Novičke
Občine Ljutomer

Pregled dogajanja v občini Ljutomer

Letnik 3, številka 7, september 2022
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Prlekija

P

Vedno,
ko
pogovor
nanese na temo Prlekije,
se spomnim številnih
prleških intelektualcev, ki
so Prlekijo v preteklosti
veliko
preučevali.
V
uvodniku knjige Prlekija
1941–1945 prof. Draga
Novaka uvodoma piše,
da
»Prlekija
zajema
osrednji del Murskega polja, Spodnjo Ščavniško dolino in
Ljutomersko-Ormoške gorice«.
Še bolj mi v glavi odmeva definicija priznanega akademika,
prof. dr. Antona Trstenjaka, rojenega v Rodmošcih pri
Gornji Radgoni: »Prlekija je pokrajina Slovenskih goric
med Muro in Dravo in sega na jugu do hrvaške meje, na
severu pa do črte (delno čez), ki veže Radgono s Ptujem.«
Torej? Meje so bile začrtane pred stoletji, zato ne vidim
potrebe, da bi jih vsakokratna politika spreminjala. Ali je
res potrebno vse, kar je dobrega, spremeniti?
Toda ne glede na to, kaj si kdo misli o tem, je dejstvo, da
je Prlekija nekaj izvrstnega, neokrnjenega in vrednega
ogleda. Četudi je to le Ljutomer z okolico, nič ne de. V
Prlekiji, med Prleki, se boste vedno lepo imeli in doživeli
nepozabne stvari.

rleki smo nekaj posebnega. Že stoletja nazaj so naši
predniki pokazali in dokazali svojo veličino. Veliki
možje takratnega časa niso le umeščali naše države
na svetovni zemljevid, ampak so ves čas poudarjali, in to
brez sramu, da so Prleki. Ob tem niso pozabili povedati,
da so se vsi pomembnejši dogodki zgodili v prestolnici
Prlekije – Ljutomeru oz. »Lotmerki«, kot glavno mesto
svoje občine poimenujemo domačini.
Temu, da je »Lotmerk« prestolnica Prlekije, ne upa
ugovarjati nihče. Ko pa pogovor nanese na meje Prlekije,
pa v ospredje pride znani rek: »Sto ljudi, sto čudi!«
Diskusija o geografskih mejah Prlekije je aktualna vsake
toliko časa, a so že naši predniki, predvsem intelektualci,
v svojih delih skrbno zapisali, da je med rekama Muro
in Dravo pokrajina, imenovana Prlekija. In do kod seže
Prlekija? Prlekija skupaj s Prekmurjem tvori Pomurje,
zato bi po tej definiciji moralo biti nekako jasno, da je
na desnem bregu reke Mure Prlekija. A so potemtakem
tudi Radgončani Prleki? Kaj pa Ormožani, ki se imajo za
Prleke in to tudi so? Zakaj torej Ormožani, če so Prleki,
niso del Pomurja? Zanimiva vprašanja, ki niso nikoli
dobila natančnih in verodostojnih odgovorov. Nekoč mi
je nekdo dejal, da so vsi del Prlekije takrat, ko se delijo
»denarci«. In v tej tezi je kar veliko resnice. Ni tako daleč
nazaj čas, ko se je pričel izvajati Zakon o razvojni podpori
pomurski pokrajini. Takrat so nekateri bili del Prlekije,
drugi pa spet ne.
Debata o Prlekiji je aktualna vsakokrat, ko se govori o
ustanovitvi pokrajin. Kdo spada v Prlekijo in ali bi bila
lahko Prlekija samostojna pokrajina? Državni politiki
pravijo, da ne. Žal pozabljajo, da so meje prleške pokrajine
določili naši predniki, vsaka generacija politikov pa
te meje veselo spreminja. In enkrat je Prlekija del
spodnjepodravske pokrajine, spet drugič del pomurske
pokrajine.

Miha Šoštarič,
odgovorni urednik

Novičke Občine Ljutomer

Odgovorni urednik: Miha Šoštarič.
Lektoriranje: mag. Saša Pergar.
Avtorji fotografij: arhiv Občine Ljutomer, zavodi, društva in organizacije, Matevž Hribar, Tina Babič, Dejan Razlag, Janez Eržen, Sara
Vinkovič, Andi Vuk, Staš Rudolf, Vanessa Tivadar, freepik.
Glasilo je vpisano v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod
zaporedno številko 2329.

Izdajatelj: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
Letnik 3, številka 7, september 2022.
Priprava in tisk: I-Ibis, storitve in trgovina, d.o.o.,
Prešernova ulica 12, 9240 Ljutomer.
Naklada: 4.200 izvodov
(brezplačno za vsa gospodinjstva v občini Ljutomer).
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Drage občanke, dragi občani!

V

Ljutomeru imamo leto prleških vrednot, ker vrednote
res štejejo: ne kot pravila, ampak vodila. Pripadnost,
marljivost, vztrajnost, prijaznost, ustvarjalnost,
povezanost, podjetnost, hvaležnost in tradicionalnost so le
besede, če nas ne vodijo pri odločitvah in prizadevanjih.
V letošnjem letu je v proračunu investicijam namenjenih 9
milijonov evrov. Uspeli smo pridobiti visok delež nepovratnih
sredstev. Poleg občinske stavbe, mestne hiše in Doma kulture
ter stavbe na Ormoški 22 energetsko saniramo še šolo in
vrtec na Cvenu.
V ceste letos vlagamo več kot 3 milijone evrov in gradimo
komunalne vode v Pristavi. Do konca leta je v načrtu še
izgradnja komunalnih vodov na Podgradju in na Cvenu.
Čakamo na odobritev prijave za pridobitev nepovratnih
sredstev. Komunalno je urejena tudi nova poslovna cona
za Sparom.
V tem duhu so zaključene in v času občinskega praznika
svojemu namenu predane cesta Marinščak in Radoslavski
breg, cesta Kameščak – podaljšek Juršovka, cesta na
Vilo, ceste na območju KS Železne dveri in veliko drugih,
manjših, projektov. Urejeni so bili prostori za mlade
in pump track, nameščeni so tudi novi reflektorji na
pomožnem igrišču v Ljutomeru.
Podpisana je že pogodba za izgradnjo pločnika in
rekonstrukcijo ceste ter izgradnjo krožišča od Bioterm do Male
Nedelje. Sklenjeni sta tudi pogodba za rekonstrukcijo ceste od
Čarlija do Juršovke, ker je nujno treba urediti varno šolsko
pot, in pogodba za rekonstrukcijo odsekov cest v Krajevni
skupnosti Stara Cesta. Izdelana je projektna dokumentacija
za izgradnjo šole in telovadnice v Cezanjevcih, pripravlja se
tudi projektna dokumentacija za izgradnjo prizidka k vrtcu
v Ljutomeru. Poleg tega so v izdelavi podrobnejši občinski
prostorski načrti za nove stanovanjske soseske v Stročji vasi
in na Juršovki.
Vse to sem naštela, ker se rezultati zgodijo le zato, ker pri
odločanju upoštevamo vrednote in v zadnjem desetletju
sledimo preprostim in doslednim vodilom: enakomeren
razvoj krajevnih skupnosti, visok delež nepovratnih sredstev
in soodločanje skupaj z občani.
V tem smislu smo Prleki posebni in izjemni. V zadnjem
času se veliko govori o participativnem proračunu. Kaj to
sploh pomeni? Da naj se nekaj odstotkov proračuna določa
skupaj z občani. Hecno! Mi že leta v vsaki krajevni skupnosti

skupaj s krajankami in krajani določamo prioritete in se
dogovarjamo za namensko porabo večine proračuna. V
letošnjem letu to pomeni, da smo se dogovorili za približno
10 milijonov evrov. Ostala sredstva se porabijo za zakonsko
določene obveznosti, kot so na primer šolski prevozi, razlika
v ceni vrtcev, domsko varstvo itd. Ali torej res obstaja želja,
da se pogovarjamo o 10.000 evrih sredstev, o katerih naj
odločajo krajevne skupnosti, ali pa se bomo pogovarjali o
porabi 10 milijonov evrov?
Torej verjamem, da je dobro, ker se pogovarjamo o prioritetah,
in res je odlično, da vsi sodelujete s predlogi in pobudami.
Zato nastajajo rezultati, ki so smiselni in potrebni. Spodbujam
vse občine, da posnemajo naš način.
Podobno gledam na obljube. Čim bolj so izgovorjene
na pamet, tem bolj so nesmiselne. Kaj lahko dejansko
obljubljamo? Da bo nekaj urejeno, zgrajeno, dovoljeno?
3

Dvorec Jeruzalem in nova turistična destinacija Sibon Wine &
Spa Resort Jeruzalem.

Nemogoče. Saj ne veš, kako bo, kakšno bo sofinanciranje,
kaj se bo dogajalo. Obljube so pravljice. Dobre za to, da
na določeni jesenski vikend vsi obkrožimo številko pred
imenom, podobno kot na loterijskem listku.
V resničnosti pa to zgleda drugače. Lahko se zavežemo, da
se pogovarjamo, skupaj določamo prioritete in marljivo
vztrajamo, dokler te niso izpolnjene.
»Obljubi manj, naredi več!« je dobro pravilo, »in zaupaj
v pozitivno energijo ter srčnost občank in občanov skozi
delovanje društev, prijaznost, sočutnost, podjetnost in
prebojnost.«
Toliko mnogo manjših močnih stvari se je uresničilo, ki so bile
pred desetletjem le sramežljive ideje. Na to sem kot Prlečka
najbolj ponosna: na dejstvo, da tukaj živimo ljudje, ki si upamo
svobodno misliti, preskušati nove stvari, biti samostojni in
novosti uvajati na spoštljiv način do tradicije.
Razglašeni smo bili za najvarnejšo občino v Sloveniji. Pridobili
smo si certifikat Razvojno prodorna občina in bronasti znak
Green destination. Vključeni smo v ruto Slovenia Green
Wellness, uspeli smo s projektom sofinanciranja več kot
30 novih turističnih vodnikov. Ponosni smo, da sta zaživela

Iz vsega tega sem spoznala kar nekaj stvari.
Prvič, ljudje nekako precenjujemo, kaj se da narediti v
enem tednu ali mesecu. Vse je nujno in vse bi imeli takoj.
Hkrati pa podcenjujemo, kaj vse se da doseči v desetletju.
To trditev sem slišala nekoč in zdaj jo razumem. Vsi
dosežki, ki ne slonijo na opeki ali asfaltu, potrebujejo svoj
čas, človeško energijo in zaupanje. Tega imamo trenutno
veliko, mogoče največ v državi.
Drugič, brez ekipe ni uspeha v ničemer. Čeprav sem jaz obraz
in glas tega, kar poskušamo doseči, vse, v čemer smo uspeli,
sloni na ekipi blizu 100 občank in občanov, ki so kandidirali z
mano in ki delajo požrtvovalno in iskreno. Če je kdo hvaležen
za kakšno stvar, ki je nastala, gresta zahvala in zasluga v prvi
vrsti ekipi. Zelo sem ponosna, da so mi stali ob strani, vedno
in v vseh preizkušnjah, tudi in posebej takrat, ko je bilo težko.
Iskrena zahvala gre tudi moji strokovni in profesionalni
ekipi sodelavcev občinske uprave. Iskreno se zahvaljujem
tudi vsem poslovnim partnerjem, ki so v naše projekte
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evrov. To so subvencije posameznikom, gospodinjstvom,
društvom ter gospodarstvu in kmetijstvu.

vnesli ogromno dragocenega znanja in si vedno prizadevali
iskati najboljše rešitve za naše občane. Prav tako iskreno
zahvalo izrekam vsem zavodom in podjetjem, ki delujejo v
naši občini.
Tretjič, v teh letih sem se ogromno naučila. Vsem občankam in
občanom se iskreno zahvaljujem, da ste bili moji učitelji. Kaj
vse ste mi zaupali, v sreči in stiski! Postala sem drug človek.
Vedno sem poskušala dati vse od sebe in upravičiti zaupanje.
To je mogoče le, ker mi tudi družina vedno stoji ob strani. Ob
tej priložnosti se svoji družini, mami, tašči in sestri z družino,
iskreno zahvaljujem. Pa tudi očetu, ki je tam nekje …
S hvaležnostjo in ponosom občudujem vse vas, ki počnete
enako v svojih društvih, krajih, obrteh in podjetjih.
Zahvaljujem se tudi obema podžupanoma, občinskim
svetnicam in svetnikom, predsednikom in članom
krajevnih skupnosti. Tudi vi ste me veliko naučili. Res
velika večina vas je zaslužna za najnovejše uspehe, ki
sem jih uvodoma naštevala, saj ste jih podprli in se tudi
vključili v ustvarjanje rezultatov.

Obrtno-podjetniški strateški svet že desetletje pomaga
pri razumevanju dogajanja in načrtovanju odločitev. To je
izjemnega pomena. Zato smo poleg razvoja poslovnih con
v načrte regije predlagali nov kompetenčni center znanja in
vajeništva, ki ga želimo razvijali skupaj s podjetniki in obrtniki.
Prepričana sem, da nam bo uspelo. Naše gospodarstvo je zelo
uspešno, društveno življenje se je obudilo v stare aktivne
tirnice, pomagamo si, drug drugega vzpodbujamo in smo
ponosni na uspehe sokrajanov. Obudili smo pomen tradicije
in jo spravili v zavest sodobnega življenja.
Vendar nas je življenje naučilo, da je neverjetno težko in
dolgotrajno zgraditi uspeh, hkrati pa ga je mogoče izjemno
hitro in enostavno zapraviti.
To bi bila velika škoda za našo občino.

Zato smo izdelali razvojno vizijo do leta 2030. Temelji na
prleških vrednotah, doseženih rezultatih in vse prioritetah,
ki smo jih skupaj dorekli za bodočnost, Vizija je objavljena
na spletni strani Občine Ljutomer in je v razpravi do sredine
septembra. Prav je, da se o njej skupaj pogovarjamo in
razpravljamo ter jo septembra dokončno oblikujemo.

Kako naprej?
Ne bo enostavno. Pred nami so nenavadni časi.
Nepotrebni pritiski so se že začeli. Napoveduje se nižja
povprečnina, kar bi v petih letih pomenilo za pol milijona
evrov manj sredstev v občinskem proračunu. To pomeni
en vrtec, šola ali več 10 kilometrov cest manj. Pojavljajo se
ideje o dodatnih davkih in omejitvah. Pred le nekaj leti smo
se pogovarjali o zakonih, zdaj pa se pravila sprejemajo nekje
v Evropi in mi bi jih morali izvajati. Od nas se pričakuje le
poslušnost. Davke plačujemo v višini več kot 50 odstotkov od
plače in še dodatnih 9,5 ali 22 odstotkov ob vsakem nakupu.

