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Slovenija • Dan slovenske hrane in tradidonali1i iajtrk 

Premislek 0 tern, 
kaj kupujemo in jemo 
Vee kot 270.000 otrokom in mladostnikom v vseh slovenskih 
vrtdh in osnovnih solahso V petek ~utraj (danes) pripravili 
zajtrk, sestavgen iz kruha, masla, medu, ritleka in jabolk, ki 
so bili pridelani oziroma predelani v Sloveniji. 

Dan slovenske hrane je vi ada razglasila leta 2012, hkrati pa na ta dan 
poteka tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk; oba sta namenjena 
ozaveseanju sirSe javnosti 0 pomenu lokalno pridelane hrane ter redne
ga uzivanja kakovostnih zivil. »Poleg ozaveseanja otrok in mladine 0 po
menu hrane iz blizine in njenih prednostih pred hrano, ki ima za seboj 
na stotine kilometrov, je pray, da ob dnevu slovenske hrane vsi skupaj 
pomislimo tudi na nas naein prehranjevanja, kaksno hrano izbiramo ali 
pripravljamo ter kaj jemo. Kot ozaveseeni in informirani potrosniki z 
modroizbiro lokalno in tradicionalno pridelanih zivil namree vplivamo 
na celotno zivilsko verigo, okolje in planet,« sporoeajo s kmetijskega 
ministrstva. Danes bode tako otroci v osnovnih solah in vrtcih jed Ii zaj
trk z zivili iz lokalnega okolja. Letos se organizato~i zelijo se posebej 
zahvaliti vseni udelezencem v prehranski verigi s simbolnim sporoeilom 
»Hvala za nas super zajtrk«, s eimerse zelijo zahvaliti vsem ~Iovenskim 
kmetijam, kmetijskim in zivilskim podjetjem ter zadrugam, ne sarno za 
zajtrk, ampak za vso lokalno hrano, ki jo lahko vsak dan uzivamo. »Dan 
slovenske hrane je priloznost spodbuditi sole in vrtce,da vzpostavijo 
dolgoroeno sodelovanje z bliznjimi kmetijami, domaeimi zivilskimi pod
jetji in zadrugami in da povabimo kmetije, ki zelijo svoja zivila dobavljati 
v jayne zavode, da se vpisejo v katalogzivil za javno naroeanje.« 

Pobudnica projekta dneva slovenske hrane in tradicionalnega slo
venskega zajtrka je Cebelarska zveza Siovenije, pri organizaciji pa so
delujejo tudi kmetijsko, solsko, kulturno, zdravstveno in okoljsko mini
strstvo, agencija za kmetijske trge in razvoj podezelja, zavod za solstvo, 
tri zbornice: kmetijsko-gozdarska, gospodarska in obrtno-podjetniska, 
nacionalni institut za javno zdravje ter zadruzna zveza in zveza sadjar
skih drustev. 

SenkaDreu 

Slovenija • Statistika 0 prehrani 

Lani pojedlivec sadja 
V prehrani Slovencev se vedno prednjaCijo Zita, zelinjava in 
meso. Poraba teh je bila sicer lani na pribliino enaki ravni 
kot leta 2017, se pa je medtem opazneje poveeala potrofuja 
sveZega sadja. Ce je prebivalec Slovenije leta 2017 v povprequ 
pojedel72 kilogramov sveZega sadja, ga je lani 88 kilogramov~ 

Domaei pridelova\Ci so lani pobrali priblizno 192.500 ton sadja, zara
di ugodnejsih vremenskih razmer pa je bila proizvodnja skoraj petkrat 
veeja kot v letu 2017. Domaca potrosnja se je v primerjavi s predhodnim 
letom skoraj podvojila, pojedli smo namree okrog 400.000 ton sadja. 

Prebivalec Siovenije je lani povpreeno porabil123 kilogramov zit oz. 
dva kilograma vee kot leta 2017, 111 kilogramov zelenjave oz. tri kilogra
me manj in 93 kilogramov mesa, kar je enako kot leta prej. Poleg tega 
je porabil tudi 67 kilogramov krompirja, pet kilogramov riza in kilogram 
medu, kar je priblizno enako kot v predhodnem letu. 

Tudi lani so bile posebej nizke stopnje samooskrbe rastlinskih bilanc: 
pri zelenjavi je bila 41-odstotna, pri sadju 47-odstotna, pri krompi~u 
49-odstotna, pri zitih pa 69-odstotna. 

