilom. V času
epidemije nove virusne bolezni je zelo
pomembno, da vzdržujemo varno razdaljo,
prav tako pa, da kljub vsemu ne pozabimo
živeti in se imeti lepo. Dalj časa smo
načrtovali tako imenovane gibalne
minutke, ki smo jih uresničili v petek, 26. 3.
2021, na vrtčevskem parkirišču. Pripravili
smo ustrezne rekvizite, glasbo, primerno
razdaljo pa smo vzdrževali z zarisanimi
polji na ploščadi, kjer je vsaka skupina
tvorila svoj mehurček.

Ob glasbi smo se vsi dobro razgibali in
starejše naučili novo plesno koreografijo,
nad katero so bili zelo navdušeni. Plesni
koraki so otrokom in starejšim pričarali
nasmeh na obraz, kar je bilo najlepše darilo
tistega dne. Starostniki pa prav tako niso
pozabili na naše najmlajše, saj so jih naučili
igro balinanje. Otroci so z veseljem navijali
eden za drugega, preštevali balinčke in
vzklikali »dajmo, dajmo«. S tem druženjem
smo dokazali, da se kljub vsem omejitvam,
ki nas pestijo, lahko imamo lepo. Stremimo
k motu: Kjer je volja, tam je pot.

Dogodek GIBALNE MINUTKE ZA ZDRAVJE
poteka v okviru operacije MIGAJ, GIBAJ IN
UŽIVAJ (LAS Ovtar Slovenskih goric).
Naložba je sofinancirana iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Urška Špindler, Barbara Ciglar

Veliko je ugibanj, ali so omejitve v času
epidemĳe upravičene in kakšne posledice
prinašajo. Britanska raziskava je pokazala,
da so bili številni ljudje v času zaprtja bolj
osamljeni, še posebej izpostavljene osebe z
invalidnostjo. Kako je s tem v Slovenskih
goricah, smo povprašali Dušana Derganca,
predsednika Medobčinskega društva
invalidov Lenart, ki nam je povedal, da v
društvu izvajajo osem socialnih
programov: preprečevanje in blaženje
socialnih ter psihičnih posledic
invalidnosti, zagotavljanje zagovorništva,
informativna dejavnost, usposabljanje za
aktivno življenje, programi za ohranjanje
zdravja in drugi rehabilitacĳski programi,
rekreacĳa in šport, dnevni centri in klubi
ter kulturna dejavnost. Kot pravi
predsednik, se v društvu še kako zavedajo
težav zaradi osamljenosti njihovih članov,
zato vsako leto ob različnih praznikih
obiščejo invalide na domu in v domu

starejših v Lenartu, organizirajo razna
druženja in izlete. V društvu, ki šteje 478
članov, od tega 350 delovnih invalidov in
128 podpornih članov, jim je korona
prekrižale vse aktivnosti. Lani so uspeli
izvesti piknik na Poleni. V času korone pa
so, kot vsako leto, izvedli tudi obdarovanje
ob novem letu in veliki noči. Žal pa tudi to
v okrnjenem obsegu, saj so poverjeniki
članom priložnostna darila dostavili le do
vrat, ker obiski niso dovoljeni. To pa še
povečuje stiske invalidnih oseb.

»Upam, da bomo epidemĳo čim prej
premagali in da bomo lahko v poletnih
mesecih slavnostno obeležili naš 40-letni
jubilej delovanja društva,« optimistično
pravi predsednik Dušan Derganc.

Zmago Šalamun
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Prejeli smo: Lovska družina Sveta Ana

Kmetje, lovci in divjad



16│ ŠT. 4│30. APRIL 2021

OVTARJEVE NOVICEOglasna sporočila

Dober vid pomeni boljšo kakovost življenja!

Opažate, da vam peša vid? Težko berete ali vozite?
Velika večina se slej ko prej v življenju sreča s

pešanjem vida. Prve težave z vidom poskušamo
reševati precej zlahka. Pri branju
besedilo pomikamo vedno dlje od
oči, dokler roke ne postanejo
»prekratke«. Na telefonu in pri delu z
računalnikom povečujemo osvetlitev
zaslona in velikost črk.
Ste se prepoznali v teh zgodbah?
Potem je pravšnji čas, da zaživite brez
omejitev in poskrbite za svoje oči in
vid tako, da vam bodo še dolga
leta hvaležno služili in boste
lahko uživali v stvareh, ki
jih imate radi, saj dober
vid pomeni boljšo
kakovost življenja!

Kako vem, katera očala bodo mi najbolje služila?
Očala so ob primarni funkcĳi dobrega vida, torej korekcĳskega pripomočka, navsezadnje
tudi modni dodatek. Pri izbiri primernih očal je izjemno pomembno, da se najprej
posvetujete s strokovnjakom: najprej glede vaših težav z vidom, hkrati pa tudi glede tega,
katera očala bi vam pristajala glede na obliko obraza, osebnost, vaš slog in karakter. Očala
so vendarle tudi modni dodatek!

Ali izbrati korekcijska očala ali kontaktne leče?
Ne pustite, da vas vid upočasnjuje in omejuje pri gledanju televizĳe, branju vaše najljubše
revĳe ali igranju z vašimi vnučki. Očala za starejše ali kontaktne leče so popolnoma
primerna za nadaljevanje kakovostnega življenjskega sloga. Če oklevate, je najbolje, da se
naročite na posvet pri optičarki z večletnimi izkušnjami s področja optike Dĳani Novak, ki
je lastnica prve butične optike v Sveti Trojici v Slovenskih goricah. V Optiki Vivid vam bodo
opravili pregled vida za določitev dioptrĳe za očala ali kontaktne leče. Naj omenimo, da je
pregled brezplačen, če se odločite za nakup očal ali zamenjavo stekel.