V tem enem dokumentu je strnjenih neverjetno mnogo
realnih ciljev in nalog za več deset milijonov evrov, vendar so
vsi vpeti v življenje, v praktične in potrebne stvari, v prleške
vrednote, ki nam pomagajo biti to, kar smo: dobri ljudje,
ponosni na preteklost in pripravljeni za prihodnost.
Drage občanke, dragi občani: iskrena hvala!
Naše praznovanje je bilo nepozabno!
Vi ste bogastvo naše občine.
Vsak dan bo to, kar iz njega naredimo.
Vsak dan imamo priložnost narediti nekaj pozitivnega, biti
naravnani k rešitvam in prijazni ter delati dobro za svoje
zdravje, počutje in uspeh.
Izbira tega, kakšno življenje in kakšno skupnost si želimo, je
odločitev vsakogar izmed nas.
Želim vam obilo zdravja in dobro življenje!

Kdo ve, kaj vse bodo poskušali uvesti v naslednjih letih iz
neke nove nujnosti, kar pomeni, da moramo biti še močnejši,
samostojnejši in bolj povezani kot skupnost, da nas ti pritiski
ne bodo mogli ustaviti.

Ena izmed naših velikih prednosti je, da imamo uspešne
obrtnike in podjetnike ter da smo po naravi podjetni in si
upamo začeti z novimi stvarmi. Smo proti večjim davkom in
obremenitvam ter proti višanju stroškov ljudem.
Zato imamo posluh in se trudimo občanom pomagati s
subvencijami, ki na letni ravni znašajo približno 4 milijone

Vaša županja Olga Karba
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Cenjene občanke, spoštovani občani!

I

Kljub temu da so sadovi našega dela vidni, pa dobrobit
za našo lokalno skupnost
niso le investicije, ampak
tudi odnosi med nami, občani, ter odnosi do vseh tistih, ki obiščejo naše kraje.
Če pomislim na čas nekaj
let nazaj, ti odnosi niso bili
na tako visoki ravni, kot so
sedaj. Na začetku mojega prvega podžupanskega mandata je
bilo malo prireditev, ljudje pa se na javnih mestih niso veliko družili. Zdaj je vse drugače. Sicer drži, da nas je »nevidni
sovražnik« v preteklih letih znova prisilil, da smo postali zapečkarji, vendar je zdaj, ko se privajamo na življenje s tem novim virusom, znova vse tako, kot smo bili navajeni pred letom
2020. In prepričan sem, da bomo dobre odnose gojili tudi v
prihodnje, pa čeprav v drugih funkcijah in v drugih vlogah.
Še enkrat se zahvaljujem vsem, ki ste pomagali, da smo v minulih osmih letih našo občino z velikimi koraki približali najrazvitejšim v Sloveniji.

zteka se še drugi mandat, v katerem sem vas z vašo podporo
zastopal v Občinskem svetu Občine Ljutomer, obenem pa mi
je bila s strani županje mag. Olge Karba še drugič zaupana
naloga podžupana naše prelepe občine. Ko sem bil s strani
županjine neodvisne liste »Z odprtim srcem za Občino Ljutomer« povabljen, da se potegujem za mesto v občinskem svetu, sem se zavedal, da me v primeru izvolitve čaka odgovorna
funkcija. Nikakor si namreč nisem predstavljal, da ob izvolitvi
v najvišjem organu odločanja o vseh zadevah v okviru pravic
in dolžnosti občine občanov ne bi dostojno zastopal. Ko me
je županja imenovala za podžupana, tako v mandatu 2014–
2018 kot tudi v sedanjem mandatu 2018–2022, sem se svoje
odgovornosti še bolj zavedal in se z vso resnostjo lotil vseh
nalog, ki so mi bile naložene oziroma za katere me je županja
pooblastila. Ob tej priložnosti se ji zahvaljujem za zaupanje,
predvsem pa za to, da je v meni videla vrednote, primerne za
opravljanje te odgovorne funkcije.
Minulih osem let je bilo zame napornih, a sem funkciji občinskega svetnika in podžupana opravljal z velikim veseljem in
ponosom. Že pred tem, ko sem bil v vlogi člana in predsednika
Sveta Krajevne skupnosti Stara Cesta, sem tovrstna dela opravljal vestno in zavzeto.
V tem obdobju sem se veliko naučil o lokalni samoupravi, še
bolj pa sem ponosen na srečevanje z našimi občani, tako v občinski stavbi kot tudi na različnih koncih naše občine. Reševali
smo različne težave, še večkrat pa smo z radostjo spremljali
potek in pozneje otvoritve rezultatov številnih investicij, ki so
bile uresničene v minulih osmih letih. Veliko se je postorilo za
dobrobit vseh nas. Vedno smo zasledovali enakomeren razvoj
vseh krajevnih skupnosti. Vem, da je še veliko želja in potreb, a
nekaj mora ostati za tiste, ki jim bo na lokalnih volitvah konec
leta zaupano vodenje naše občine. Če bo enakomerni razvoj
zasledovan tudi v prihodnje, se ni bati, da ne bi vsaka krajevna skupnost v naši občini tudi v naslednjih letih deležna novogradenj in pridobitev, ki bodo posamezne kraje polepšale in
jih naredile še bolj prepoznavne.
Posebej sem ponosen na izjemno aktivno društveno življenje v
naši lokalni skupnosti. Sam sem veliko časa posvetil športnim
društvom, s katerimi sem odlično sodeloval, nadgradnja našega sodelovanja pa je z moje strani pripravljena elektronska
vloga, ki je društvom olajšala prijavo na razpis za sredstva iz
občinskega proračuna. Posledično se je razvila aplikacija, ki danes omogoča prijavo tudi na nekatere druge občinske razpise.

Janko Špindler, podžupan

Občina Ljutomer – najvarnejša
občina 2021
Neodvisna komisija je Občino Ljutomer izbrala za prestižno nagrado »Slovenian Grand Security Award 2022« v
kategoriji »najvarnejša občina« za leto 2021. V sklopu
mednarodne konference Dnevi korporativne varnosti, ki
so jo 31. maja in 1. junija 2022 gostili na Bledu, je prestižno nagrado prevzela županja ljutomerske občine mag.
Olga Karba.
Med ključnimi parametri in vidiki, ki jih je neodvisna
komisija upoštevala in tako izbrala prejemnico letošnje nagrade, so socialna varnost in povezanost občanov ter povezanost različnih služb in organizacij, ki v nekem lokalnem
okolju skrbijo za varnost: policistov, gasilcev, zdravstvenega osebja, članov civilne zaščite in drugih v sistemu zaščite
in reševanja. Zaradi izjemno hitrega tehnološkega razvoja
pa se na področju varnosti v ospredje tudi na lokalnem območju prebija pomen kibernetske varnosti.
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Cenjene občanke in občani!

P

Ljutomer precej močan s
hotelskimi kapacitetami
in posledično pripravljen
na največje turistične
podvige. A najprej bo
treba rešiti »problem«
našega turizma, ki se
odraža v tem, da turisti
v naših krajih le redko
ostanejo več kot 2 ali 3 dni.
To pomeni, da se bomo bolj morali posvečati aktivnostim,
zaradi katerih bomo turiste pri nas obdržali tudi več dni.
Ključ do uspeha so dobra kolesarska infrastruktura v
vinskih cestah, dodatne »wellness« dejavnosti, naravne
avanture in še več visoke kulinarike. Manjka pa nam
še kakšna turistična atrakcija, kakršne imajo sosednje
občine v obliki stolpov ali fontan. Toda pri nas ne smemo
posnemati sosedov, ampak moramo pripraviti nekaj
edinstvenega, zaradi česar nas bodo v Občini Ljutomer
obiskali tudi gostje iz tujine in tisti, ki so za nastanitev ali
večerjo pripravljeni plačati kakšen evro več.
A današnji turist ni vezan samo na kulinariko, dobro
kapljico in športne aktivnosti, ampak ga zanima tudi
dogajanje, to pa je v veliki meri odvisno od razvitosti
kulture. To, da imamo v Občini Ljutomer močno razvito
tradicionalno kulturo, je neizpodbitno dejstvo. Manj
pa smo znani po alternativni, urbani kulturi, ki je
seveda pogostejša v večjih mestih. Toda ta je vsekakor
pomembna, še posebej, če želimo v mesto privabiti
mlajše generacije, ki bi Občino Ljutomer sprejele kot svoj
dom. Treba bo dodatno vložiti v naš Glavni trg in izvesti
t. i. »facelift«, ki bo poskrbel za nujno potrebno senco
in močnejšo večerno osvetlitev ter na trg posledično
privabil več ljudi tudi v popoldanskih in večernih urah.
Z odkupom zgornjih prostorov nekdanje Blagovnice in
njihovo ureditvijo v center urbane kulture, v katerem bi
lahko gostili »unplugged« koncerte, moderne gledališke
predstave za manjše število ljudi in ostale sodobne
kulturne dejavnosti, bi lahko na Glavni trg pripeljali novo
institucijo, zaradi katere bi bil ta bolj obiskan in bolj živ
kot doslej. Če dodamo še postavitev pločnika slavnih in
razvoj dodatnih turistično-kulturnih dejavnosti v luči
slovenske filmske prestolnice, kar bi Ljutomer lahko

ribližujemo se volitvam in posledično se končuje
moj prvi mandat v občinskem svetu, zato je čas
za kratko revizijo zadnjih štirih let s pogledom
v prihodnost. Dejstvo je, da je bil mandat zaradi dveh
koronskih let, ki sta prinesli veliko omejitev in zapiranja,
dejansko precej krajši. Ta primanjkljaj sem seveda skušal
pokriti s čim več obiski prireditev in čim več stiki z
našimi občankami in občani. Medtem ko je bilo prvo leto
predvsem spoznavno, sta bili leti 2020 in 2021 močno
zaznamovani z omejitvami. Komaj zadnje leto mandata
se je stanje malce bolj normaliziralo in pričakovano
delovanje mojega poslanstva se je lahko nadaljevalo.
V vseh teh letih sem dodobra spoznal, kako deluje
ljutomerska občinska uprava in kakšni so njeni delovni
procesi. Vsekakor je še veliko manevrskega prostora
za izboljšanje, saj sta danes odzivnost in fleksibilnost
izjemnega pomena, če želimo kot servis v javni upravi
pomagati občankam in občanom, novim stanovalcem,
investitorjem, kulturi, športu ter turizmu. In ravno
zadnji trije omenjeni so stebri, na katerih je potrebno
graditi. Občina Ljutomer je izjemno športna občina, saj
je veliko občank in občanov vključenih v razne športe,
tako profesionalno kot tudi rekreacijsko. Imamo močno
športno infrastrukturo, v katero pa je treba še dodatno
vlagati. Atletska steza in košarkarsko igrišče iz tartana
ter pokritje nogometnega igrišča z umetno travo so želje
naših športnikov, za katere je treba najti sredstva in pričeti
z deli. Profesionalna športna infrastruktura je temelj, ob
katerem lahko upamo na napredek športnih klubov in
posameznikov. Čim bolj bo infrastruktura moderna, tem
bolj se lahko nadejamo, da bodo naši športniki nizali
uspehe in da bo naša infrastruktura deležna obiskov
velikih klubov in reprezentanc v času priprav na sezono,
kar je spet dodana vrednost za naše mlade športnice in
športnike ter za turizem na splošno.
Turizem je v zadnjih letih kljub novemu koronavirusu
doživel določen razcvet. Turistične kapacitete so bile po
zaslugi bonov precej zasedene, veliko domačih turistov
pa je prvič obiskalo in spoznalo naše kraje. Ponovno
deluje Dvorec Jeruzalem, tudi nekdanji Brenholc se je
obnovil in postal hotel z modernim pridihom. Odprt
je mestni hotel, dodatno pa se gradi nov butični hotel z
restavracijo v mestnem jedru. Poleg Bioterm postaja tudi
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postal, v mestu lahko pridobimo dodatne atrakcije, ki bi
vplivale na večjo obiskanost ter razvoj kulture in turizma.
Kljub dejstvu, da je bilo v mojem prvem mandatu
podžupana in občinskega svetniika izvedenih kar nekaj
dobrih projektov, je vedno treba gledati naprej in si za
razvoj mesta postaviti visoke cilje. Seveda pri tem nikoli
ne smemo pozabiti na varnost v obliki kakovostnega
cestnega in kolesarskega omrežja ter na varnost občank
in občanov v obliki razvitega zdravstvenega sistema in
dobre opremljenosti naših gasilk in gasilcev. A vse to je
potrebno pravilno umestiti v proračun in poiskati nove
vire financiranja, ki bodo glede na napovedi v jeseni (tako
vsaj upam) ostali na voljo. Brez investicij gospodarsko
gibanje namreč zamre, kar se posledično odraža v

ustavitvi razvoja občine. Zato je treba voditi odprt dialog
s predstavniki v državnem zboru in za razvoj naše občine
iskati dodatne rešitve. Občina Ljutomer mora iti naprej,
ker ima še veliko potenciala za razvoj. Imamo mlade,
ki se po študiju želijo vrniti v svoj domači kraj, v njem
delovati in biti vključeni v življenje skupnosti, toda za
to potrebujejo osnovo, tj. možnost nakupa stanovanja,
delovna mesta ter okolje, ki je moderno in prijazno do
narave. In Ljutomer vse to lahko ponudi.
Letos je čas za odločanje in odločitev je v rokah nas
vseh. Občankam in občanom želim vse dobro ob našem
prazniku in uspešen skok v letošnjo jesen.

Niko Miholič, podžupan
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Investicije in projekti
Energetsko prenavljamo občinske objekte
V zadnjih letih Občina Ljutomer veliko pozornosti namenja
energetski obnovi zgradb v občinski lasti. Po uspešni obnovi OŠ Mala Nedelja, telovadnice pri OŠ Ivana Cankarja
Ljutomer, Vrtca Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci in
Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer se je letos pričela
energetska sanacija občinske stavbe na Vrazovi ulici 1 v
Ljutomeru, Doma kulture Ljutomer, mestne hiše, objekta
na Ormoški cesti 22 v Ljutomeru ter osnovne šole in vrtca
na Cvenu. Celotna vrednost projekta z upoštevanjem vseh
stroškov je ocenjena na 3.870.502 evra. Na javnem razpisu
za pridobitev sofinancerskih sredstev preko razpisa Ministrstva za infrastrukturo so bila Občini Ljutomer dodeljena
nepovratna sredstva v višini do 1.433.590 evrov – od tega
sredstva EU v višini 1.218.551 evrov in sredstva iz državnega proračuna v višini 215.039 evrov.
Izvedba energetske sanacija objektov se je začela aprila letos in bo končana jeseni.