Stopnji samooskrbi sta bili visji v zivalskih bilancah: pri mesu je ta zna
sala 81 odstotkov, pri jajcih pa 96 odstotkov. (sta) 
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Spodnje Podravje • V spodnjepodravskih obcinah delez mladostnikolP 

Zakaj je. V slovenjegoriskih 
precej vee mladih kot V Hal 
Medtem ko za drzavo velja, da je delez mladih do 14 let 15,1-odstoten, v Podravju mla&c 
se v Pomurju. Del odgovomosti za tovrstno demografsko sliko, vsaj v haloSkih obcinah)\ S 

Najmanj mladostnikov glede na 
stevilo prebiva\cev zivi v Podleh
niku, in sicer Ie 11,2 % (ob tem je v 
Podlehniku v zadnjem desetletju 
stevilo prebivalcev upadlo za stiri 
odstotke). Malenkost veeji delez 
mladih je v Zavreu (12,3 %), s 13 % pa 
sledi se ena haloska obeina, in sicer 
Cirkulane. Pri repu sta tudi Ptuj 
(13,4 %) in leta Ie 5 13,5 % delezem 
mladih do 14 let. Med haloskimi 
obeinami se z najvee mladine lahko 
pohvali obeina Majsperk, kjer ta de
lez znasa 14,2 %, kar pa je se vedno 
v spodnji polovid podravskih obein 
in pod slovens kim povpreejem. 

Krivda (tudi) V 

stanovanjski politiki 
driave 

Zakaj Haloze oziroma letale ne 
dosegajo slovenskega povpreeja? 
Dolgoletni zupan in nekdanji rav
natelj Anton Butolen meni, da je 
eden izmed razlogov v stanovanj
ski politiki drZave in prostorskem 
urejanju. »Ddavnemu stanovanj
skemu skladu smo ponudili zemlji
see za 18 €/m2, za katerega bi bilo 
treba gradbeno dovoljenje zgolj 
obnoviti, a so zavrnili naso ponud
bo, saj da tukaj ni povprasevanja. 
A povprasevanja pri nas ne more 
biti, ee ni ponudbe.« Butolen je 
prepriean, dabi moral sklad svojo 
logiko nacrtovanja gradnje stano
vanj obrniti. »S tem ko bi ddava 
gradila stanovanja na podezelju, bi 
pripomogli k veeji poseljenosti po
dezelskih krajev, na drugi strani pa 

bi razbremenili mesta, ki so ze tako 
preobremenjena. Naj spomnim, da 
je od nas do Maribora, odkar ima
mo v blizini avtocesto, Ie pol ure,« 
je povedal Butolen. 

Razprsena gradnja je 
vecjih greh kot kraja 
banke 

Obregnil pa se je tudi ob pro
storsko politiko drZave. »V Siove
niji predlagati razprseno gradnjo 
je hujSi greh kot okrasti banko. lal 
ddava seiti kmetijsko zemljo tako, 
da jo v ravnini dovoli pozidati, v 
hribih pa bo zarastla. Namrec ee v 
Halozah ne bos namenil ara kme
tijske zemlje za namene gradnje, 
se bo zarastlo nekaj hektarjev. Za
kaj? Ker nikogar ne bo, ki bi zemljo 
obdeloval,« je bil slikovit zetalski 
zupan. Sicer pa so v letalah v iad
njih letih postorili veliko za zagoto
vitev osnovnih potreb obeanov, je 
prepriean Butolen. »Zgradili smo 
vrtec, vodovod, asfaltirali smo ces
te, imamo zagotovljene zobozdra
vstvene in zdravstvene storitve ... 
Kaj vee pa obeina ze tezko stori,« 
je dodal. 

Najvec mladih V 

Trnovski vasi 
Najveeji delez mladih med obea

ni podravskih obein zivi na obmo
eju Siovenskih go ric, nataneneje 
vobeini Trnovska vas, kjer delez 
ziveeih do 14 let obsega 18,3 %. V 
tej, sicer majhni obeini z nekaj vee 