V Optiki Vivid razumejo vaše težave, zato vas vabĳo, da si rezervirate svoj termin na
040 821 631 ali info@vivid.si.

Tako si bodo lahko za vas vzeli čas, da vam prisluhnejo,
svetujejo in vam glede na vaš način življenja in dela
predstavĳo široko paleto kakovostnih, oblikovno
dovršenih korekcĳskih okvirjev in korekcĳskih stekel
različnih blagovnih znamk, prilagojenih za vsak okus in
tudi žep. Na pomoč vam bodo priskočili tudi v primeru,
ko potrebujete popravilo vaših najljubših očal (menjava

nosnikov, vĳakov, lotanje okvirja itd.).

www.vivid.si040 821 631Trojiški trg 8, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah info@vivid.si
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Aktivnosti v knjižnici Urediti želita duhovni center pri Sveti Ani

Do kulture preko radijskih valov

Knjižnica na obisku Potrebujemo mir v sebi!

Kulturne prireditve dostopne na
Radiu Slovenske gorice

Zmrzal je odnesla obilo pridelka. Cvetlice
so otožne sklonile pisane glave. Ljudem so
se orosile oči. Tudi v knjižnem nasadu je
bilo v tem obdobju nekam hladno … Knjige
so pred in po velikonočnih praznikih
samevale, vendar pa smo vesele, da ste jih
takoj, ko smo 12. aprila ponovno sedle za
izposojevalni pult, vzeli za svoje in jih v
visokem številu odnesli domov, v svoja
naročja, kamor spadajo. Kljub zaprtim
vratom pa smo prisluhnile izobraževanju o
obeležitvi letošnjega tedna kulturne
dediščine in se udeležile strokovnega
srečanja »Niso vse knjige hec« o problemski
literaturi. Virtualno smo obiskale OŠ J.
Hudalesa Jurovski Dol in pripravile
kulturni dan za prvo triado ter z video
projekcijo pomagale sedmošolcem treh
osnovnih šol, da bi lažje zrasli s knjigo, v
okviru nacionalnega projekta »Rastem s
knjigo«. Pripravile smo razstavo o Josipu
Jurčiču in se razveselile že prejetih zgodb v
sklopu literarnega natečaja za kratko
zgodbo, ki jo iščemo še vse do 3. maja.
Radovednost morda res (uradno) ni lepa
čednost, med knjižnimi policami pa se
pogosto izkaže za vrlino – s tem namenom
smo pripravile seznam gradiva, ki se v svoji
vsebini dotika virusov, epidemij, kug ipd.
skozi čas. Nikakor z namenom povzročanja
skrbi, temveč z željo po pomoči tistim
bralcem, ki jih te teme posebej zanimajo.

Zagotovo pa ste že opazili, da so se
pravljične srede preselile na splet – vsako
sredo skrbno pripravimo pravljično objavo
za naše mlajše uporabnike – poiščite jih na
naši Facebook in spletni strani. V polnem
razcvetu pa je naša spletna stran, kjer
najdete arhiv pravljičnih sred in
ustvarjalnic, novosti na naših policah in
priporočil, ki jih pripravljamo za vas, ter še
mnogo uporabnega in zanimivega. Tudi o
300-letnici Škofjeloškega pasijona več
preberite na www.knjiznica-lenart.si.
Pobrskajte in dovolite, da knjige (in
knjižnica) ponovno zacvetijo v polni meri!

Knjižnica Lenart

Družina Mohan biva in dela na Sveti Ani v
Slovenskih goricah. Iz tega njim ljubega
kraja pa prek različnih kanalov tudi v tem
času dosežejo ves svet. Devi je svetovno
znana jogijska mojstrica, ki se je z jogo z
mesta učiteljice prvič resneje srečala na
delavnici leta 2007 v Dubaju. »Na svoji prvi
jogijski delavnici v Dubaju, kjer sem
postala tudi inštruktorica joge, sem
spoznala Mohanjija, svojega duhovnega
vodjo, ki je kasneje postal tudi moj mož.
Opazila sem ga med 350 ljudmi, in to je res
nekaj posebnega,« preprosto opiše Devi. Z
možem pa želita na Sveti Ani urediti tudi
duhovni center, katerega nesebični namen
bo ljudem pomagati, da znova najdejo
sebe. »Moja babica je bila Ana, in ko sva z
možem obiskala Sveto Ano, sva tukaj
začutila posebno energijo. Narava, prijetni
ljudje, mir. Veliko sveta sva že videla,
ampak tukaj je poseben mir, točno tak, kot
ga potrebujemo.« Devi in Mohanji sicer
večkrat obiščeta Indijo, kjer ima hčerka
Mila tudi stare starše. Pa tudi na Sveti Ani
so ju večkrat obiskali posamezniki iz
Nizozemske, Belgije, Londona, Srbije,
Danske in Avstrije. Potem ko je spoznala
svojega moža, je kmalu postala tudi
predstavnica njegove organizacije Mohanji
Foundation, leta 2018 je bila v imenu
omenjene organizacije tudi govornica na
velikem zasedanju predstavnikov svetovnih
religij v Torontu. Leta 2019 pa sta
pripravila večje srečanje z Mohanjijem na
Otočcu, ki so se ga udeležili ljudje iz vse
Evrope in tudi iz Lenarta. Lanskoletne
načrte o večjem srečanju v Ljubljani pa sta
zaradi epidemije morala odpovedati.