Urejanje stanovanjske soseske
v Stročji vasi

Izgradnja nove osnovne šole in
telovadnice v Cezanjevcih

Občina Ljutomer zagotavlja primerna zemljišča za gradnjo stanovanjskih objektov, zato je na območju stare osnovne šole v Stročji vasi predvidela območje stanovanjske soseske.
Oktobra 2020 je bila porušena zgradba stare zapuščene osnovne šole in županja mag. Olga Karba je sprejela
sklep o pričetku postopka izdelave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko sosesko. Dokument je bil potrjen na seji Občinskega sveta
Občine Ljutomer marca 2022. Območje, ki bo namenjeno stanovanjski soseski, je veliko 1,3 hektarja.
Predvidenih je okrog 11 parcel za izgradnjo individualnih stanovanjskih hiš. Aprila letos je bila naročena izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo gospodarske
javne infrastrukture na območju OPPN, ki bo osnova za
pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo javnega
naročila za izbiro izvajalca gradbenih del.
V prvi polovici leta 2022 je bil izveden odkup ene parcele na tem območju, ki ni bila v lasti Občine Ljutomer.
Gradnja komunalne infrastrukture je predvidena v letih
2022 in 2023.

Občina Ljutomer je v letu 2021 naročila izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nove osnovne šole in
športne dvorane v Cezanjevcih. Vrednost dokumentacije
je znašala 39.880 evrov, gradbeno dovoljenje pa je bilo
izdano 22. junija 2022. V začetku maja 2022 je bila podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za
izvedbo del – PZI, ki bo izdelana septembra 2022. Gradnja šole in telovadnice je v Načrtu razvojni programov
2022–2025 predvidena v letih 2023 in 2024, in sicer s
pomočjo pridobitve nepovratnih sredstev.

Rekonstrukcija vodovoda Stročja
vas–Pristava
Maja 2022 je Komunalno podjetje Ormož, d. o. o., skupaj
s podjetjem Nograd, d. o. o., s Hotize zaključilo z rekonstrukcijo vodovoda Stročja vas–Pristava v dolžini 3960
metrov. Obnovljeni so bili tudi vsi hišni priključki. Celotna
investicija je stala 482 tisoč evrov.
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Izdelava projektne dokumentacije za številne projekte
Občinska uprava Občine Ljutomer je v letošnjem letu naročila izdelavo številne projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja ter prometne infrastrukture. Tako je že bila izdelana projektna
dokumentacija za izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju
Kamenščak. V postopku je pridobivanje vodnega soglasja
Direkcije Republike Slovenije za vode.		
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je investitor projektne dokumentacije za ureditev površin za pešce
in kolesarje ob državni cesti na relaciji Ključarovci–Ljutomer. Zaradi dotrajanosti vodovodnega omrežja je treba
na določenih odsekih v dolžini 315 metrov izvesti rekonstrukcijo vodovoda. Prav tako je treba ob predvideni trasi
kolesarske steze zgraditi novo fekalno prečrpališče, ker na
obstoječem že razpada beton.
Občina Ljutomer je na Ministrstvo za okolje in prostor oddala vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev za ureditev
komunalne infrastrukture za potrebe ekonomsko-poslovne cone ob Babinski in Soboški cesti v Ljutomeru z namenom izgradnje manjkajoče gospodarske infrastrukture. Po-

goj za pridobitev nepovratnih sredstev je, da Občina Ljutomer
do 31. marca 2023 pridobi gradbeno dovoljenje. Naročena
je projektna dokumentacija, ki bo zajemala rekonstrukcijo ceste v dolžini 960 metrov, izgradnjo hodnika za pešce
in kolesarske steze, izgradnjo meteorne kanalizacije v
dolžini 1450 metrov, izgradnjo fekalne kanalizacije v dolžini 350 metrov, izgradnjo vodovoda v dolžini 280 metrov, izgradnjo javne razsvetljave, ureditev zelenega otoka
in zasaditev dreves.
Naselje Mala Nedelja se nahaja v aglomeraciji, v kateri je
lokalna skupnost v skladu z veljavno zakonodajo dolžna
zagotavljati ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih voda. Občina Ljutomer je naročila izdelavo projektne dokumentacije, ki bo zajemala izgradnjo fekalne
kanalizacije v dolžini 2,3 kilometra s končno dispozicijo
čiščenja komunalnih voda na tipski čistilni napravi velikosti 150 populacijskih enot.
V naselju Bučkovci so štirje stanovanjski objekti, ki še niso priključeni na javno vodovodno omrežje. Za priključitev teh objektov je treba zgraditi vodovod v dolžini blizu 1280 metrov.

Zdravstveni dom Ljutomer nudi priložnost postati
del uspešnega, mladega in homogenega kolektiva.
Z veseljem v svoje vrste sprejmemo še:

ODKUP HLODOVINE (na cesti ali na panju)
PRODAJA DRV
Prodaja rezanega lesa
Prodaja gradbenega lesa
Prodaja enostavnih izdelkov iz lesa
VEČ INFORMACIJ:
lubisles2022@gmail.com
T: 031 725 299, 041 560 836
LuBis – Les posredništvo in prodaja lesa
Smiljana Lukić s.p I Mota 29, 9240 Ljutomer

ZDRAVNIKA SPECIALISTA
DRUŽINSKE MEDICINE
IN ZOBOZDRAVNIKA
Nudimo urejeno in prijetno delovno okolje ter
tehnološko visoko razvito delovno opremo. Nudimo
tudi možnost nenehnega pridobivanja novih znanj
tako na strokovnem nivoju kot na osebnostni rasti.
Več informacij na 02 5851 402
ali na info@zd-lju.si.

Sanacija hrasta doba (Quercus robur)

Sanacija cest v naselju Pristava
Letos je bila zaključena rekonstrukcija vodovodnega
omrežja za naselje Pristava. V sklopu rekonstrukcije vodovoda so bili izvedeni posegi v občinske ceste,
vendar so te v zelo slabem stanju, zato jih je treba v
celoti rekonstruirati. Trenutno je v izdelavi projektna
dokumentacija za sanacijo cest, ki jo izdeluje podjetje
Lineal, d. o. o., iz Maribora. Projektna dokumentacija
bo predvidoma končana avgusta in takrat bo izvedeno
javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del. Dela se
bodo izvajala jeseni 2022 in v začetku leta 2023.

Rekonstrukcija lokalne ceste
Biotereme–Mala Nedelja

Občina Ljutomer je junija 2022 izvedla javno naročilo
za izbiro izvajalca del v sklopu rekonstrukcije lokalne
ceste Bioterme–Mala Nedelja. Izbrano je bilo Komunalno podjetje Ormož, d. o. o. Cena znaša 643.435,39
evra. V sklopu investicije bodo rekonstruirali obstoječo
lokalno cesto ter zgradili enostranski pločnik z javno
razsvetljavo in krožišče ob kapelici v Mali Nedelji. Dela
se bodo predvidoma pričela izvajati septembra in bodo
zaključena do konca leta 2022.
Gre za eno izmed najmogočnejših dreves v sklopu mestnega zelenega pasu Ljutomera in naravno drevesno vrednoto. Mogočno več stoletij staro drevo predstavlja redke
še ohranjene dobe takšnih dimenzij na območju Pomurja,
zato je Občina Ljutomer skupaj z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave izvedla sanacijo drevesa, ki bo pripomogla k ohranjanju vitalnosti in dolgoživosti drevesa ter
k varnosti oseb in premoženja. S tem smo hkrati poskrbeli
za ohranjanje izjemne drevesna dediščine.
Mogočen, več stoletij star hrast, ki raste pri mlaki v Ljutomeru, z obsegom okrog 430 centimetrov, je predstavnik
redkih še ohranjenih hrastov dobov takšnih dimenzij na
območju Pomurja. Drevo ima izjemen ekosistemski in ambientalni pomen. Zaradi navedenega je drevo predlagano
za drevesno naravno vrednoto. Najdebelejši slovenski dob
je Kasteličev hrast v Cundrovcu pri Brežicah, ki ima obseg
795 centimetrov.

Rekonstrukcija javnih poti
v KS Železne Dveri – II. faza

Junija 2022 so bila zaključena dela v okviru II. faze rekonstrukcije javnih poti v KS Železne Dveri. V sklopu
II. faze so se rekonstruirale JP823293 v dolžini 683
metrov (Novak) in JP723321 (Novak) v dolžini 228
metrov, JP723301 Radomerje–Radomerščak v dolžini
1.068 metrov, JP723281 Radomerščak v dolžini 1.484
metrov, JP723291 Radomerje–Radomerščak v dolžini 2.314 metrov in JP723231 Ilovci (Ozmec) v dolžini
230 metrov. Vrednost izvedenih del je znašala 749.292
evra. Dela je izvedlo Cestno podjetje Ptuj, d. d. Letos je
predviden še začetek III. faze, ki zajema modernizacijo
JP723351 Plešivica v dolžini 475 metrov in JP723181
v dolžini 1.850 metrov. Dela na teh dveh cestah bodo
končana v letu 2023.
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Merilniki hitrosti ob vrtcu v
Cezanjevcih in OŠ Stročja vas

Rekonstrukcija javnih poti v
Globoki

Zaradi domnevnih prekoračitev največje dovoljene hitrosti s strani motornih vozil sta bili julija ob šolskih poteh
v Cezanjevcih in Stročji vasi postavljeni radarski tabli, ki
voznike opozarjata, da je hitrost na teh dveh odsekih omejena na 30 km/h. Strošek dobave in postavitve tabel je
znašal dobrih 9 tisoč evrov.

Maja 2022 je bila izvedena rekonstrukcijo dela javne
poti št. 724885, ki povezuje Globočki vrh z delom naselja
Globoka v dolžini 200 metrov. Vrednost izvedenih del je
znašala 39.926,92 evra, dela pa je izvedlo podjetje Nograd Lotmerk, d. o. o.. Ker gre za cesto, ki jo pri nadzoru
državne meje z Republiko Hrvaško uporablja policija, je
investicijo sofinanciralo Ministrstvo za notranje zadeve.

Ureditev varne šolske poti na
Mestni breg v Ljutomeru

Z namenom zagotovitve varne šolske poti je Občina Ljutomer na podlagi izvedenega javnega naročila s podjetjem
Nograd, d. o. o., iz Hotize podpisala pogodbo za ureditev
ceste in pločnika na Mestni breg v Ljutomeru. Investicija bo zajemala rekonstrukcijo ceste z izgradnjo pločnika
v dolžini 460 metrov in ureditev javne razsvetljave. Pogodbena vrednost del znaša 459.155,77 evra. Dela bodo
predvidoma zaključena do decembra 2022.

Rekonstrukcija javnih poti v KS
Stara Cesta
Občina Ljutomer je s podjetjem Nograd, d. o. o., iz Hotize
podpisala pogodbo za rekonstrukcijo javnih poti v KS Stara
Cesta. Investicija zajema rekonstrukcijo osmih javnih poti
na območju naselij Mekotnjak, Stara cesta in Desnjak v skupni dolžini 4.715 metrov. V letošnjem letu je predvidena
sanacija javnih poti št. 723442 (Mekotnjak) v dolžini 650
metrov in 723452 (Filipič Stara Cesta). Rok izvedbe je junij
2023. Pogodbena vrednost del znaša 973.449,08 evra.

Nova polnilnica za električna
vozila v Ljutomeru
V preteklem obdobju smo od občanov prejemali veliko pripomb o nedelovanju obstoječe polnilnice za
električna vozila na parkirišču ob Ulici Rajh Nade v
Ljutomeru. Julija je bila obstoječa nedelujoča polnilnica zamenjana z novo, ki spet omogoča polnjenje dveh
vozil hkrati. Vrednost investicije je znašala 5.124 evrov.
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Razsvetljava igrišč v ŠRC Ljutomer

Sanacija OŠ Stročja vas

Občina Ljutomer je novembra 2021 na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in
površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023 oddala vlogo za
projekt Ureditev razsvetljave na igriščih v Športno-rekreacijskem centru (ŠRC) Ljutomer. Urejena je bila javna razsvetljava teniških igrišč in pomožnega nogometnega igrišča. Dela je
izvedlo podjetje Elcom Mladen Budna, s. p., iz Veščice. Pogodbena vrednost del znaša nekaj manj kot 67 tisoč evrov, Občina
Ljutomer pa si je na podlagi zgoraj omenjenega razpisa zagotovila nepovratna sredstva v višini 22.874 evrov.

Glede na ugotovitve iz izdelanih poročil v preteklih letih
so v letu 2022 načrtovana sredstva za izdelavo potrebne
dokumentacije za pristop k sanaciji objekta.
Glede na povratne informacije terenskih in laboratorijskih preiskav bo določeno, kateri pristop sanacije stavbe
Osnovne šole Stročja vas je najustreznejši (podinjektiranje objekta, yet grouting, mikropiloti). Sredstva za sanacijo
objekta so predvidena v letu 2023.

Izdelava prometne ureditve
mestnega jedra kot območja
prijaznega prometa

Obnova namakalnega sistema na
nogometnem igrišču v Ljutomeru

Občina Ljutomer je maja 2022 na razpis Nogometne zveze
Slovenije (NZS) za sofinanciranje infrastrukturnih projektov
v nogometu za leto 2022 (razpis SIPN-2022) prijavila projekt
Obnova namakalnega sistema na nogometnem igrišču v Ljutomeru. V sklopu projekta je bila nabavljena oprema za namakalni sistem, izvedena pa sta bila tudi čiščenje razpršilcev
in nivelacija. Dela je opravilo podjetje Hortek – hortikultura –
ekologija – posredništvo Boštjan Peček, s. p., iz Žepovcev. Vrednost del je znašala okoli 8.700 evrov, Občina Ljutomer pa je na
razpisu NZS prejela sofinancerski delež v višini 5.000 evrov.