Delez mladostnikov in starostnikov vpodravskih obCinah 
Me$tna obCina Ptuj, ki je v zacetku leta stela okrog 23.260 prebivalcev, beldi enega izmed najveCjih deleieV prebivalstva, starega 65 let ali vee (21,6 %), 

obenem pa enega izmed niZjih deleiev obcanov, starih do 14 let (13,4 %). Tovrstni deleii od obCine terjajo odziv; tako je ptujska obCine Ie sprejela 
Strategijo aktivnega staranja, v okviru katere izvajajo razliene aktivnosti, ki izbogfujejo kakovost bivanja starejsih, ne drugi strani pa skuSajo s stevilnimi 
ukrepi zadriati in privabiti obcane. Na obCini so izpostavili dva: subvendje komunalnega prispevka za mlade in mlade druiine ter razpis za stipendije 
za Studente s prebivaliSCem v mestni obcini Ptuj. »Prav tako smo v pogovorih za izgradnjo novih neprofitnih stanovanj ter pogovorih 0 izvajanju novih 
studijskih programov na Ptuju,« so povedali na MO Ptuj. 
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ed najniljimi V Sloveniji 

v. h clna 
H'z.h in na Ptujskem 
~vuiki sestavljalo Ie 13,8 odstotka prebivalcev, manjsi delez belezijo Ie 
·lahko pripiSe tudi drzava,je preprican zetalski zupan Anton Butolen 

Povpreena starost 
moSkihin zensk 
'v obCinah Podravja 
Obcina 

Podiehnik 
Stame 
SIlIdI§(;e ob DnIVi 
Makole 
Ci~ulant! 
MajSperl< 
KidriCevo 
Ormo! 
Pluj 
Hajdina 
SvetiToma! 
Vtdem 

Sv~TI'QfIC8 
Siovenska Bistrica 
Deslmik 
SvetiJurij 
~tale" ... 

Marl<ovci 
zavrt 
Domava 
JurAinci 
Gomnica 
SvetaAna 
Cerl<venjak 
Sveti Andrat 
Tmovskavas 
Benedikt 

.. t1tml3.~Bi'm~ 
Povprec:'.na slarost (lela) 

44,6 46,3 
44,1 45,7 
43,8 48,4 
43,4 44,6 
43,0 45,4 

4:2,9 45,4 

42,~ 44.9 
42,8 47,0 
42,8 47,0 
42,7 45,4 
42,4 44,8 

42.3 44,3 
42,2 44.~ 
41,4 43,7 
41,3 43,6 
41,3 44,3 
41,3 45,1 

41.2 44,1 
41,1 44,7 
41,0 43,9 
40.8 45,0 
40,6 45,0 
40,6 43,2 
39,0 43,2 
39,0 42.5 
38,4 41,4 

38.3 39,5 
Vir: SURS 

kot 1.300 prebivalci, belezijo tudi pozitiven 
trend priseljevanja. »K zanimanju za zivlje
nje v na~i obcini je zagotovo pripomogla 
tudi avtocesta, pa tudi znizanje komunalne
ga prispevka, ki je med najnizjimi. Ob tem 
pa ne vidim, da bi imeli prebivalci mest vec 
ugodnosti, kot jih imajo Ijudje pri nas. Na-

r-;I' mrec tudi v nasi obcini imamo optiko, kana
lizacijo, zadovoljivo cestno infrastrukturo, 
kolesarske poti, vodovod, veterinarja, zdra
vstvene in zobozdravstvene storitve ... ,« 
je statistiene podatke opremil zupan Alojz 

( ," 
• "'Benko. Le malenkost nizji delez mladih be-

lezi obeina Benedikt. 
;mil 

Da v Siovenskih goricah prevla
dujejo mladi, kazejo podatki za 
obcino Sveti Andraz, ki se s 16,1-od
stotnim delezem mladih do 14 let 
uvrsca J1a tretje mesto, ki si ga 
deli z obcino Markovci. Za vse tri 
slovenjegoriske obcine pa je zna
eilno, da je stevilo najmlajsih pre
bivalcev - kar je lastnost Ie redkih 
slovenskih obcin - vecje od stevila 
najstarejsih. Tako je v Benediktu na 
100 oseb, starih do 14 let, prebivalo 
69,7 oseb starih 65 let ali vee. Na 
visoko sesto mesto se s 15,9 % mla
dih do 14 let uvrsea obcina Sioven
ska Bistrica, v kateri prebiva najvee 
prebivalcev v tem delu Podravja, 
primerljiva obcina Ptuj pa je prista
la 5 13,4 % mladih do 14 let pri repu, 
in sicer na 23. mestu od 27 obcin. 