»Mohanji, ki je trenutno tudi v Sloveniji, se
nerad izpostavlja, njegova energija je zares
posebna, zdravilna in na tak način jo tudi
deli, jaz pa sem se že pred tem ukvarjala z
govorništvom, se gibala v mednarodnih
vodah, tako da sva se tudi na tak način
obogatila. Res poseben blagoslov.« Morda
se komu ob prebranem poraja, kaj je Devi
spodbudilo k tako aktivnemu zavzemanju
za boljši jutri ljudi po svetu. »Leta 1991 je
moja družina izgubila vse, ko so nas
prisilno preselili iz Hrvaške v Srbijo. V
tistem obdobju lakote in ponižanja sem si
kot 14-letna deklica obljubila, da ne bom
žrtev razmer, ampak si bom povrnila
dostojanstvo skozi izobrazbo in
zavzemanje za mir in boljši svet, da
nobenemu otroku več ne bi bilo treba iti
skozi to, kar sem doživela sama,« je
odločno povedala Devi, ki je tudi
predsednica mednarodne dobrodelne
organizacije ACT Foundation. »Mislim, da v
teh časih potrebujemo predvsem mir in
ljubezen v sebi,« je prepričana Devi.

Aleksandra Papež

Zaradi epidemĳe, ki traja že kar dolgo
obdobje, so se kulturne dejavnosti preselile
na spletna omrežja. Ko smo v JSKD Lenart
razmišljali, kako bi kulturne prireditve
vseeno približali širšemu krogu občinstva,
smo ugotovili, da je radio še vedno medĳ,
ki je dostopen prav vsakomur. Povezali smo
se z Radiem Slovenske gorice in v zadnjih
mesecih pripravili in uspešno izvedli tri
daljše radĳske oddaje, v katerih so imeli
glavno besedo domači kulturni ustvarjalci.
Najprej je nastala proslava ob slovenskem
kulturnem prazniku, kasneje pa še ob
materinskem dnevu, pri čemer je bil odziv
občinstva odličen.
Obema proslavama lahko
prisluhnete na
www.rsg.si.
V soboto, 24. aprila 2021,
pa so v sodelovanju z
Društvom slovenskih
pisateljev v radĳski
oddaji »Dnevi knjige
2021« svoja avtorska dela
brali literati iz širšega
območja Slovenskih
goric. Ker pa letos
praznujemo Jurčičevo
leto, je bil predstavljen
tudi odlomek iz bogatega
opusa njegovih literarnih
del. Projekt se bo
nadaljeval v maju, ko
bodo člani gledaliških
skupin iz kulturnih

društev prebirali Jurčičeva dela. Če bodo
razmere to dopuščale, jim bomo lahko
prisluhnili v živo, v vsakem primeru pa na
domači radĳski postaji, Radiu Slovenske
gorice. Še vedno pa lahko poslušalci vsak
četrtek zvečer ob 18.30 prisluhnejo
nastopom kulturnih skupin iz bogatega
arhiva prireditev, ki jih hrani JSKD Lenart.

In zakaj vse to? Zato ker je tudi svet
kulture lepši, če smo povezani, pa
čeprav na daljavo.

Breda Slavinec, Romana Drumlič
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Futsal – Pokal Terme Olimia

Odbojka – ženske (2. dol – vzhod)

Futsal - 2. SFL

Državno prvenstvo za ženske v futsalu

Dokazali, da so enakovredni s prvoligaši

Doma do prve zmage

Benediktu remi proti Ljutomeru
odnesel sanje o 1. SFL

Klonile po kazenskih strelih

Benedikt po dobri predstavi proti favorizirani prvoligaški
ekipi klonil šele po streljanju sedemmetrovk.

Prvi polčas pripadel Benediktu (2 : 0)
Futsalerji KMN Benedikt Slovenske gorice so bili v petek,
26. marca, na pragu velikega presenečenja v osmini finala
pokalnega tekmovanja v futsalu. Žreb je namreč
slovenjegoriški ekipi namenil enega izmed najtežjih
možnih nasprotnikov, in sicer prvoligaško ekipo FC Bronx
iz Škofij. Primorci, ki so se v letošnji sezoni že uvrstili med
najboljše štiri ekipe slovenskega državnega prvenstva, so
prišli v Benedikt v polni zasedbi. Kljub temu se tekma ni
začela po načrtih gostov. Domači Benedikt je namreč po
dobro odigrani akciji v napadu na krilih Mitje Kodra, ki je
zatresel nasprotno mrežo, v 6. minuti povedel z rezultatom
1 : 0. Priložnosti na strani domačih so se vrstile tudi v
nadaljevanju tekme, ki so pa žal ostale neizkoriščene.
Nagrada za dobro igro je prišla v 17. minuti srečanja, ko je
s pravo bombo iz prostega strela na 2 : 0 povišal kapetan