Občina Ljutomer je pripravila novo zasnovo prometne
ureditve mestnega jedra Ljutomera po načelih območij
prijaznega prometa, ki jih je že izvedla v nekaterih delih mesta (na primer na Juršovki). Gre za dolgoročni
projekt preurejanja sosesk Ljutomera v prijaznejša,
privlačnejša in varnejša območja za prebivalce in obiskovalce s poudarkom na kakovostnih javnih prostorih,
hoji in kolesarjenju ter upravljanju parkiranja.
Zaradi rasti obremenitev poletnih temperatur, ki so
posledica podnebnega segrevanja, je velik poudarek
namenjen ozelenjevanju javnih površin. Podrobne
obdelave so bili deležni trgi z velikim potencialom izboljšav, kot so Stari, Glavni in Miklošičev trg, ter degradirano območje med Glavnim trgom in Ulico Slavka Osterca. Rezultate bomo skupaj z izvajalci projekta
predstavili na dogodku septembra letos.
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Učinki preureditve soseske Juršovka v območje prijaznega prometa
urbano opremo ter igrali (samostojno in v kombinaciji z drugimi intervencijami), ureditev in zasaditev z drevesi, grmovnicami in trajnicami (samostojno in v kombinaciji z drugimi
intervencijami), umirjanje prometa s preureditvijo križišč v
mini krožišča, z dvigom cestišča, z enostransko zožitvijo cestišča (z zasaditvami, cvetličnimi koriti, urbano opremo, igrali,
parkirnimi mesti in muldami) in z dvostransko zožitvijo cestišča na obeh vstopih v sosesko.
Občina Ljutomer je v sodelovanju s strokovnjaki že v idejni
fazi projekta pričela s spremljanjem odzivov prebivalcev in
učinkov preureditve. Cilj spremljanja je pridobitev podatkov o
dolgoročnem vplivu preureditve na bivanje in promet v soseski ter na potovalne navade prebivalcev. Podatki se zbirajo na
več načinov, pri čemer v nadaljevanju predstavljamo ključne
rezultate ankete po gospodinjstvih, ki se je izvajala leta 2017
in leta 2022, torej eno in šest let po dokončanju del. Odziv
na anketo je bil obakrat zelo dober (71 % gospodinjstev leta
2017 in 66 % leta 2022), za kar se prebivalcem Juršovke lepo
zahvaljujemo. Leta 2017 sta anketo izvedla Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Občina Ljutomer v okviru aktivnosti evropskega projekta CIVITAS PROSPERITY, pri izvedbi leta
2022 pa je s prej omenjenima ustanovama sodelovala še Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Univerze v Mariboru, izvedba ankete pa je potekala v okviru
aktivnosti projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Rezultati spremljanja in vrednotenja učinkov preureditve bodo tudi jedro
doktorske disertacije, ki jo pripravlja avtorica tega prispevka.

Občina Ljutomer je prve korake v smeri bolj trajnostnega
in človeku prijaznejšega prometa storila pred desetimi leti,
ko je sprejela prvo s smernicami Evropske komisije skladno
Celostno prometno strategijo (CPS) v Sloveniji. Od takrat se
Občina Ljutomer intenzivno ukvarja s temo trajnostne mobilnosti, izvaja številne ukrepe in aktivnosti ter sodeluje v nacionalnih in mednarodnih projektih na to temo.

Območje prijaznega prometa
Območja prijaznega prometa vključujejo vrsto celovitih ukrepov upravljanja mobilnosti, s pomočjo katerih se dosega
številne cilje na področjih hoje in kolesarjenja, cestnega in
mirujočega prometa ter kakovosti bivalnega okolja. Z njimi
se udejanja koncept celostnega pristopa k umirjanju prometa, ki ima tri ključne elemente. Prvi je načrtovanje za dostopnost, drugi je načrtovalski proces, ki sledi korakom priprave
CPS, tretji pa je združevanje različnih principov umirjanja in
upravljanja prometa, kot so na primer superbloki, načrti vodenja prometa in soseske brez tranzitnega prometa.
Izvedba pilotnega območja prijaznega prometa je bila že del
akcijskega načrta CPS iz leta 2012. Nekaj let kasneje je občina
izkoristila načrtovano sanacijo podzemne infrastrukture v soseski Juršovka in sočasno izvedla tudi projekt celovite preureditve prometnega in parkirnega režima ter prometnih in drugih javnih odprtih površin v soseski. Projekt je bil zaključen
leta 2016. Je vzorčni primer dobre prakse ter je še vedno vzor
drugim krajem in občinam v Sloveniji ter širši regiji. Izhodišča
projekta, elementi preureditve in njegovi ključni učinki so bili
predstavljeni tudi na konferenci projekta LIFE IP CARE4CLIMATE »Z uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti«, ki
je 8. junija 2022 potekala v Ljubljani.
Skladno z izhodišči območij prijaznega prometa so ključne
značilnosti preureditve soseske Juršovka sledenje viziji in
ciljem občinske CPS, vključevanje prebivalcev med celotnim
procesom ter spremljanje in vrednotenje učinkov preureditve.
Med načrtovalskim procesom je bilo za končno preureditev
izbranih dvanajst intervencij, ki so bile v nekaterih primerih
izvedene v kombinaciji. Te so: omejitev hitrosti na 30 km/h
na glavni (tranzitni) ulici in na 10 km/h na stranskih (dovoznih) ulicah, kolesarjenje po cestišču zaradi nizkih hitrosti,
enostranski pločnik vzdolž glavne (tranzitne) ulice, obnova in
osvetlitev ločenih pešpoti, parkiranje, dovoljeno le na označenih mestih, ureditev območij za druženje s klopmi in drugo

Več hoje, kolesarjenja in druženja na ulici ter boljša kakovost bivanja
Eno leto po prenovi (leta 2017) je okoli tretjina gospodinjstev
poročala o pogostejši uporabi hoje in kolesarjenja ter pogostejšem druženju s sosedi na ulici. Večina gospodinjstev (okoli
dve tretjini) pa svojih navad ni spremenila. Rezultati iz leta
2022 kažejo na pozitiven trend povečanja uporabe aktivne
mobilnosti, saj šest let po prenovi kar polovica gospodinjstev
(oziroma 14 % več kot leta 2017) poroča o pogostejši uporabi
hoje po preureditvi soseske, dobra tretjina (oziroma 7 % več
kot leta 2017) pa jih poroča o pogostejši uporabi kolesarjenja.
Trend uporabe ulic za bivanje na prostem in druženje s sosedi
je po šestih letih v rahlem upadu. Še vedno se na ulici pogosteje druži okoli tretjina prebivalcev (oziroma 1 % manj kot leta
2017), se je pa za 5 % povečal delež gospodinjstev, ki poročajo
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označenih mestih v soseski ter urejeni prostori za druženje s
klopmi in ureditvami za igro. Na vprašanje o najbolj všečnem
delu preureditve je približno petina gospodinjstev odgovorila,
da so zadovoljni s celotno preureditvijo. Pogosteje so bili izpostavljeni še pločniki in pešpoti, umirjanje prometa nasploh,
stranske intenzivneje umirjene ulice in zasaditve. Pri vprašanju o najbolj motečem delu preureditve pa je največ, četrtina
gospodinjstev, izpostavila mini krožišča. Veliko jih izpostavlja
še pomanjkanje nadzora nad upoštevanjem prometnega in
parkirnega režima, moteč hrup zaradi granitnih kock na grbinah, neurejeno navezavo na mestno središče in pasje iztrebke.

o manj pogostem druženju na ulici kot pred preureditvijo. Da
se je splošna kakovost bivanja v soseski izboljšala, je eno leto
po preureditvi (leta 2017) menilo kar 63 % gospodinjstev.
Neodločenih je bilo 18 %, da je kakovost bivanja slabša, pa je
menilo 19 % gospodinjstev. Rezultati šest let po preureditvi
(leta 2022) kažejo tudi na pozitiven trend zadovoljstva prebivalcev s kakovostjo bivanja na Juršovki, saj je bilo letos 76
% gospodinjstev (torej 13 % več kot leta 2017) mnenja, da je
kakovost bivanja v soseski sedaj boljša, 16 % je neodločenih,
da je kakovost bivanja slabša, pa sedaj meni le še 8 % gospodinjstev (torej 11 % manj kot leta 2017).

Naslednji koraki
Zbrani podatki bodo Občini Ljutomer v pomoč pri odločanju o
nadaljnji skrbi za ohranjanje kakovostnega bivalnega okolja v
soseski Juršovka in pri načrtovanju drugih območij prijaznega
prometa v občini – nekaj projektov je že pripravljenih za izvedbo, pred nedavnim so bila končana dela na območju Vrtne
ulice. Občina je leta 2017 s prenovo CPS nadgradila tudi svoje celostno načrtovanje prometa na strateški ravni. Takrat so
bili preverjeni dosežki izvajanja prve strategije in opredeljeni
izzivi za nadaljnje delo. Občina sedaj razpolaga z novim dokumentom, ki vsebuje naslednje korake načrtovanja in upravljanja prometa ter prenovljen akcijski načrt.

Zadovoljstvo z izvedenimi intervencijami
Prebivalci so z izvedenimi dvanajstimi tipi intervencij v splošnem zelo zadovoljni. Na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam)
do 5 (popolnoma se strinjam) ni namreč nobena intervencija
nobeno leto prejela manjše povprečne ocene kot 3. Ocenjevani so bili posamezni elementi intervencij, kot so strinjanje
z njimi, njihova uporaba, upoštevanje, razumljivost in učinkovitost. Najbolje sprejete intervencije z oceno 4 ali več v
vsaj enem letu so ureditev pločnika ob glavni ulici, prenova
pešpoti na območju soseske in omejitev hitrosti na 30 kilometrov na uro na glavni ulici. Najslabše sprejeti intervenciji
sta preureditev križišč v mini krožišča in umiritev prometa z
dvigom cestišča. Intervencije, ki so jih po šestih letih uporabe
prebivalci ocenili za vsaj 0,2 ocene bolje, pa so umiritev prometa z zožitvami na obeh vstopih v sosesko, parkiranje le na

Mojca Balant, raziskovalka
na Urbanističnem inštitutu RS na področju trajnostne mobilnosti in pooblaščena krajinska arhitektka
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Strategija »Družinam z mlajšimi otroki prijazna Občina Ljutomer«
2. ukrep: izvedba srečanj predstavnikov inštitucij in nevladnih organizacij s področja izobraževanja, zdravstva
in socialnega varstva;
3. ukrep: pritegnitev otrok, ki niso vključeni, v aktivnosti
vrtcev;
4. ukrep: spodbuditev izvedbe aktivnosti za mlajše otroke
in njihove starše v popoldanskem času;
5. ukrep: skrb za vzpostavitev boljših prostorskih pogojev
za izvedbo predšolske vzgoje v Vrtcu Ljutomer;
6. ukrep: vzdrževanje/postavitev igral;
7. ukrep: izvajanje letnega vzdrževanja kolesarskih in
sprehajalnih poti in gradnja novih.
8. ukrep: priložnostna postavitev igralnega parka, kot so
trampolin ali napihljiva igrala;
9. ukrep: izdelava mini vodnika o programih za mlajše otroke in njihove družine;
10. ukrep: obveščanje vseh deležnikov o vseh aktivnostih
na vse mogoče načine in skrb Občine Ljutomer za boljše
informiranje javnosti z vzpostavitvijo koledarja dogodkov v Občini Ljutomer.

Občinski svet Občine Ljutomer je na seji junija 2022 sprejel
»Strategijo družinam z mlajšimi otroki prijazna Občina Ljutomer«.
V strategiji je zapisana naslednja vizija:
»Občina Ljutomer je skupnost vseh generacij, ki medsebojno aktivno sodelujejo in sobivajo. Ta povezanost omogoča
pester nabor dejavnosti za aktivno preživljanje prostega
časa, nudi trdne temelje družinam in zagotavlja podporo
staršem. Občina Ljutomer je občina kvalitetnega življenja
vseh generacij, ki se začne graditi v zgodnjem otroštvu.«

Izpostavljeni so naslednji cilji:
• Vsakemu otroku od rojstva dalje je treba omogočiti enake možnosti za razvoj in njegovim staršem zagotoviti
podporo.
• Spodbujati je treba zavedanje, da je obdobje zgodnjega
otroštva izjemno pomembna faza v človekovem razvoju.
• Vzpostavljati je treba še boljšo komunikacijo ter mreženje inštitucij in nevladnih organizacij, ki na področjih
izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva izvajajo
programe za mlajše otroke in njihove družine.

Sprejetje strategije je v iniciativi PRIMOKIZ, v katero se je
Občina Ljutomer vključila kot ena od osmih občin v Sloveniji, končni izdelek, v bistvu pa pomeni začetek ciljnega
delovanja, ki bo v Občini Ljutomer prinesel boljšo kakovost
bivanja za mlajše otroke in njihove družine.

Na podlagi izraženih potreb staršev in otrok so v strategiji zapisani naslednji ukrepi:
1. ukrep: vzpostavitev zagovornika pomembnosti zgodnjega otroštva;

16

Turizem
Otvoritev zelenega okna v
Radomerščaku

Zeleni dan slovenskega turizma
Zeleni dan slovenskega turizma je letos potekal 25. maja
2022 v Krškem. Kot članica Zelene sheme slovenskega
turizma se je dogodka udeležila tudi zelena koordinatorka Občine Ljutomer Katja Murkovič. Letos je bila osrednja
tema dogodka »Odpadki v turizmu in zmanjševanje njihovega odtisa v okolju«. Gre za področje, ki ga kot enega
ključnih za še bolj trajnostni razvoj slovenskih destinacij
in ponudnikov prepoznavajo tudi nosilci znaka »Slovenia
Green«. V okviru Zelenega dneva slovenskega turizma so
podelili plakete destinacijam in ponudnikom, podeljena
pa so bila tudi priznanja za gastronomski modul in za
»najzeleno« koordinatorico.

Promocija turistične poti na
Radio.Si
Občina Ljutomer je julija 2022 ponovno sodelovala v
radijski oddaji Na lepše, ki se predvaja na frekvencah
Radia Slovenia International (Si). Ljutomer je obiskala voditeljica Vesna Danilovič Novak, ki je skupaj s
sogovorniki, podžupanom Občine Ljutomer Nikom
Miholičem, vodjo resorta Sibon Zoranom Rističem, direktorjem Dvorca Jeruzalem Dinom Kruhobercem in
organizatorjem Grossmanovega festivala fantastičnega filma in vina Petrom Beznecem posnela prispevke
o razvoju turizma v občini, novi turistični ponudbi
in produktih ter aktualnih dogodkih, ki se to poletje
odvijajo v Ljutomeru.

Občinska turistična zveza (OTZ) Ljutomer je v sodelovanju z Občino Ljutomer in Turističnim društvom (TD)
Železne Dveri-Radomerje na svetovni dan Zemlje, 22.
aprila 2022, otvorila že peto zeleno okno v Občini Ljutomer, ki obiskovalce opozarja na lepoto naših krajev. Letos je obeležitev potekala pod sloganom »Vlagajmo v svoj
planet«, katerega namen je opozoriti družbo na dejstvo,
da je planet, na katerem živimo, minljiv in ranljiv, zato ga
je potrebno ohranjati.
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Promocijski pohod po Jakobovi poti
V organizaciji Občine Ljutomer, Agencije SIV, d. o. o., in
Društva prijateljev poti svetega Jakoba v Sloveniji sta 10.
maja 2022 potekala promocijski pohod po prleški veji Jakobove poti iz Ljutomera na Jeruzalem in predstavitev
integralnega turističnega produkta. Pohodniki so tokrat
prehodili samo delček obsežne Jakobove poti, se srečali z
lokalnimi ponudniki ob poti ter uživali v čudoviti naravi
in sončnem dnevu. V nadaljevanju projekta bo izdana tudi
tiskana različica zemljevida in izvedena promocija po različnih promocijskih kanalih.