Najstarejsi SO obeani 
Sredisea oil- Dravi 

Medtem ko v Siovenskih go
ricah prevladuje mladina,· pa se 
obmejna obeina Sredisee ob Dravi 
sooca z najveejim delezem prebi
valcev, starih nad 65 let (22,6 %) in 
80 let (6,8 %), ter najvisjim indek
som staranja. To pomeni, da je na 
100 oseb, starih do 14 let, prebivalo 
167,4 oseb starih 65 let ali vee. Tik 
pod omenjeno obmejno obcino 
se je uvrstila obcina Ptuj, kjer de
lez starejsih nad 65 let znasa 21,6 
%, starih nad 80 let pa 5,7 %, sledi 
Ormoz z 21,4 % in Lenart ter Starse 
z 21-odstotnim delezem obeanov 
nad 65 let. V deseterici obcin z naj
vecjim delezem starejsih obcanov 
so se obcine Kidricevo, Makole in 
Majsperk ter Sveti Tomaz. 

Povprecna starost v Sioveniji 
znasa 43,4 leta. Nad slovenskim . 
povprecjem je skoraj polovica 
podravskih obcin, in sicer 12. Naj
vecjo povprecno starost belezijo v 

Srediscu ob Dravi, kjer ta vrednost 
dosega 46 let, sledi Podlehnik s 
45,5 leta, na tretjem mestu je Ptuj, 
kar pomeni, da je povprecen Ptu
jean oziroma Ptujcanka stara 44,9 
leta. V primerljivi obcini po stevilu 
prebivalcev v Siovenski Bistrici je 
ta vrednost 42,6 leta. Najmlajsi so 
v povprecju obcani v Benediktu, in 
sicer so v povprecju stari 38,9 leta. 

V Podravju SO zenske 
starejse od moskih 

»Menim, da je taksna statistika 
plod pravilnih odlocitev glede sta
novanjske politike,« je dejal zupan 
Benedikta Milan Repic. Spomnil 
je, da je pred leti domace podjetje 
Juven, d. o. 0., zacelo intenzivno 
graditi stanovanja in individualne 
hise v centru. »Zelja po gradnji je 
se naprej velika, tako po vaseh kot 
v centru. Upam, da nam bo tudi s 
spremembo prostorskega naerta 
wspelo zagotoviti cim vec novih 
povrsin za gradnjo. Poleg tega 
nacrtujemo investicije, ki bode 
dvignile kakovost zivljenja v nasi 
obcini. Zelimo si, da bi tarast osta
la in da bode mladi domacini imeli 
moznosti, da ostanejo v nasi obci
ni, vsekakor pa so dobrodosli tudi 
vsi, ki se k nam priselijo,« je dodal 
Repic. Nekoliko starejsi od sose
dov iz Benedikta so v Tmovski vasi, 
in sicer povprecna starost dosega 
39,8 leta. 

V povpreeju so zenske v vseh 
obcinah Podravja starejse od mo~
kih. Najvecja razlika med povprec
nima starostma med spoloma je v 
Srediscu ob Dravi, kjer so moski v 
povprecju stari 43,8 leta, zenske 
pa 48,4 leta. Sledi GoriSnica, kjer 
moski v povprecju stejejo 40,6 
leta, Gorisnicanke pa 45 let. 

Mojca Vtic 

Ormoz . V vroCi razpravi potrdili oba proraeuna za dve leti 

Obcinski proracun kot spisek 
novoletnih zelja '" 
Tudi tokratna seja obcinskega sveta je trajala skoraj do polnoCi. Kar enD uro so 
svetniki potrebovali, da so potrdili dnevni red, pribliino tri ure pa so porabili za 
razpravo 0 osnutku proraeunov za prihodnji dve leti. 

Nekateri svetniki so se spra
,sevali, ali je proracun vsecen ali 
tudi dejansko dober. Simon Kol
manic je med drugim ocital, da 
so prihodki precej napihnjeni in 
neuresnicljivi. »Proracun za 2020 
je spisek zelja, ki veliko obeta, 
vprasanje pa je, kaj od tega bo 
uresnicenega. Razlika med de
narjem, ki ga dejansko imamo, ter 
med tistim, ki ga se moramo do
biti, je zelo velika. Zelo veliko od 
tega zal ne bo realizirano. Bom 
pa proracun podprl, da vidim, 
kaj bo iz tega nastalo,« je deja I. 
Po njegovem mnenju bi se lahko 
zmanjsali tudi nekateri stroski: 
»Recimo 78.000 evrov dajemo za 
stroske delovanja hostla in obno
vo letnega kopalisca. Zanima me 
se, kaksna dela so bodo izvajala 
na notranjem bazenu, kjer imamo 
precejsnje povecanje sredstev?!« 
Podobnega mnenja glede nereal
nih prihodkov je bil tudi pri prora
cunu za 2021. 