Dejan Hager in s tem postavil tudi končni
rezultat polčasa.
V drugem delu tekme primorski napad ujel
Benedičane (3 : 3)
Pričakovano so gostje po vrnitvi iz slačilnic
pritisnili na vso moč ter rezultat v 22. minuti prek
njihovega najboljšega igralca in občasnega reprezentanta
Nika Zajca znižali na 2 : 1. Domači se prejetega zadetka
niso ustrašili in tako je Dejan Hager le 2 minuti kasneje
vodstvo domačih znova povišal na dva zadetka. V
nadaljevanju so se iz minute v minuto vrstile priložnosti
gostujoče ekipe in pritiskale na domačo obrambo, v kateri
je kraljeval domači vratar Jan Vajs, ki je uspešno ubranil
številne strele v okvir vrat. Žal pa je izkušena primorska
ekipa v nadaljevanju tekme izkoristila dve napaki domačih
ter po dveh zadetkih Nika Zajca v 28. in 32. minuti rezultat
izenačila na 3 : 3. Kljub številnim priložnostim tako na eni

kot na drugi strani se v napeti in dinamični tekmi rezultat
do konca tekme ni več spremenil.
Loterija kazenskih strelov pripadla gostom (12 : 13)
O napredovanju v četrtfinale so tako odločali kazenski
streli, pri katerih so bili strelci zelo učinkoviti, saj je
odločitev o zmagovalcu prinesla šele 11. Serija, v kateri
domači niso dosegli zadetka, gosti pa so se po loteriji
kazenskih strelov veselili končne zmage (12 : 13). Kljub
porazu so igralci združene ekipe KMN Benedikt Slovenske
gorice dokazali, da se lahko enakovredno kosajo tudi s
prvoligaši.

Dejan Kramberger

V 3. krogu 2. DOL – vzhod so odbojkarice
OK Benedikt na domačem igrišču vknjižile
prvo zmago v sezoni. Varovanke Mojce
Kodre so na prvi letošnji domači tekme
dosegle gladko zmago 3 : 0 proti OK
Mežica. Da je benediško zasedbo na tej
tekmi zanimala le zmaga, so pokazale že v
uvodnih minutah igre, ko so si v prvem setu
priigrale domala neulovljivo prednost 9 : 2.
Čeprav so se Korošice rezultatsko nekajkrat
približale na 4 točke razlike, so gostiteljice
prvi set rutinirano dobile z rezultatom 25 :

21. V drugem in tretjem setu so zaigrale še
odločneje in z dvema gladko dobljenima
setoma (25 : 15 in 25 : 14) poskrbele, da so
vse tri točke ostale doma.

Na gostovanju v Vuzenici do točke, za
zmago zmanjkal kanček sreče
Po domači zmagi nad Mežico je čakalo
benediške odbojkarice gostovanje v
Vuzenici proti ekipi Svolley. V izjemno
napetem obračunu, v katerem je o
zmagovalkah odločal zadnji, peti set, je
benediška ekipa osvojila točko. V prvem in

tretjem so bile za kanček uspešnejše in
srečnejše domačinke, ki so ta dva niza
dobile s 25 : 22 in 25 : 21. Odbojkaricam
Benedikta pa sta pripadla drugi in četrti
set, v katerem so bile suvereno boljše od
gostiteljic (15 : 25 in 17 : 25). Očitno je
bila sreča v lihih setih bolj naklonjena
domači Vuzenici, ki so ponovno slavile v
petem, odločilnem nizu (15 : 15), s čimer
so poskrbele, da je zmaga ostala doma.
Slovenjegoričanke pa so domov odnesle
pomembno točko za nadaljevanje
prvenstva. Po štirih krogih in štirih
osvojenih točkah zaseda OK Benedikt
trenutno 8. mesto v ligaški razpredelnici.

Prvenstvo znova prekinjeno
Žal je prvenstvo zaradi
ukrepov vlade za zajezitev
širjenja koronavirusa ponovno
prekinjeno. Po sprostitvi in
nadaljevanju prvenstva se
bodo Benedičanke v lov za
novo zmago podale na
domačem igrišču proti ekipi
Murania Lendava.

Po napeti končnici ob zmago
proti Črni na Koroškem
Odbojkarice Benedikta so na
peti letošnji tekmi, prvi po

vnovični prekinitvi prvenstva, po napeti
končnici v petem setu tekmo tesno izgubile
z rezultatom 2 : 3. V zelo izenačeni tekmi
je prvi set z rezultatom 25 : 22 pripadel
domačim Benedičankam. Drugega so z
enakim rezultatom dobile Črnjanke. Po
tretjem nizu, ki je pripadel gostujoči ekipi,
so se gostiteljice ponovno zbrale in četrti
set dobile z rezultatom 25 : 17. Žal sreča
tudi tokrat ni spremljala mlade benediške
ekipe, ki je v zadnjem setu klonila po zelo
izenačeni končnici z minimalnim porazom
14 : 16. Z novo osvojeno točko zaseda
ekipa OK Benedikt 9. mesto.

Dejan Kramberger

Futsalerji edine moške
slovenjegoriške ekipe v članskem
ligaškem tekmovanju pod
okriljem NZS, KMN Benedikt
Slovenske gorice, bi si ob zmagi v
zadnjem krogu proti Meteorplastu
iz Ljutomera zagotovili
»vstopnico« za kvalifikacijski
tekmi proti KMN Sevnica za
uvrstitev v 1. SFL.
Derbi zadnjega kroga 2. SFL so
bolje začeli gosti iz Ljutomera, za
katere je v 5. minuti srečanja po podaji iz
avta zadel Aljaž Goznik, ki je še lansko
sezono nosil dres združene ekipe iz
Benedikta in Voličine. Po prejetem zadetku
so igralci domačega Benedikta zaigrali
odločneje, vendar je kljub priložnostim do
konca polčasa rezultat ostal nespremenjen.
Tudi v nadaljevanju so imeli popolno
prevlado na igrišču gostitelji, vendar je
gostujoča vrata kljub številnim
priložnostim z neverjetnimi paradami
zaklenil Klemen Anžel. Gostje so v tem delu
igre nekajkrat resno zapretili predvsem iz
protinapadov. Upanje na zmago je
domačim s strelom iz kazenskega strela ob
6. akumuliranem prekršku prinesel motor
domače ekipe Mitja Koder, ki je v 37.
minuti rezultat izenačil na 1 : 1. Na žalost