Sodelovanje na dogodku (DO)
ŽIVIMO V POMURJU

Obisk študentov gostinstva
in turizma

Občina Ljutomer se je odzvala povabilu Televizije As, ki s
ciljem kvalitetne predstavitve turistične ponudbe Pomurja to združuje pod sloganom (DO)ŽIVIMO V POMURJU.
Dogodka, ki je potekal v središču Ljubljane, so se udeležili
številni ponudniki iz celotnega Pomurja. Občina Ljutomer se je predstavila s svojimi znamenitostmi in turistično
ponudbo, mlajši obiskovalci pa so bili navdušeni nad Tinkom, ki jih je povabil, da obiščejo in raziščejo njegovo pot
po mestu Ljutomer.

V okviru strokovne ekskurzije in ogleda primerov dobre prakse so 20. aprila 2022 in 25. maja 2022 študentje
Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor
obiskali Jeruzalem. V Dvorcu Jeruzalem so jim bili predstavljeni turistična ponudba naše občine, aktivnosti na
področju turizma in projekti, preizkusili pa so se tudi
v pripravi prleške gibanice. Poleg Dvorca Jeruzalem so
si ogledali še apartmaje Terasse Jeruzalem Resort in
Bioterme Mala Nedelja.

Promocija ljutomerskega turizma
Občina Ljutomer se je z željo po podpori turističnemu
gospodarstvu in po še večji prepoznavnosti destinacije
v letu 2022 odzvala na številna povabila za sodelovanje
na področju promocije. Poleg prisotnosti na družbenih
omrežjih je bilo oglaševanje med drugim prisotno tudi
v različnih tiskanih medijih.
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Slovenia Green Wellness Route: kolesarsko raziskovanje slovenskih
naravnih zdravilišč
čudovitega kraja in mu pomaga našo prekrasno deželo
doživeti na drugačen način. Posameznik lahko pot s pomočjo načrta poti opravi sam, lahko pa tudi v organizaciji lokalne turistične agencije.
Krožna pot Slovenia Green Wellness Route (SGWR) se
prične v Ljubljani in popotnika najprej usmeri na sever,
proti Kamniško-Savinjskim Alpam, nato proti vzhodu,
preko Štajerske do goric nad Panonsko nižino v skrajnem severovzhodnem delu Slovenije. Tam zavije proti
jugu, vodi skoraj do južne meje in se nato vrne v prestolnico. V 16 dneh je mogoče obiskati naslednje destinacije: Kamnik, Ljubno ob Savinji, Rečica ob Savinji, Velenje,
Zreče, Maribor, Lenart, Sveta Ana, Moravske Toplice, Ljutomer, Jeruzalem, Ptuj, Čatež in Brežice, Kostanjevica na
Krki, Novo mesto, Laško, Celje, Šentjur in Žalec.
»Slovenija je znana kot zelena destinacija, ponuja pa
tudi mnogo zdravilišč,« pravi Iztok Altbauer, direktor
Združenja zdravilišč Slovenije, ki združuje 15 naravnih
zdravilišč. V njih se prepletajo bogata kulturna dediščina, čudovita narava in možnosti za sprostitev. »Naši člani
se trudijo, da bi zadostili standardom Slovenia Green in
da bi omogočili potovanja brez emisij. Prepričani smo,
da je kombinacija kolesarjenja in velnesa zmagovalna
kombinacija za pare, družine in popotnike vseh vrst.«
Dnevne etape so dolge približno 40 kilometrov, trasa pa
vodi tako po ravni kot po gričevnati pokrajini, in sicer
po kolesarskih stezah, cestah in lepo prevoznih makadamskih poteh izven glavnih prometnih cest. Popotnik
lahko na koncu vsake etape izbira med ponudniki, ki pri
snovanju svoje ponudbe trajnost uvrščajo visoko med
svoje prioritete, najsi bodo to restavracije ali nastanitveni ponudniki. Mnogi izmed njih se ponašajo s certifikatom Slovenia Green, ki združuje »zeleno naravnane«
ponudnike.
»Certifikat ni nekaj, kar popotnik lahko drži v rokah,«
pravi Tina H. Zakonjšek, direktorica Konzorcija Slovenia
Green. »A odločitev za eno izmed poti Slovenia Green je
zagotovilo, da so na svojih počitnicah podprli odgovoren način potovanja in da hkrati podpirajo posameznike
in organizacije, ki se trudijo enako. Čeprav je Slovenia
Green Wellness Route usmerjena k sprostitvi in družinam, itinerar obiskovalcu ponuja tudi globlje doživetje
naše čudovite dežele.«

• Slovenia Green Wellness Route je novi 16-dnevni načrt
poti, ki kolesarje vodi po slovenskih zdraviliščih.
• Za pomoč pri navigaciji je posameznikom, družinam in
skupinam na voljo brezplačni interaktivni zemljevid s
približno 500 zanimivostmi ob poti.
• Skupna dolžina je 680 km, najnižja nadmorska višina
je 140 m, najvišja pa 940 m.
Nova kolesarska pot Slovenia Green Wellness Route je
16-dnevni načrt, ki povezuje najboljša slovenska zdravilišča. V naši državi, ki jo je uredništvo spletne strani
National Geographic Traveller označilo za »najbolj trajnostno državo na svetu«, povezuje destinacije z zelenim certifikatom Slovenia Green in to na najbolj »zelen«
način – s kolesom.
Pot je nastala s sodelovanjem Slovenske turistične organizacije, Združenja slovenskih zdravilišč, Konzorcija
Slovenia Green, vključenih destinacij in Tovarne trajnostnega turizma GoodPlace. Povezuje slovenska naravna zdravilišča, lokalno gastronomsko ponudbo, kolesarjenje po čudovitem naravnem okolju in trajnostno
naravnano gostoljubnost. Končni rezultat je itinerar, ki
na preprost način vodi kolesarja od enega do drugega
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Po Tinkovi poti

Koledar prireditev

Tinkovo pot po Ljutomeru, ki je nastala lani v okviru projekta City Cooperatio II, je obiskalo že več kot 200 malih
nadobudnežev in raziskovalcev. Nekateri med njimi so nam
poslali celo opis svojega doživetja na poti.

Po daljšem premoru je ponovno vzpostavljen koledar prireditev, zato ste prijazno vabljeni k sodelovanju. Na e-naslov ticljutomer@jeruzalem.si lahko
posredujete podatke o dogodku, ki ga organizira
vaše društvo, klub, organizacija ali zavod na območju Občine Ljutomer.
Podatki naj zajemajo:
• naslov dogodka oziroma prireditve,
• datum, uro in kraj dogodka,
• naslov organizatorja in kontaktne podatke,
• fotografijo (v obliki JPG), s katero želite dogodek
predstaviti.

Slovenia Green Pannonian Route
Pot Slovenia Green Pannonian Route (SGPR) ponuja kolesarsko popotovanje po srcu oziroma središču Evrope, v
katerem leži Pomurje, najbolj severovzhodna slovenska
regija. Tu se srečujejo številne države, tradicije, kulture,
topografske značilnosti in kulinarična izročila. Gre za tridnevno krožno pot, ki povezuje certificirane zelene destinacije. Potovanje se prične v Murski Soboti, največjem
mestu v Pomurju, in nas prvi dan ob desnem bregu reke
Mure vodi jugovzhodno vse do Lendave. Naslednji dan
prečkamo Muro in vstopimo v Prlekijo, gričevnato vinsko
pokrajino, v kateri obiščemo mesto Ljutomer in vinorodni
Jeruzalem. Tretji dan krožno pot zaključimo s povratkom v
Mursko Soboto.
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Obvestila občanom
Odstranjevanje ambrozije

Pelinolistna ambrozija in druge sorodne vrste iz rodu Ambrosia spadajo med škodljive rastline, ki zaradi

svoje razširjenosti povzroča težave
in dodatne stroške v kmetijstvu. Večjo gospodarsko škodo z občutnim
zmanjšanjem pridelka pa povzroča
zlasti v ekološki pridelavi, pri kateri
kemično zatiranje ni mogoče.
Ambrozija lahko pri občutljivih ljudeh povzroča inhalacijske alergije
oziroma seneni nahod. Preprečevanje njenih škodljivih vplivov je mogoče
le z doslednim odstranjevanjem in
preprečevanjem njenega cvetenja
oziroma oblikovanja semen, s katerimi se širi dalje.
Za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu
Ambrosia je obvezno zatiranje predpisano že od leta 2010 dalje. Imetniki zemljišč so dolžni sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih

kot tudi na nekmetijskih zemljiščih.
Rastline ambrozije je treba odstraniti pred cvetenjem, ki se večinoma
začne konec julija in traja do konca
oktobra, vrhunec pa doseže avgusta
in na začetku septembra.
Prijave najdb rastišč ambrozije lahko oddate na naslovu Uprava Republike Slovenije za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območni urad
Murska Sobota, Kocljeva ulica 10,
9000 Murska Sobota, po e-pošti na
naslov OU-MurskaSobota.uvhvvr@
gov.si ali na telefonski številki 02
521 43 40.

Z nakupom psa njegov lastnik prevzame tudi veliko odgovornosti. Med
drugim je naloga vsakega odgovornega skrbnika psa tudi pobiranje iztrebkov, ki jih njegov štirinožni prijatelj
pusti v okolju.
Pasji iztrebki namreč v okolju predstavljajo veliko nevarnost, saj so
lahko prisotni tudi povzročitelji
črevesnih bolezni, npr. salmonele
ali gliste. Gliste najpogosteje najdemo pri mladičih in mladih živalih,
trakulje pa so pogostejše pri odraslih živalih. Okužene živali z iztrebki izločajo veliko število jajčec in z
njimi okužijo travnike, igrišča, zelenice, dvorišča in parke, torej okolje,
v katerem živijo in se gibljejo. Jajčeca se zadržujejo tudi na dlaki živali. Z
njimi in drugimi razvojnimi oblikami
zajedavcev se lahko okužijo druga

živa bitja. Pasji iztrebki so tudi vir
bakterij in so torej nevarni tako za
živali kot tudi za ljudi.
Pri tem ne smemo pozabiti, da je iztrebke treba pobirati tudi na kmetijskih površinah, njivah, travnikih,
na kar lastniki psov običajno pozabijo. Pozabijo tudi na dejstvo, da so
njive in travniki namenjeni pridelavi
hrane. Prevečkrat se zgodi, da živina
v obroku poleg silaže dobi serviran
tudi pasji iztrebek.
Zato vse lastnike prosimo, naj pazijo na svoje pse, ko se sprehajajo
izven domačega dvorišča oz. okolja ter poskrbijo, da z iztrebki ne
bodo onesnaževali pločnikov, zelenic, otroških igrišč in drugih javnih
površin. Pasje iztrebke je treba sproti
pobirati in jih odlagati v zato namenjene koše za iztrebke, oz. jih odstran-

iti na drug ustrezen način z obvezno
uporabo vrečke.
Skrb za čisto in varno okolje je naša
skupna naloga. Zahvaljujemo se vam
za razumevanje.

Olga Lukman,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Obvestilo za lastnike psov
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Olga Lukman,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Ukrepi za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice
Zlata trsna rumenica je neozdravljiva
bolezen trte, ki jo povzroča karantenska fitoplazma Grapevine flavescence
dorée. Pridelek v okuženih vinogradih
je manjši in slabše kakovosti, okužene
trte pa lahko v nekaj letih propadejo. Na okuženih trtah se bolezenska
znamenja začnejo kazati kmalu po
cvetenju. Pojavlja se sušenje kabrnkov
in kasneje celih grozdov ali njihovih
delov. Pri belih sortah se pojavi rumenenje, pri rdečih sortah pa rdečenje
listov. Listni robovi se vihajo navznoter, listi pa so togi in krhki ter se pri
mečkanju drobijo. Poganjki so mlahavi
in zaradi pomanjkljivega olesenevanja
povešeni, pozimi pa pogosto odmrejo in počrnijo. Okužene trte spomladi
neenakomerno in pozno odganjajo.
Letos so se bolezenska znamenja zlate
trsne rumenice začela pojavljati že v
začetku julija.
Najpomembnejši prenašalec fitoplazme Grapevine flavescence je ameriški
škržatek, ki bolezen širi z okuženih na
zdrave trte, z njegovo pomočjo pa se
bolezen lahko hitro razširi v celotnem
vinogradu in celo v sosednje vinograde.
Naključno lahko okužbo prenesejo
na trto tudi drugi žuželčji prenašalci
z alternativnih gostiteljskih rastlin, ki
so rezervoar okužb. Te rastline so navadni srobot, črna jelša, siva jelša in
veliki pajesen, pa tudi leska in vrba,
vendar ti ponavadi ne kažejo značilnih
bolezenskih znamenj. Priporočljivo je,
da vinogradniki te rastline v vinogradih in njihovi okolici odstranijo in s tem
preprečijo naključne prenose okužbe
na trto.
Bolezenska znamenja se na trti ne
pokažejo v istem letu, v katerem je
prišlo do okužbe, temveč se začnejo

pojavljati šele naslednje leto. Tako je
v vinogradu okuženih trt ponavadi
več, kot jih kaže bolezenska znamenja. Zato je poleg zatiranja ameriškega škržatka odstranjevanje okuženih
trt ključno za preprečevanje širjenja
bolezni.
Na območju Ljutomersko-Ormoških
goric je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zaradi
lanskoletnih številnih najdb zlate trsne
rumenice na novo določila razmejeno
območje, ki obsega okuženo območje
in varovalni pas ter posamezna žarišča
okužbe v varovalnem pasu. Na območju Občine Ljutomer sta okuženo
območje in varovalni pas določena s
katastrskimi občinami.
V okuženem območju zlate trsne rumenice vinogradniki sami poskrbijo za pregledovanje vinogradov in
odstranjevanje trt z bolezenskimi
znamenji. Priporočljivo je, da take
trte odstranijo takoj, ko opazijo
bolezenska znamenja. Zelo pomembno je, da julija, predvsem pa avgusta in septembra, redno pregledujejo

vinograde in obolele trte odstranijo
čim prej, da s tem preprečijo prenos
bolezni na zdrave trte. Okužene
trte namreč predstavljajo vir okužb
za nadaljnje širjenje. Trte je treba
odstraniti s koreninami vred. Ker je
tako odstranjevanje zamudno, je trto
smiselno najprej odrezati nad zemljo,
da se nadzemni del posuši, ostali del
pa se odstrani kasneje. S posušene
trte ameriški škržatek namreč ne
more več prenesti bolezni. Če ostanek
trte še odžene ali pa če odganjajo poganjki iz korenin, jih je treba sproti
odstranjevati, ker so lahko okuženi.
V okuženem območju je obvezno zatiranje ameriškega škržatka z insekticidi, vendar je letos za škropljenje
že prepozno. V varovalnem pasu,
ki obdaja okuženo območje zlate
trsne rumenice, morajo vinogradniki izvajati ukrepe izkoreninjenja, kar
pomeni, da v žariščih okužbe fitosanitarni inšpektor odredi uničenje trt z
bolezenskimi znamenji.