Manj za ceste 
Da bo nastal velik problem pri 

realizaciji nekaterih pomembnih 
projektov, ee jim ne bo uspelo 
pridopiti planiranega denarja, je 
menil Jozef Cajnko, ki je sicer v 
proracunih pogresal vec denarja 
za Jeremicev mlin, ob tem pa iz
posta vii, da za ureditev vinoteke 
na drugi strani namenjajo skoraj 
80.000 evrov v obeh prihodnjih 
letih. Zmotilo ga je tudi »drastic
no zmanjsanje sredstev« za grad
njo cest, pa tudi to, da kar 46.000 
evrov namenjajo za izgradnjo pol
nilnic za. elektricna vozila: »AIi so 
zlate?,« je ob tem pikro dejal. 

Da je vprasanje, kaj od nacrto
vanega bo dejansko realizirane
ga, saj tudi letos nekatere inve
sticije niso bile izvedene, je poleg 
Danila Kosija navrgel tudi Emil 
Trstenjak, ki je zupana se povpra
sal po nekaterih volilnih obljubah, 
kot so vrtina, vinska klet na Kogu, 
ormosko morje, ureditev zip-line 

ZaDobravo vee kot 
800.000 evrov - kje · 
je namensko zbran 
denar?! 

Ormoska proroeuM za 2020/21 
Proralun za prihodnje leoo je pri zadolZevanju 1,2 mio 

evrov ocenjen na skoraj 17,3 mw evrov prihodkov, pri tern 
raeunajo na lear 6 milijonov transfernih prihodkov (9re 
predvsem za sredstva za projekte, lei jih obCina dobi iz 
driavnega proraeuna in/ali proraeunaEU), od tega okoli 3,5 
milijona iz EU. Se skoraj 6,5 milijona transfernih prilwdkov 
(skoraj 3,8 milijona evropskega denarja) planirajo tudi v 
letu 2021, ljer sicer nalrtujejo skupne prihodke v mini 18,2 
milijona evrov. 

za.katerega v naslednjih trehletih 
planirajo okrog 850.000 evrov. Da 
je proracun premalo gospodarsko 
naravnan, pa je bil oeitek Danila 
Kosija. V razpravi je med drugim 
se poudaril, da bi zbirni center 
ze moral biti zgrajen ter da so ta 
namenski denar, ki so ga zbrali 
obcani, raje porabili za nekatere 
po njegovem ne ravno posrecene 
projektei to so hostel, izgradnja 
tribun in siritev telovadnice, ki je 
slabo izvedena, saj je ob prvem 
dezju ze spet teklo. 

Zupan po vrsti zavraeal 
vse oeitke 

Zupan Danijel Vrbnjak je ob 
tem, da je proracun dober in ne 
vsecen, poudaril, da je uvrstitev 
projektov v proracunski doku
ment podlaga za kandidiranje na 
razpisihza pridobivanje sofinan
cerskih sredstev. Zavrnil je ocitke 
o napihnjenosti in dodal, da imajo 
nekatera, sredstva ze zagotovlje
na. Tako po njegovem ni nobe
nega vprasanja glede kohezijskih 
sredstev za vecmilijonski projekt 
obnove vodovoda in rekonstruk-

cijo ormoske cistilne naprave, 
veliko naporov vlagajo tudi siritev 
cone in urejanje dokumentaci
je za pridobitev sredstev. Glede 
letnega kopalisca je povedal, da 
so potrebna vlaganja v skoljko 
bazena in strojnice, razmisljati bo 
treba tudi 0 poveeanju atrakcije: 
»Lahko smo srecni, da smo se re
sili okoli 30.000 evrov minusa na 
letni ravni, ki smo ga doslej pokri
vali. Poleg tega dobimo 700 evrov 
na mesec iz naslova najemnine, 
kar znese dobrih 8.000 evrov na 
leto. Ta sredstva, s katerimi smo 
do sedaj pokrivali negativni rezul
tat, lahko vlozimo v izboljsanje 
kompleksa, ki je v obcinski lasti. 
Ne vem, kako si predstavljate,da 
bi tistega, ki opravlja stem, prisili
Ii, da vlaga v nekaj, cesar si dobe
sedno ne more odpeljati.« 

V zvezi z e-polnilnimi postajami 
pa je med drugim deja I, da bo de
lez obcine 8.000 evrov, preostalo 
bode pokrili z na razpisu pridob
Ijenim denarjem. 

Vecina svetnikov je na koncu 
oba· predloga proracunov potr
dila. 

Monika Horvat 

Mateja Hebarja pa je zbodla in- »To je spisek Zelja, ki velika obeta, upri1Sanje pa je, kaj od tega bo uresni-
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