domačega tabora se rezultat v korist
domačih do konca tekme ni več spremenil.
Ekipi sta si tako razdelili točki, s čimer je
Benedikt osvojil končno 3. mesto v 2. SFL.
Točko več in 2. mesto je pripadlo ŠD
Extrem, ki si je tesno zmago nad
Miklavžem priboril v zadnjih dveh
minutah.
V 1. SFL napreduje prvouvrščeni
ljutomerski Meteorplast, ki pa nosi veliko
slovenjegoriškega pridiha, saj je na zadnji
tekmi proti Benediktu v ljutomerskem
dresu poleg trenerja Tomislava Novaka
nastopilo kar 10 igralcev iz osrednjih
Slovenskih goric, s kapetanom Kristianom
Škergetom in legendo slovenjegoriškega
futsala Davorinom Šnoflom na čelu.

Dejan Kramberger

Ženska ekipa KMN Slovenske gorice v
finalu po gladki uvodni zmagi v drugo
klonila po streljanju kazenskih strelov.
Na prvi tekmi finala 9. državnega prvenstva
v futsalu za ženske, kjer se igra na tri
dobljene zmage, so med KMN Slovenske
gorice in ŽNK Celje v gosteh slavile igralke
Slovenskih goric, ki so bile z rezultatom 5 :
0 prepričljivo boljše od gostiteljic, ki so
redni del prvenstva končale na 1. mestu.
Slovenske gorice je v vodstvo že v 4. minuti
srečanja popeljala Živa Hanžič. 5 minut
kasneje je po ukradeni žogi na 2 : 0
povišala Ines Krajnc. Obe igralki sta dobro
igro v prvem polčasu nagradili še vsaka z
enim zadetkom, tako da je bilo ob polčasu
že 4 : 0 za aktualne državne prvakinje. S
tretjim zadetkom na tekmi je končni
rezultat 5 : 0 za KMN Slovenske gorice
postavila Ines Kozina.

Na domači tekmi v Dupleku klonile po
streljanju kazenskih strelov
Igralke KMN Slovenske gorice so na drugi
tekmi finala zapravile veliko priložnost, da
bi rezultat v zmagah povišale na 2 : 0. Po
dobrem prvem polčasu, ki so ga po zadetku
kapetanke Rebeke Šnofl dobile z 1 : 0, so
drugega odločneje začele Celjanke, ki so v
27. minuti izenačile. Novo vodstvo je
domačim še v isti minuti priigrala Ines
Krajnc. Na 3 : 1 je v 34. minuti povišala
Karmen Ulbin. Po zgrešeni čisti priložnosti
za zadetek in vodstvo s tremi goli razlike so
se Celjanke vrnile v igro ter z dvema
zadetkoma v 35. in 38. minuti rezultat
izenačile na 3 : 3. O zmagi so tako odločali
kazenski streli, v katerih pa so bile
srečnejše igralke Celja, ki so tako tekmo
dobile z 10 : 11 in rezultat v zmagah
izenačile na 1 : 1.
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Zanimivosti

Pred osemdesetimi leti se je zgodila nemška okupacija Pozdravimo se z naravo

Ohranjeni ostanki Rupnikove linije
ob Pesnici

Ozkolistni trpotec

V občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah
so že lani začeli urejati ostanke nekdanje
Rupnikove linije, ki je potekala ob reki
Pesnici med Gočovo in Bišem. Gre za
nekdanje bunkerje, ki jih je pred drugo
svetovno vojno zgradila nekdanja kraljeva
jugoslovanska vojska, iz katerih bi se
branili ob napadu nemških osvajalcev. Žal
aprila 1941 – torej pred natanko
osemdesetimi leti – ta sistem utrdb ni nudil
skoraj nobenega odpora, vojaki so se
množično razbežali ter v bunkerjih pustili
orožje in strelivo, Nemci pa so lahko brez
težav nadaljevali pot od Lenarta proti
Ptuju. Že lani so k urejanju bunkerjev
pristopli tudi v območnem združenju za
vrednote NOB v Lenartu. Očistili so nekaj
bunkerjev in izdali spominsko brošuro o
Rupnikovi liniji v Slovenskh goricah. Z
delom bodo v sodelovanju s trojiško občino

nadaljevali tudi letos. V okviru turističnih
načrtov namerava Občina Sveta Trojica te
ostanke preteklosti vključiti kot eno od
znamenitosti v nastajajočo celovito
turistično ponudbo.