Mag. Erika Orešek, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Katastrske občine v Občini Ljutomer, ki spadajo v okuženo območje in v
varovalni pas
Območje

Seznam katastrskih občin

Okuženo območje

Desnjak (ID 262), Bučkovci - ID 252, Drakovci - ID 253, Moravci - ID 254, Godemarci - ID 255, Presika (ID 271, Nunska
Graba (ID 270), Rinčetova Graba (ID 269), Kamenščak (ID
260), Stara cesta (ID 261), Mekotnjak (ID 263), Radomerje
(ID 264), Gresovščak (ID 265), Plešivica (ID 266), Ilovci
(267), Slamnjak (ID 268) in del katastrske občine Globoka
(ID 274)

Varovalni pas

Krištanci (ID 238), Krapje (ID 239), Mota (ID 240), Babinci
(ID 242), Noršinci (ID 243), Precetinci (ID 248), Kuršinci (ID
249), Radoslavci (ID 256), Branoslavci (ID 257), Cezanjevci
(ID 258), Ljutomer (ID 259), Stročja vas (ID 272), Pristava
(ID 273) in del katastrske občine Grlava (ID 237).
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NASVETI STARŠEM: poskrbite za varnost otrok na spletu
Med šolskimi počitnicami se uporaba pametnih naprav in interneta pri
otrocih vsekakor močno poveča. Medtem ko so starši v službi, številni otroci
počitnice preživljajo sami doma, zato
se velikokrat kratkočasijo z uporabo
interneta, igranjem iger ipd. Splet je
lahko odličen prostor za igro, učenje
ter povezovanje otrok in mladostnikov.
Pametne naprave imajo namreč veliko
prednosti, kot so lažje izobraževanje,
vzpostavljanje socialnih stikov in informiranje, vendar pa prinašajo tudi
možnosti za razne vrste zlorabe in
nasilja. Vsakdo, ki uporablja internet,
lahko zaide v tvegano oziroma nevarno situacijo in postane žrtev spletnih
zlorab, in sicer že pri uporabi aplikacij,
iger ali elektronske pošte. Na teh omrežjih so namreč prisotni tudi ljudje,
ki izkoriščajo ranljivost otrok, da bi si
pridobili protipravno premoženjsko
korist ali da bi jih zlorabili.
Da bodo vaši otroci varni pred spletnimi zlorabami, jim za preventivo
postavite nekaj pravil:
• določite jim časovno omejitev uporabe spleta, mobilnih in elektronskih
naprav ter računalniških iger;
• na računalnik namestite ustrezne
protivirusne programe in požarni zid;
• otrokom povejte, da na internetu veljajo enaka pravila obnašanja in bontona kot v resničnem svetu. Spoštujejo naj druge uporabnike interneta
in naj ne širijo sovražnega govora;
• z otroki se pogovarjajte o tem, kaj
počnejo na spletu in katere spletne
strani obiskujejo;
• zagotovite jim, da jim boste, če se na
internetu znajdejo v težki in neprijetni situaciji, pomagali in jih ne
boste obsojali;

• otroke informirajte o dobrih in slabih
lastnostih interneta;
• računalnik naj ne bo del otroške
sobe, temveč ga postavite v prostor, v
katerem boste imeli nadzor nad tem,
kaj otroci počnejo na spletu;
• prepovejte jim, da bi se osebno srečali z ljudmi, ki jih spoznajo na spletu,
ker se lahko za profilom na družbenem omrežju v resnici skriva popolnoma druga oseba, katere namen ni
prijateljstvo, temveč spolna zloraba
in izsiljevanje otroka.

Varnost otrok v prvih šolskih dneh
Počitnice se bližajo koncu in učenci
bodo ponovno sedli v šolske klopi. V
prvih dneh so mnogi še razposajeni
in nepredvidljivi, mlajši otroci pa se
šele spoznavajo s prometnimi pravili.
Zato policisti ponovno opozarjamo,
da ste na šibkejše udeležence v cestnem prometu še posebej pozorni.
Staršem svetujemo, da se z otroki
pogovorite o prometni vzgoji, preverite, kaj otroci znajo in zmorejo, pri
prevozu otrok pa dosledno upoštevate prometna pravila in jih zavarujete z varnostnimi pasovi oziroma jih
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prevažajte zavarovane v ustreznih
otroških varnostnih sedežih (otrokova višina do 140 cm ali teža do 36 kg).
Starši in skrbniki, poskrbite, da bodo
otroci dobro vidni. Učenci prvega in
drugega razreda osnovne šole morajo nositi rumene rutice.
Za še večjo varnost in vidljivost je
priporočljiva tudi uporaba svetlejših
oblačil in odsevnikov, ki so obvezni
ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti.
Za otroke je med vožnjo s kolesom
obvezna tudi uporaba kolesarske
zaščitne čelade, ta pa je priporočljiva
tudi pri uporabi posebnih prevoznih
sredstev (skiroji, rolke ipd.).
Pri tem ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled svojim otrokom, zato
tudi sami upoštevajte cestnoprometne
predpise. Med vožnjo ne telefonirajte
(globa 250 evrov, 3 kazenske točke) ter
vozite strpno in spoštljivo do drugih
udeležencev v cestnem prometu.
V prvih šolskih dneh je varnost otrok
prioritetna naloga policije, zato
bomo na območjih šol izvajali poostrene nadzore.

Lidija Nemec, vodja policijskega
okoliša, Policijska postaja Ljutomer

Stanje na trgu dela v Občini Ljutomer

Konec junija 2022 je bilo na Zavodu
RS za zaposlovanje, Območna služba
Murska Sobota, registriranih 3.297
brezposelnih oseb, kar je za 25,6 %
manj kot konec junija 2021. Aprila
2022 je stopnja registrirane brezposelnosti na področju Območne
službe Murska Sobota znašala 8,0
%. V Občini Ljutomer je stopnja registrirane brezposelnosti znašala 5,6
%, kar je pod stopnjo registrirane
brezposelnosti v Republiki Sloveniji, ki znaša 5,9 %. Delovno aktivnega
prebivalstva je na območju Območne
službe Murska Sobota za 1,9 % več.

Zmanjšalo se je tudi število prijavljenih na zavodu s prijavljenim bivališčem v Občini Ljutomer, in sicer
je bilo konec junija letos vodenih 278
oseb, konec junija lani pa 350 oseb.
Med njimi je več kot polovica (55,4
%) žensk. Struktura prijavljenih oseb
ni ugodna in po večini ne ustreza potrebam trga dela, saj je kar 486 dolgotrajno brezposelnih. To pomeni,
da so brez zaposlitve že več kot eno
leto. Prav tako je 36,3 % oseb, ki imajo
priznan status invalida. Od prijavljenih ima osnovnošolsko izobrazbo ali
manj 29,5 %, nižjo in srednjo poklicno

izobrazbo 26,6 %, srednjo tehniško,
strokovno ali splošno izobrazbo 26,3
% in višješolsko ali več 17,6 %.
Delodajalci so na zavodu objavili 19,2 % več prostih delovnih mest
kot v enakem obdobju lani. Največ
potreb je na področju predelovalne
dejavnosti, gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva, gostinstva,
raznovrstne poslovne dejavnosti in
izobraževanja. Največ povpraševanja je bilo po naslednjih poklicih:
delavci za preprosta dela, natakarji, kuharji, strokovni sodelavci za
zdravstveno nego, vozniki, monterji
kovinskih konstrukcij in mehaniki.
Na zavodu čedalje težje zadostimo
potrebam delodajalcev, saj struktura prijavljenih ne ustreza potrebam
trga dela. Neskladje med ponudbo in
povpraševanjem poskušamo zmanjševati z vključitvijo v razne tečaje in
oblike usposabljanja.
Vse dodatne informacije dobite na
uradih za delo pri svetovalcih zaposlitve ali v pisarni za delodajalce. Vsi
aktualni podatki in prosta delovna
mesta pa so prav tako dostopni na
spletni strani Zavoda za zaposlovanje, in sicer na naslovu www.ess.gov.si.

Jelka Jež, vodja urada za delo

Dodatek k nagradi študentom ob zaključku študija
Občinski svet Občine Ljutomer
je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
kadrovskem štipendiranju in nagradah študentom v Občini Ljutomer.
Sprememba se nanaša na možnost

pridobitve dodatka za vsebino. Če
bodo študenti na kateri koli stopnji
študija v zaključnem delu izbrali
vsebino, vezano na Občino Ljutomer, bodo lahko uveljavljali pravico
do dodatka v višini 50 % siceršnje
nagrade od dokončanju. Občini Lju24

tomer bodo v tem primeru predložili en izvod zaključnega dela.
Na ta način želi Občina Ljutomer
spodbuditi študente, da se odločajo izbirati vsebine, vezane na Občino Ljutomer in se tako osredotočati na stanje v domači občini.

Avtomatično podaljšanje pravic iz javnih sredstev in avtomatizacija
informativnih izračunov
Avtomatično podaljševanje pravic
Avgusta 2022 bomo centri za
socialno delo odločali o podaljšanju
letnih pravic iz javnih sredstev
(otroški
dodatek,
državna
štipendija, znižano plačilo vrtca,
subvencija malice, subvencija kosila)
avtomatično po uradni dolžnosti,
kot to poteka že od leta 2019.
Večina letnih pravic poteče avgusta
in septembra, zato je pred nami
obdobje s povečanim obsegom dela.
Upravičencem
za
podaljšanje
prejemanja
navedenih
pravic ni treba oddati vloge.
Če center za socialno delo ne bo
razpolagal z vsemi dokazili, ki
so potrebna za izdajo odločbe/
informativnega izračuna, bomo
vlagatelje obvestili s pozivom k
predložitvi dokazil. S takojšnjim
odzivom na poziv bodo upravičenci
prispevali k hitrejši rešitvi zadeve.
Nova vloga se odda takrat, ko
vlagatelji:
• pravico uveljavljajo prvič. Vlogo
oddajo na obrazcu »Vloga za
uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev«, ki je dosegljiva na
povezavi
https://e-uprava.
g ov. s i / p o d ro c j a / vl o g e / vl o ga .
html?id=1468.
• uveljavljajo novo pravico
za
otroka. Vlogo oddajo na obrazcu
»Vloga za uveljavljanje pravic iz
javnih sredstev«, ki je dosegljiva
na povezavi https://e-uprava.
g ov. s i / p o d ro c j a / vl o g e / vl o ga .
html?id=1468. Za otroka, ki bo
1. septembra 2022 prvič začel
obiskovati vrtec, vlagatelj vlogo
za znižano plačilo vrtca odda
avgusta; za otroka, ki bo septembra

pridobil status dijaka, vlagatelj
vlogo za državno štipendijo odda
avgusta; za otroka, ki bo oktobra
postal študent, vlagatelj vlogo
odda septembra.
• sporočajo
spremembo
(spremembo števila oseb ali
upravičencev, spremembo ali
vključitev v vzgojno-izobraževalni
zavod, spremembo statusa učenca,
dijaka ali študente oziroma
spremembo vrste periodičnega
dohodka, pri državni štipendiji pa
tudi druge okoliščine, ki jih ureja
ZŠtip-1). Podatke o spremembah
oddajo na obrazcu »Obrazec za
sporočanje sprememb«, ki je
dosegljiv na spletni strani https://
e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/
vloga.html?id=1481.

Avtomatizacija
izdajanja
informativnih izračunov
Junija lani smo centri za socialno
delo začeli z izdajo informativnih
izračunov. Informativni izračuni
se izdajajo za pravico do otroškega
dodatka,
subvencijo
vrtca,
subvencijo malice in subvencijo
kosila. Junija letos je bila izvedena
dodatna nadgradnja informacijskega
sistema z namenom avtomatizirane
izdaje informativnih izračunov za
letne pravice.
Namen informativnega izračuna je,
da se stranki omogoči čim prejšnje
izvrševanje pravic, do katerih
je upravičena. Z informativnim
izračunom se začasno odloči o
upravičenosti do pravice, njeni
višini in obdobju upravičenosti.
Informativni izračun ima enako
vsebino kot odločba in bo stranki
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vročen na enak način kot velja
pravilo za vročanje odločb za pravice
iz javnih sredstev (navadno vročanje
z dostavo v hišni predalčnik; šteje
se, da je vročitev opravljena 21. dan
od dneva odpreme, ki je označen na
informativnem izračunu).
Če se upravičenec ne strinja z
ugotovitvijo
v
informativnem
izračunu, lahko vloži ugovor, o
katerem odloča center za socialno
delo. Rok za vložitev ugovora je 15
dni od dneva vročitve.
Ob ugovoru na informativni izračun
center za socialno delo izda odločbo,
na katero se stranka lahko pritoži.
Pri informativnem izračunu je
pomembno, da se pravica začne
izvrševati
z
dnem
odpreme
informativnega izračuna in vloženi
ugovor ne zadrži izvrševanja
informativnega izračuna. Če oseba
ugovora ne vloži, se informativni
izračun šteje za dokončno odločbo
centra za socialno delo. Oseba,
ki informativnemu izračunu ne
ugovarja, nima pravice do pritožbe.
Trajanje postopkov
Centri za socialno delo vsako leto v
obdobju od avgusta do septembra
odločamo o povečanem številu
pravic, ki se iztečejo v tem obdobju.
Zakonsko določeni rok za izdajo
odločbe je 60 dni od prejema
popolne vloge. Center za socialno
delo Pomurje bo organizacijo dela
tudi letos prilagodil potrebam in
potrudili se bomo, da bodo vloge
rešene v zakonskem roku in da
bo izplačevanje pravic potekalo
nemoteno.