dr. Marjan Toš

Neki modrec je rekel, hodimo
po tebi, te teptamo, ti pa
nas kljub temu zdraviš s
svojo čudežno močjo. Je
trajna zelika, katere listi
imajo pet žil, rastejo iz
rozete, so ozki in
koničasti. Cvetno steblo
je robato, brez listov, na
vrhu je cvet v obliki
klasastega socvetja, iz
katerega se razvĳe seme. Raste na
travnikih, ob poteh, potokih, robu gozda,
od nižin do višin. Cveti od maja do
septembra. Poznamo ga pod ljudskimi
imeni celec, kozja reberca, ovčji jezik, volčji
jezik, suličasti trpotec, tropotec, trputac,
potnjak, pripotnik, obpotnik, žilnik, žiljak
itd. Za uporabo v prehrani nas najbolj
zanimajo mladi listi iz sredine rozete.
Uživamo lahko sveže, še boljši so praženi,
saj imajo močnejšo aromo po gobah.
Socvetja popražimo na olju in uporabimo
kot ocvirke. V zdravilne namene koristimo
liste, cvetove, semena in tudi korenine.
Posebej pozorni moramo biti na čistost
rastišča. Če bomo liste sušili, jih nabiramo
ob sončnem, suhem vremenu, ko je vlaga v
zraku čim manjša. Ne prĳemamo jih po
nepotrebnem in jih damo takoj sušit v
topel, senčen, dobro prepišen prostor. Ko so
listi dobro posušeni, morajo ostati zelene
barve, če potemnĳo, so neuporabni.
Shranjujte jih v temnem in čim bolj suhem
prostoru. Posušenega uporabimo za čaje
samostojno ali v mešanicah. Iz svežih listov
lahko pripravimo sok, sirup, tinkturo,
obloge, tudi žvečimo jih lahko.
Najpomembnejše sestavine so sluzi,
čreslovine, eterična olja, različne kisline,
flavonoidi, vitamini, A, C, K, rudnine,
železo, kalĳ, kalcĳ itd. Trpotec nam je
dobrodošel pomočnik pri težavah z
dihali: suhem kašlju, pljučni astmi,
bronhitisu, katarjih, oslovskem kašlju. Z
njim lajšamo tudi rahla vnetja ustne
sluznice in žrela ter hripavost. Lajša bolezni
in vnetja želodca, črevesja, jeter, čisti kri,
pospešuje presnovo, deluje rahlo
diuretično, pomaga pri hemoroidih, celi
rane, afte, blaži pike žuželk, opekline,
vnetja kurjih očes, lajša rahle glavobole,

bolečine v ušesih, vnetje oči in
odvaja od kajenja.

Recepture Jureta
Marčinkoviča o uporabi
svežih listov trpotca
Odvajanje od kajenja:
vsako uro dobrih 5
minut žvečimo sveži list
trpotca in ga pogoltnemo.

Vpliva na vonj in okus, tako
da nam kajenje postane

odvratno. Proti opeklinam: sveže
liste potolčemo, zmehčane premažemo z
beljakom in polagamo na opekline. Oblogo
menjujmo na dve uri. Obloge pri blagem
glavobolu: sveže liste potolčemo in jih
damo prek noči na glavo. Najlažje to
naredimo, če liste damo v kapo in se z njo
pokrĳemo. Čez dan obloge menjujemo na
dve uri. Takšne obloge lahko uporabljamo
tudi pri ranah, ozeblinah, ugrizih insektov,
na oteklem vnetem kurjem očesu, aknah in
turih. Sok, stisnjen iz svežih listov,
uporabimo za spiranje ran v ustih, pri
bolečih ušesih in vnetih očeh ter za boljši
vid v obliki kapljic. Uporaben je tudi pri
ozeblinah. Willford svetuje pitje ene žlice
soka, pomešanega s pol žlice tople vode,
večkrat na dan pri kroničnih katarjih dihal,
želodca, črevesja, za pomladansko čiščenje
krvi in pospeševanje presnove. Kneipp je
rane in ureznine zdravil tako, da je rano
izmil in vanjo nakapal sok iz svežih listov,
jo stisnil in nanjo položil potolčene sveže
liste.

Ozkolistni trpotec je dolgo poznana in
cenjena rastlina. Nekatere njegove
zdravilne lastnosti so tudi znanstveno
potrjene. Večina temelji na izkušnjah
ljudskega zdravilstva. Seveda pa ne
pozabite pri večjih in hujših težavah
obiskati zdravnika. Nadaljevanje o
zdravilnosti in uporabi v kulinariki sledi v
naslednji številki. Ali veste, zakaj trpotec
raste ob poteh? Legenda pravi, da je živel
fant nepridiprav, ki je posedal ob poteh in
gledal dekletom pod krila. Zato ga je
doletela kazen in spremenil se je v trpotec,
ki se od tedaj imenuje tudi obpotnik.

Marĳa Čuček
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Programski termini za
občino Lenart:

petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30

Kontakt: info@siptv.si

Društvo vinogradnikov Lenart

Ocenjevanje vin 2021
Društvo vinogradnikov Lenart vsako leto v
zadnji polovici aprila organizira
ocenjevanje vin. Na letošnjem, ki se je
odvilo 20. aprila v Centru Slovenskih goric,
je moči združilo 12 društev vinogradnikov
s 125 vini. Tudi letos so s svojimi vini
sodelovali kolegi iz sosednje Hrvaške, ki so
prispevali 15 vzorcev. Komisijo so
sestavljali priznani ocenjevalci, predsednik
komisije Andrej Rebernišek ter člani Milivoj
Trstenjak, Tadeja Vodovnik Plevnik,
Sebastijan Rojs in Matej Rebernišek.
Komisijo je presenetil izjemno širok obseg
vzorcev, ki so prispeli na ocenjevanje,
posebnost letošnjega ocenjevanja pa so bile
interspecifične sorte vin solaris in muscaris,
ki jih je bilo letos prvič mogoče oceniti na
uradnem ocenjevanju. Kot je pregled
ocenjevanja predstavil predsednik komisije
Andrej Rebernišek, je kakovost vin v
Slovenskih goricah strmo narasla. Na
območju Štajerske so odlični pogoji in
možnosti za rizlinge, tako za laškega kot za
renskega. Komisija je med drugim
ugotovila, da je pri sovinjonih bilo zaznati
največ tehnoloških nepravilnosti, predvsem
nestrokovne uporabe SO2. Pri sorti rumeni
muškat pa je predvsem zaradi

aromatičnosti in zahtevnosti sorte
pomembno, da vinske trte med
dozorevanjem ne preobremenimo in
pridelamo raje nekoliko manj in manjše,
vendar kakovostnejše grozdje. Rdeče sorte
morajo ustvariti svoje značilno rdeče
barvilo, kar se lahko nekoliko pogreša pri
modrih pinotih, zato je pot od vinograda do
kleti pri tej sorti še posebej pomembna.
Komisija je bila soglasna, da smo na
ocenjevanje prejeli izjemne modre
frankinje, ki so med rdečimi vini čudovito
izstopale.
Zmagovalci ocenjevanja 2021:
Šampion belih suhih vin:
Sivi pinot, Vina Perko, Anton Perko
Spodnja Velka 59, Zgornja Velka
Šampion polsuhih vin:
Chardonnay, Vina Breznik, Komarnica 4,
Cerkvenjak
Šampion rdečih vin:
Modra frankinja, Marjan Druzovič,
Drbetinci 26, Vitomarci
Šampion vin posebnih trgatev:
Traminec, pozna trgatev, Stanislav Kurnik,
Žikarce 36, Zgornja Korena

Mojca Čep



Prĳavitelj operacĳe je Občina Šentilj,
sodelovala pa sta še dva partnerja:
Perkostan, upravljanje z nepremičninami,
d.o. o., in Turistično društvo BROD Sladki
Vrh.
Cilji in učinki operacĳe so:
· urejena pešpot v središču Sladkega Vrha,
od zdravstvenega doma do osnovne šole,
· nabava stojala za kolesa in postavitev
promocĳske table,
· medgeneracĳsko sodelovanje skozi prosti
čas, z zdravim načinom življenja, v obliki
društvenih in turističnih aktivnosti,
· program za aktivno preživljanje prostega
časa,
· ustvarjena mreža novih produktov,
· promocĳa LAS Ovtar na celotnem
območju.

Projekt delno financira Evropska unĳa, in
sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR) v okviru podukrepa
»Podpora za izvajanje operacĳ v okviru
strategĳe lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost«.

Tanja Kosec in Milena Grabušnik
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Upravni odbor in Skupščina LAS potrdila četrto spremembo SLR

Razvojni svet Društva za razvoj podeželja Ovtar
Slovenskih goric

Gremo na tržnico z Ovtarjem

Sedemnajst članov Upravnega odbora LAS Ovtar Slovenskih
goric (UO LAS) se je 24. marca 2021 udeležilo 14. redne
seje, ki je tudi tokrat zaradi ukrepov za preprečevanje
širjenja novega koronavirusa potekala prek aplikacije
Microsoft Teams.
Kot smo že poročali, je LAS Ovtar Slovenskih goric konec
leta 2020 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo (MGRT) prejela dodatnih 265.954,66 EUR, ki
jih bo skupaj z ostalimi razpoložljivimi sredstvi razpisala v
letu 2021. Sredstva so namenjena za sofinanciranje operacij
v letih 2022 in 2023. Predpogoj za objavo novega javnega
poziva za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj (ESRR) je tudi potrjena četrta sprememba
Strategije lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric
(SLR), v kateri se mora v finančni okvir predhodno vključiti
dodeljena dodatna sredstva sklada ESRR v programskem

obdobju 2014–2020. Spremembo SLR je na predlog UO LAS
potrdila Skupščina LAS na svoji 4. korespondenčni seji.
Vodilni partner je konec marca vložil spremembo SLR na
posredniški organ – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.

Na seji je bilo potrjeno tudi Letno poročilo o delu in finančno
poročilo LAS za leto 2020, prav tako je bil sprejet letni načrt
aktivnosti za leto 2021. Potrjena je bila tudi višina članarine
za leto 2021, ki ostaja na isti ravni kot lani.
Člani UO LAS so se ob koncu seznanili še s potrditvijo
operacije sodelovanja LAS z nazivom Vzpostavitev modela
trženja lokalne ponudbe – INCOMING AGENCIJA –
Incoming agencija. Namen operacije je vzpostaviti učinkovit
model trženja lokalne ponudbe v obliki agencije, ki bo
skrbela za trženje obstoječih in novih integralnih turističnih
produktov na območju vključenih LAS na širšem območju
podravske regije in dela Pomurja. Člani UO LAS so pohvalili
vztrajnost ter izrazili željo po dobrem sodelovanju in
povezovanju najrazličnejših deležnikov na področju
turizma.