Cvetka Bogdan, vodja službe ZUPJS

Pomembne spremembe na področju zakonodaje
Zaposleni na Upravni enoti Ljutomer,
ki je pristojna za izvajanje storitev s
področja državne uprave na lokalnem
nivoju, se trudimo, da vas tudi pravočasno seznanjamo s pomembnimi
spremembami, za katere menimo, da
vas zanimajo in so za vas pomembne.
Če se odločate, da boste gradili ali
spreminjali obstoječe zgradbe, je pomembno, da veste, da je 31. decembra 2021 začel veljati nov Gradbeni
zakon (Uradni list 199/21, v nadaljevanju GZ-1), ki se je začel uporabljati
1. junija 2022. Bistvene spremembe,
ki jih je prinesel nov GZ-1, so:
• mnenja mnenjedajalcev (to so Občina – skladnost s prostorskim aktom, JP Prlekija, Elektro Maribor d.
d. itd., če boste gradili v varovalnih
pasovih njihovih vodov), je treba
priložiti že vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja, zato morate za
mnenje mnenjedajalcev zaprositi,
preden vlogo oddate na upravni
enoti.
• če nimate ustrezne dokumentacije za
že obstoječi/zgrajeni objekt, vam GZ-1
omogoča več načinov legalizacije.
• skladno z novim Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
199/21) se komunalni prispevek
po novem odmeri tudi za gradnjo
nezahtevnih objektov. Vlogo morate oddati na pristojni občini, na območju katere boste izvedli gradnjo.

Če se ukvarjate s kmetijstvom, potem
je pomembno, da veste, da je bil 29.
marca 2022 objavljen spremenjeni
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17
– ZKme-1D, 79/17 in 44/22, v nada-

ljevanju ZKZ), katerega spremembe
so stopile v veljavo 13. aprila 2022.
Spremembe zakona prinašajo nekatere novosti, in sicer:
• rok za sprejem ponudbe je 15 dni
od takrat, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski, in ne več 30
dni. Rok za oddajo vloge za odobritev pravnega posla je ostal nespremenjen (30 dni).
• odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča
(v primeru gradnje) se odmeri za
zemljišča z boniteto, ki je večja od
35 bonitetnih točk (prej je bil prag
odmere 50 bonitetnih točk).
• zaščitene kmetije so črtane iz ZKZ,
kar pomeni, da je promet z zemljišči zaščitene kmetije prost (možna
je prodaja zemljišč kmetij, ki so bile
zaščitene).
• kadar gre za sklenitev pravnega
posla za zemljišča, ki se nahajajo na območju več upravnih enot
velja, da se tako ponudba kot tudi
postopek odobritve pravnega posla
vodita na območju upravne enote,
v katere pristojnost spada pretežni
del zemljišč (prej so se vloge pošiljale na več upravnih enot, sedaj pa
ni več tako).
• po novem se določbe, ki se nanašajo
na zakup, uporabljajo samo za kmetijska zemljišča v lasti Republike
Slovenije in lokalnih skupnosti, ne
pa več za kmetijska zemljišča v lasti
fizičnih in pravnih oseb zasebnega
prava. Za kmetijska zemljišča v lasti
fizičnih in pravnih oseb zasebnega
prava se uporablja samo zakon, ki
ureja obligacijska razmerja.
• pri uveljavljanju predkupne pravice za nakup kmetijskih zemljišč so
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določbe ZKZ o vrstnem redu predkupnih upravičencev ostale enake,
dodana pa je bila nova določba, ki
postavlja pogoj uveljavljanje predkupne pravice zakupnika. Oseba, ki
bo uveljavljala predkupno pravico
kot zakupnik, bo morala dokazati,
da je zakupnik parcele ki je naprodaj, in da je za parcelo, ki je naprodaj, predhodna 3 leta oddala zbirno vlogo na podlagi uredbe IAKS
(ni pa važno, kaj je v zbirni vlogi
uveljavljala). Da je zakupnik parcele, dokaže z veljavno pisno pogodbo, zakupnega razmerja pa ni treba
vpisati v zemljiško knjigo.
• sodni postopki (javne dražbe, stečajni in likvidacijski postopki) niso
več podvrženi postopkom po ZKZ,
kar pomeni, da odobritev za te primere ni več.

Leta 2022 se na področju storitev
upravne enote predvideva in pripravlja nekaj sprememb, s katerimi vas
seznanjamo s kratkim opomnikom, v
katerem so navedene aktivnosti, ki so
v letu 2022 pogojene z roki.
• Do konca leta je treba zamenjati
vozniška dovoljenja, ki so še na starih tridelnih rožnatih obrazcih, ker
bodo ta z 19. januarjem 2023 prenehala veljati.
• Letos poteče veljavnost večjemu
številu osebnih izkaznic in potnih
listin, zato priporočamo, da ste pozorni na veljavnost svojih osebnih
dokumentov in jih pravočasno zamenjate. Tako se boste izognili nepotrebnim nevšečnostim, ko boste
želeli na dopust.

Majda Meško,
Upravna enota Ljutomer

Spodbuda za zaposlovanje prejemnikov denarnega nadomestila, ki se v
času prejemanja denarnega nadomestila zaposlijo
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje obvešča vse osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb in
so hkrati prejemniki denarnega nadomestila za brezposelnost, da lahko,
če se v času prejemanja denarnega
nadomestila
za
brezposelnost
zaposlijo za polni delovni čas, poleg plače prejemajo še spodbudo za
zaposlitev.

Kdo lahko pridobi spodbudo?
Spodbudo za zaposlitev lahko pridobite, če ste upravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost in
ste se 27. marca 2020 ali kasneje
zaposlili za polni delovni čas, obenem pa imate:
• nedokončano osnovno šolo ali
doseženo osnovnošolsko, nižjo poklicno ali srednješolsko izobrazbo,
• hkrati pa se ne zaposlite pri istem
delodajalcu, ki je bil vaš zadnji pred
nastopom brezposelnosti (in tudi
ne pri delodajalcu, ki je po zakonu
o gospodarskih družbah povezana
družba vašega zadnjega delodajalca).
• Do spodbude ste upravičeni tudi, če
se s polnim delovnim časom zaposlite pri delodajalcu, ki pri nas uveljavi subvencijo za vašo zaposlitev.
• Spodbude pa ne morete pridobiti:
• če ste v programu javnih del sklenili pogodbo o zaposlitvi z izvajalcem
javnih del,
• če ste v srednješolskem programu
pridobili izobrazbo za deficitarne poklice (določene s politiko
štipendiranja na podlagi zakona
o štipendiranju in objavljene na
spletni povezavi https://www.
ess.gov.si/_files/13986/Seznam_

deficitarnih_poklicev_2021.pdf ).
Deficitarni poklici so tisti, pri katerih povpraševanje delodajalcev
presega ponudbo iskalcev zaposlitve na trgu dela.

Kolikšna je spodbuda in kako vam jo
izplačamo?
Spodbuda za zaposlovanje znaša 20
% vašega mesečnega neto denarnega nadomestila na dan sklenitve
delovnega razmerja (pogodbe o
zaposlitvi), zmanjša pa se za 25 %
akontacije dohodnine, ki jo plačamo na Zavodu. Če ne gre za poln
mesec zaposlitve, ste upravičeni do
sorazmernega dela spodbude, in
sicer do izteka obdobja, za katero vam
je bila priznana pravica do denarnega nadomestila, vendar ne več kot
12 mesecev od sklenitve delovnega
razmerja (pogodbe o zaposlitvi).
Spodbudo prejemate mesečno za
pretekli mesec.

Kako spodbudo pridobite?
Za pridobitev spodbude nam oddate vlogo v 30 dneh od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
Obrazec vloge dobite osebno
pri pristojnem uradu za delo ali si
ga natisnete z naše spletne strani. V
celoti in pravilno ga izpolnite in podpišete.
Vlogi obvezno priložite podpisano
pogodbo o zaposlitvi in obe oddate
tako, da:
• ju osebno prinesete na najbližji
urad za delo,
• ju pošljete po navadni pošti na
enega od naših naslovov,
• skenirano vlogo in prilogo pošljete
po elektronski pošti na naslov
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•
•
•
•

glavne pisarne naše območne
službe, pri kateri ste bili prijavljeni.
Spodbudo lahko prejmete tudi, če se
s polnim delovnim časom zaposlite
v tujini.
Takrat morate k vlogi za spodbudo
obvezno priložiti dve prilogi:
pogodbo o zaposlitvi s tujim
delodajalcem,
pogodbo o zadnji zaposlitvi
pred prejemanjem denarnega
nadomestila, če je bila ta v tujini.

Pravica do prejemanja spodbude vam
preneha:
ko se izteče obdobje, za katerega vam
je bila priznana pravica do denarnega nadomestila ali
ko preteče maksimalno možno obdobje prejemanja spodbude (12 mesecev) ali
če zamenjate delodajalca ali
če se vam skrajša delovni čas ali
če pričnete uveljavljati pravico do
plačila prispevkov zaradi starševstva.

Ali prejemanje spodbude vpliva na
vaše pravice pri morebitni vnovični
brezposelnosti in ponovnem uveljavljanju pravice do denarnega nadomestila?
Prejemanje spodbude na to nima
vpliva. Če se znova prijavite v
evidenco brezposelnih, lahko spet
uveljavljate pravico do denarnega
nadomestila.
Če vas zanima prejemanje omenjene
spodbude, vas prosimo, da se za dodatne informacije obrnete na svojega
svetovalca zaposlitve na pristojnem
uradu za delo.

Branko Baša, vodja oddelka aktivne
politike zaposlovanja

Dogajalo se je
Spominska slovesnost na Moti
Združenje borcev za vrednote NOB Ljutomer je 2. aprila
2022 organiziralo spominsko slovesnost pri spomeniku
padlim talcem ob nekdanjem Smodiševem mlinu na Moti. O
tem žalostnem dogodku, ki se je zgodil pred natanko 77 leti,
je zbranim na slovesnosti spregovoril domačin Peter Žibrat,
ki je takrat kot otrok videl 20 talcev iz ljutomerskih zaporov,
ki so jih Nemci pripeljali na prostor ob reki Muri in jih tam
postrelili. Na slovesnosti, ki so se je udeležili predstavniki
veteranskih in domoljubnih organizacij s prapori, so kulturni
program pripravili tamkajšnji osnovnošolci. S prižigom
sveč pa se je žrtvam poklonila delegacija, v kateri je bil tudi
ljutomerski podžupan Niko Miholič.

Kronanje vinske kraljice Društva
vinogradnikov Mala Nedelja

Proslava v počastitev dneva upora
proti okupatorju

Društvo vinogradnikov Mala Nedelja je 2. aprila 2022 v
Biotermah Mala Nedelja pripravilo slovesnost, na kateri
so nadeli krono in lento novi vinski kraljici. Daniello
Kosi, ki je dobri dve leti nosila naziv Martina X., je na
prestolu nasledila Nuša Novak iz Cezanjevcev. Martini
XI. so krono nadeli podpredsednik društva Zvonko
Škrget, državni sekretar na kmetijskem ministrstvu
Anton Harej in podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič.
Nuša Novak izhaja iz vinogradniške družine in je
dijakinja Biotehniške šole Maribor, študij pa namerava
nadaljevati na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske
vede v Mariboru.

Občina Ljutomer in Združenje borcev za vrednote NOB
Ljutomer sta 26. aprila 2022 v Domu kulture Ljutomer
organizirala proslavo v počastitev 27. aprila – dneva upora proti
okupatorju. V uvodu sta zbrane nagovorila podžupan Občine
Ljutomer Niko Miholič in profesor zgodovine na ljutomerski
gimnaziji Franc Čuš, ki sta spomnila na dogodke iz zgodovine,
v katerih so se naši predniki postavili po robu okupatorju. V
nadaljevanju proslave so za kulturni program poskrbeli dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer pod mentorstvom Maše
Žilavec, učenci OŠ Ivana Cankarja Ljutomer pod mentorstvom
Vita Žerdina in vokalna skupina Evridike iz KD Ivan Kaučič
Ljutomer pod vodstvom Romane Rek.
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Otvoritev prenovljenega Tinekovega broda
Pomembna turistična točka, ki povezuje Prleke in
Prekmurce, je t. i. Tinekov brod, ki drsi po reki Muri med
Moto in Gornjo Bistrico. Z njim upravlja družina Pozderec,
ki se je v lanskem letu brod odločila prenoviti. S projektom
je kandidirala na razpisu LAS Prlekija in si pridobila del
sredstev za obnovo, k celotni investiciji v višini 50.000
evrov pa so dodali tudi nekaj lastnih sredstev. Prenovljeni
brod je uradno potnike prvič prepeljal 29. aprila 2022.
Med njimi sta bila tudi županja Črenšovcev Vera Markoja
in podžupan Ljutomera Janko Špindler, ki sta skupaj
z brodarjem Jožefom Pozdercem na simbolni način, s
prerezom traku, odprla prenovljeni brod.

Setev koruze in postavitev
majskega drevesa na Cvenu

18. srečanje gasilcev ljutomerske
župnije

Prizadevni člani Turističnega društva Cven nadaljujejo z
organizacijo tradicionalnih prireditev, s katerimi obujajo in
obenem javnosti predstavljajo stare kmečke običaje. Tako
je bilo tudi 30. aprila 2022, ko so se zbrali na društvenem
posestvu Grünt. Tam so najprej ročno zluščili lansko
koruzo, nato pa so se vsi skupaj v tradicionalnih kmečkih
oblačili in z orodjem odpravili na njivo, na kateri so s
pomočjo sejalnice in traktorja – konjev v vasi namreč žal
več ne redijo – posejali nekaj arov koruze. Njivo so obdelali
z lesenimi grabljami in motikami, da bo koruza hitreje
vzklila. Pri opravilih jim je pomagal podžupan Občine
Ljutomer Janko Špindler. Po opravljenem delu so sedli za
skupno mizo in opravili tradicionalno prleško »jüžino«,
nato pa družno postavili še majsko drevo.

V počastitev sv. Florjana je 1. maja 2022 potekalo 18.
Srečanje gasilcev ljutomerske župnije, ki ga organizira
Jože Cimerman. Po zboru približno 80 gasilcev iz
osmih prostovoljnih gasilskih društev pred Mestno
hišo v Ljutomeru je sledil mimohod gasilcev v cerkev
sv. Janeza Krstnika, v kateri sta župnik Goran Merica in
msgr. Izidor Veleberi posvetila sveto mašo aktivnim in
vsem pokojnim gasilcem. V imenu lokalne skupnosti se
je gasilcem za prostovoljno in požrtvovalno delo zahvalil
podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler. Po končani
sveti maši so se vsi gasilci zbrali na župnijskem dvorišču
na pogostitvi in medsebojnem druženju.
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Pogovor s poslanko državnega
zbora Saro Žibrat

Obletnica pogovornih skupin
starejših za samopomoč

Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba je v čestitki izvoljenim poslancem nove sestave Državnega zbora Republike
Slovenije iz Pomurja izpostavila nekatere projekte lokalne
skupnosti, za katere se pričakuje pomoč države, obenem pa
novoizvoljene poslance povabila na pogovor. Vabilu se je 9.
maja 2022 odzvala Ljutomerčanka Sara Žibrat, ki je bila izvoljena v ljutomerskem volilnem okraju (prejela je 3.397 glasov
oz. 34,78 odstotka).
Poleg županje sta se srečanja z Žibratovo udeležila tudi podžupana Niko Miholič in Janko Špindler. Govorili so o sodelovanju in projektih lokalne skupnosti v prihodnje.
»Vedno znova sem hvaležna, ko se mi na poslovni poti z ambicioznimi načrti ‹zgodijo› ljudje, pri katerih začutiš, da jim je
mar za skupnost, za ljudi, ki živijo v tej skupnosti, ki ne vidijo
problemov, ampak jih jemljejo kot izziv in so pripravljeni nesebično pomagati,« je po srečanju dejala ljutomerska županja.