Milena Grabušnik

Stanje samooskrbe in vloga tržnic v
Slovenskih goricah sta glede na podeželsko
okolje na zelo nizki ravni v primerjavi s
stanjem v Sloveniji, zato je Razvojna
agencija Slovenske gorice skupaj s KGZS –
Zavodom Maribor pripravila projekt Na
tržnico z Ovtarjem, kjer želimo znova
povečati vlogo tržnic in lokalne ponudbe v
ruralnem okolju. Celotna vrednost
projekta, ki je bil že odobren, znaša
35.343,20 EUR (sofinanciranje EKSRP
znaša 27.620,30 EUR), prihaja pa ob
pravem času, saj se na področju tržnične
dejavnosti pripravljajo zakonodajne
spremembe, ki glede na prve predloge niso
najugodnejše za prodajalce na stojnicah.
S projektom želimo oživiti dogajanje in
mrežo tržnic na območju LAS Ovtar, s čimer
bi podprli delovanje občin in ponudnikov,
ki se že vsa leta trudijo ohranjati in
promovirati prodajo tudi prek tega
tradicionalnega kanala. Tako na petih
večjih tržnicah v Slovenskih goricah
(Lenart, Duplek, Pesnica, Šentilj, Sveta

Ana) kot tudi v ostalih občinah bomo
pripravili dogodke, s katerimi bomo
pritegnili ljudi k participaciji in
ozaveščanju, načrtujemo pa tudi šest
izobraževalnih delavnic za kmetije in
ponudnike. Na delavnicah se bo mogoče
izobraževati o postopkih pridelave in
predelave izbranih zelenjadnic, omogočena
pa bo tudi možnost pridobitve NPK za
zelenjadarja. Na terenu bomo posneli
promocijski filmček, izdali pa bomo tudi
knjižico s tehnološkimi navodili pridelave
izbranih vrtnin. V operacijo bomo z vidika
uživanja varne in zdrave hrane vključili
tudi obrate javne prehrane v vseh občinah,
kjer bomo iskali možnosti za večji delež
vključevanja lokalne ponudbe v prehrano.
S projektom želimo promovirati in
popestriti ponudbo na tržnicah v
Slovenskih goricah, predvsem pa ozavestiti
in pritegniti domače prebivalstvo, da bi z
nakupom domačih dobrin še bolj podpiralo
lokalne pridelovalce iz regije.

Danijel Zorko

V marcu zaključeni še dve operaciji

Konec marca so se zaključile štiri operacije, za katere so bili oddani zahtevki za izplačilo. O
dveh (Šolski čebelnjak in Center lokalne ponudbe) smo pisali že v marčevski številki, dve pa
predstavljamo v nadaljevanju.

V marcu se je zaključila druga
faza operacĳe, katere nosilec
je Občina Benedikt, sodelovala
pa sta še dva partnerja:
Turistično društvo Atlantida in
Gostišče na kmetĳi Kaučič,
Olga Kaučič, s. p. Operacĳa je
sofinancirana iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj
(ESRR).
Glavne aktivnosti operacĳe in
učinki naložbe:
· urejeni prostori interpretacĳskega (zdaj:
večgeneracĳskega) centra in nabavljena
IKT-oprema,
· izdelan informacĳski stolpec z opisom
zemeljske vrtine Be-2,
· zasajena tradicionalna sadna drevesa in
trte, v bližini šole postavljen in urejen
kmečki vrt,
· obnovljena vodnjaka in izvir slatine,
· izdelana destinacĳska blagovna znamka
»Ekomuzej Dolina miru« in »Benedikt z
okolico«,
· izdelani programi izletov in ekskurzĳ
»Benedikt z okolico« po območju
Slovenskih goric,
· opredeljene nove zelene površine,
namenjene za rekreacĳo, ter evidentirani

objekti kulturne dediščine, športni objekti,
ponudniki turističnih produktov in
pridelovalcev zdrave hrane,
· napisane interpretacĳske zgodbe o
naravni, kulturni in živi dediščini v
Ekomuzeju Dolina miru,
· izdelani internetna stran Ekomuzeja in
programi njegovih delavnic,
· nameščene gnezdilnice za smrdokavro in
zlatovranko,
· postavljene table v sklopu ureditve
naravoslovne učne poti, kmetĳske učne poti
za otroke in kolesarske poti,
· izdelani brošura »Ekomuzej dolina
pozitivnih energĳ Benedikt«, zemljevid,
zloženke in letaki s programi izletov,
· ustvarjeno novo delovno mesto.
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Ureditev ekomuzeja Dolina miru, Benedikt (Akronim: Ekomuzej, Benedikt)

Ureditev središča v Sladkem Vrhu (akronim: Sladki Vrh)

Člani Razvojnega sveta
so se 15. aprila 2021
sestali na 10. redni seji.
Razvojni svet se je
seznanil z zapisnikom
Nadzornega odbora, ki
je opravil pregled
poslovanja Društva za
razvoj podeželja Ovtar
Slovenskih goric za leto
2020, in z zapisnikom
Disciplinske komisije.
Potrdili so poročilo
predsednika društva za
leto 2020, predlog načrta dela za leto 2021
in predlog finančnega načrta za leto 2021.
Glavna tema sklica seje pa je bila izvedba
občnega zbora društva. V skladu s 114.
členom Zakona o interventnih ukrepih za
omilitev posledic drugega vala epidemije
COVID-19 se sklic občnega zbora društva
opravi najpozneje v treh mesecih od

preklica ukrepa delne omejitve gibanja ljudi
in omejitve oziroma prepovedi zbiranja
ljudi zaradi preprečevanja okužb s covid-
19. Člani Razvojnega sveta so predlagani
sklep potrdili skupaj s sklepom, da se do
sklica občnega zbora in potrditve programa
dela in finančnega načrta za leto 2021
začasno odobri njuno izvajanje.

Fo
to
:a
rh
iv
R
A
SG

Seja UO LAS je tudi tokrat potekala prek spleta

Pohod po kmetijski poti

Ureditev pešpoti v
Sladkem Vrhu
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Člani Razvojnega sveta: Viktor Kapl, Darja Vudler,
Andrej Kocbek, Lidija Šipek in Marko Šebart