V Galeriji Anteja Trstenjaka v Ljutomeru je 9. maja 2022 potekala slovesnost, s katero so obeležili pet let delovanja treh pogovornih skupin starejših za samopomoč, ki delujejo v okviru Območnega združenja Rdečega križa Ljutomer. Program
»Skupine starejših ljudi za samopomoč« temelji na organiziranem prostovoljskem delu usposobljenih prostovoljcev. Pri
Območnem združenju RKS Ljutomer trenutno delujejo štiri
pogovorne skupine. Prva pogovorna skupina starejših Iskrice je začela delovati pred trinajstimi leti pod vodstvom Mire
Azzeh in Angele Marton. Pred petimi leti (aprila 2017) so v
okviru RKS OZ Ljutomer začele delovati še tri pogovorne skupine starejših za samopomoč: Opora v Križevcih, ki jo vodita
Lidija Koroša in Darinka Uršič, Jasmin v Ljutomeru z voditeljicama Martino Domajnko in Marijo Pušenjak in Naš krog v
Veržeju z Bernardo Fras in Jožico Svatina. Prireditve, ki so jo
s programom popestrili otroci iz Vrtca Ljutomer in harmonikar Iztok Dolamič, se je udeležila ljutomerska županja mag.
Olga Karba, ki je spregovorila o pomenu dela s starejšimi ter
izpostavila, da je tudi samopomoč ena od vrlin, na katere je
treba spomniti v letošnjem letu, ki ga je Občina Ljutomer razglasila za leto prleških vrednot in vinske kulture.

Županjin sprejem za novorojence
Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba je 12. maja
2022 pripravila sprejem za novorojence in njihove starše. V ljutomerski občini se je v letu 2021 rodilo 92 otrok,
sprejema v dvorani ŠIC Ljutomer pa se jih je udeležila več
kot tretjina. Dijaki programa predšolske vzgoje Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer so pripravili predstavo,
ljutomerska županja pa je prisotnim namenila nagovor, v
katerem je poudarila družinsko srečo in vpliv staršev na
razvoj otroka. Županja je vsem prisotnim otrokom podarila majico s posvetilom, vsem, ki se sprejema niso mogli
udeležiti, pa so bila darila posredovana po pošti.
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Odprtje kolesarskega poligona v Ljutomeru
Občina Ljutomer je postala bogatejša za nov kolesarski poligon oziroma »pumptrack«, ki se nahaja pri Športno-izobraževalnem centru Ljutomer. Kolopark je sestavljen iz asfaltiranih
grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v krožno
celoto. Razgibanost poligona omogoča zabavno, ob upoštevanju pravil uporabe pa tudi varno športno izkušnjo tako začetnikov kot tudi izkušenih uporabnikov.
Otvoritev kolesarskega poligona je bila 14. maja 2022. Po
nagovoru županje Občine Ljutomer mag. Olge Karba in predsednika Športne zveze Ljutomer Miroslava Rauterja so se po
progi zapeljali tekmovalci, ki so v sklopu otvoritvenega dneva
sodelovali na kolesarskem tekmovanju za pomurski pokal.
Občina Ljutomer je projekt izgradnje koloparka prijavila na
Javni razpis za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih
športnih površin v letu 2021, ki ga je razpisalo Ministrstvo

za izobraževanje, znanost in šport, ter si pridobila sofinancerska sredstva v višini 22.916,66 evra. Poligon je v prostor
umestil Zavod Aliansa iz Ljubljane, vrednost del pa je znašala
70.450,64 evra.

Maturanti zaplesali tudi na Glavnem trgu v Ljutomeru
saj Plesna zveza obeležuje 20 let, odkar se je prvič zaplesala
sinhrona maturantska ulična četvorka. Kot pravijo, gre za
edinstven evropski projekt, ki z glasbo in enostavno plesno
koreografijo povezuje mlade širom Evrope. Maturante
ljutomerske gimnazije je pred plesom četvorke nagovoril
podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič, ki jim je zaželel
uspešno opravljanje mature in uspešen zaključek študija,
hkrati pa izrazil upanje, da se bodo vrnili v naše kraje, ki
ponujajo veliko priložnosti za poslovni uspeh.

KUPON ZA

20%

Ob zaključku štiriletnega izobraževanja so 20. maja 2022
točno opoldne maturanti Gimnazije Franca Miklošiča
Ljutomer na Glavnem trgu v Ljutomeru odplesali četvorko.
S tem so se ponovno vključili s projekt European Quadrille
Dance Festival, ki ga v naši domovini vodi Plesna zveza
Slovenije in se izvaja v šestih evropskih državah. Za
predvajanje četvorke in radijski prenos v vse kraje je
poskrbel Radio Slovenija International, ki se je v živo javljal
s prizorišč doma in v tujini. Letos je bilo še posebej slovesno,

POPUST ZA ENO
STORITEV PO IZBIRI
VELJA ZA KORIŠČENJE STORITEV
TERMALNEGA PARKA IN
WELLNESS PONUDBE
OD PONEDELJKA DO PETKA V TERMINU OD
1.9. - 29.12.2022
KUPON PREDLOŽITE OB NAKUPU STORITVE
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO
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Otvoritev prenovljene in energetsko sanirane glasbene šole
vsi učenci in zaposleni, pa tudi ostali obiskovalci, počutijo
odlično. Iskrena hvala investitorju Občini Ljutomer za
pripravo celotnega projekta, pridobitev nepovratnih sredstev
za investicijo in podpis koncesijske pogodbe za energetsko
sanacijo zgradbe,« je na otvoritveni slovesnosti, ki je bila v
petek, 20. maja 2022, povedal ravnatelj šole Stanislav Lašič.
»Gre za izjemno zahteven infrastrukturni projekt v mestu
Ljutomer, saj smo prenavljali precej staro zgradbo, ki se po
domače ‚ni dala‘ in je bilo potrebno veliko angažmaja, da danes
lahko žari v tako lepi luči,« je v svojem nagovoru izpostavil
ljutomerski podžupan Niko Miholič.

V sklopu prve faze sanacije objektov v lasti Občine Ljutomer
je bil prenovljen in energetsko saniran tudi objekt Glasbene
šole Slavka Osterca Ljutomer. V sklopu energetske sanacije
je bilo vzpostavljeno energetsko upravljanje objekta,
vgrajena je bila merilna oprema s pripadajočo krmilnokomunikacijsko tehnologijo za spremljanje obratovanja
in rabe energije objekta, na dvoriščni strani objekta je bila
izdelana hidroizolacija in toplotna izolacija ter urejena fasada,
demontirano je bilo staro stavbno pohištvo ter dobavljeno
in montirano novo leseno stavbno pohištvo z ustrezno
izolativnostjo, urejena je bila izolacija stropa nad neogrevano
kletjo, izvedena je bila prenova razsvetljave z zamenjavo
obstoječih svetilk z novimi LED-svetilkami in zamenjavo vse
električne inštalacije, vgrajena sta bila toplotna črpalka zrak/
voda z vso pripadajočo hidravlično in varnostno opremo
ter navezavo do kotlovnice za ogrevanje in kondenzacijski
kotel za zagotavljanje vršne toplote oziroma za uporabo
ob nedelovanju toplotne črpalke, nameščeni pa so bili tudi
razvodi cevi v toplotno izolacijo na strop kleti ter termostatske
glave in ventili.
Sočasno z energetsko sanacijo se je v letih 2019 in 2020
izvajala še rekonstrukcija objekta. Zaradi dotrajanosti je bilo
potrebno na novo postaviti in ojačati nosilno konstrukcijo
objekta. Izdelani so bili novi temelji, vertikalni stebri in nove
armiranobetonske plošče. Predelana in obnovljena je bila tudi
lesena konstrukcija dela ostrešja, urejeno pa je bilo tudi novo
požarno stopnišče iz dvorane. Dela je izvajalo Komunalno
podjetje Ormož, d. o. o. Skupna vlaganja v ureditev objekta
Glasbene šole Slavka Osterca v Ljutomeru so v letih 2019 in
2020 znašala okrog 1,8 milijona evrov.
»Zelo smo ponosni na pridobljene prostore, v katerih se

Predstavitev knjige Okraj Ljutomer
1945–1950
Zgodovinar ter nekdanji profesor in ravnatelj na Gimnaziji
Franca Miklošiča Ljutomer dr. Ivan Rihtarič je leta 2020
v samozaložbi izdal knjigo Okraj Ljutomer 1945–1950,
upravno-politična in gospodarska skica. Rihtarič se je odzval povabilu Območne izpostave JSKD Ljutomer in 25.
maja 2022 knjigo predstavil javnosti. Kot je o knjigi dejal
avtor, je bilo raziskovanje dogodkov v prvih letih po drugi
svetovni vojna v takratnem okraju Ljutomer zanj izziv, ki se
ga je lotil z namenom, da v bogato zgodovino tega območja
doda še doslej večinoma neobjavljeno gradivo. Arhivsko
gradivo za ta čas in prostor je dostopno v Pokrajinskem
arhivu Maribor. Tam so tudi zapisniki Okrajnega komiteja
KPS Ljutomer za obdobje 1945–1952. Predstavitve knjige se je udeležil podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič,
ki je avtorju v znak zahvale, da je zbral zgodovinsko pomembne podatke, predal monografijo o Ljutomeru.
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Slovesnost ob 100-letnici Čebelarskega društva Ljutomer
Osrednjo slovesnost ob praznovanju 100-letnice
Čebelarskega društva (ČD) Ljutomer so pripravili 28. maja
2022. V sklopu jubileja je ta dan pri učnem čebelnjaku na
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer potekal tudi prikaz točenja
medu, v Galeriji Anteja Trstenjaka pa so pripravili razstavo
ob jubileju. Pred Domom kulture Ljutomer, v katerem je
potekala osrednja slovesnost, je bil na ogled čebelji paviljon.
Na prireditvi so spregovorili predsednik ČD Ljutomer Jožef
Feuš, podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič, ki je društvu
v imenu Občine Ljutomer izročil zahvalo, podpredsednik
Čebelarske zveze Slovenije Janez Vencelj, predsednik
Čebelarske zveze društev Pomurja Štefan Šemen, medena
kraljica Slovenije Valentina Marinič in kot slavnostni
govornik dr. Stanko Kapun, direktor KGZ Murska Sobota.
Ob tej priložnosti je društvo svojim članom za zasluge
podelilo tudi priznanja in zahvale. Priznanje Antona Janše
II. stopnje je prejel Dušan Pevec, priznanje Antona Janše
III. stopnje pa so prejeli Boštjan Babič, Jožef Feuš, Marjan
Lipovec, Branko Magdič in Zvonko Perc. Srebrno priznanje
Petra Dajnka je prejela Nataša Horvatić Dolamič, bronasto

priznanje Petra Dajnka pa so prejeli Herman Bogdan, Vlado
Rajner in Irena Tibaut. Zahvale so prejeli Branko Bratinščak,
Darja Kosič Auer, Čebelarstvo Tigeli, Janez Vencelj, Janče
Gartner, Vrtec Ljutomer, tamburaška skupina Brajde, OŠ
Stročja vas, pevska skupina Pšenični klas in dr. Stanko Kapun.
V društvu so se posebej zahvalili tudi Občini Ljutomer.
Za kulturni program so poskrbeli otroci iz Vrtca Ljutomer,
Tamburaška skupina Brajde, učenci OŠ Stročja vas, ki so
pripravili skeč, in pevska skupina Pšenični klas iz TKD Babinci.

Gasilsko tekmovanje v Pristavi

SERVISIRAMO:

- TV, PLAZMA, LCD, LED-televizorje
- vse avdio naprave
- nabava daljincev za vse vrste televizij

V Pristavi so 28. maja 2022 pripravili izbirno tekmovanje
Gasilske zveze Ljutomer za Memorial Matevža Haceta.
Tekmovanja, ki ga je organiziralo PGD Pristava, se je udeležilo
15 enot. Na zaključni prireditvi so podelili tudi pokale
najuspešnejšim. Zmagali so: PGD Mala Nedelja (pionirji),
PGD Branoslavci (mladinci), PGD Radoslavci (mladinke),
PGD Pristava (članice A), PGD Pristava (članice B), PGD
Podgradje (člani A) in PGD Mekotnjak-Stara Cesta (člani B).
Pokale so podeljevali predsednik Gasilske zveze Ljutomer
Andrej Rus, podpredsednica Gasilske zveze Ljutomer Irena
Križanič, poveljnik Gasilske zveze Ljutomer Andrej Trstenjak
in podžupan ljutomerske občine Niko Miholič.

Igor Lah s.p.
Vrazova 14
9240 LJUTOMER
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POPRAVILO PRALNO-SUŠILNIH STROJEV
GSM: 041 346 671

Letni občni zbor Društva upokojencev Ljutomer
reševanja stanovanjskih težav, prostovoljstva, vzajemne
samopomoči in upravljanja z objektom. Na zboru sta prisotne
nagovorili tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba, ki je
med drugim pohvalila odlično delo društva ter njegovo pestro
in široko dejavnost ter se zahvalila za odlično sodelovanje, in
predsednica Pokrajinske zveze društev upokojencev Pomurje,
Vijola Bertalanič, ki je prisotne seznanila z delovanjem ter
aktivnostmi in projekti Pokrajinske zveze in Zveze društev
upokojencev Slovenije. Za odlično razpoloženje prisotnih
članov je poskrbela zasedba Bisernica.

23. Likovna kolonija
Vrtca Ljutomer
V Biotermah Mala Nedelja je 3. junija 2022 potekal občni zbor
članov Društva upokojencev Ljutomer, na katerem so potrdili
poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2021 ter sprejeli
program dela in finančni načrt za letošnje leto. Predsednik
društva Ciril Magdič je v svojem nagovoru posebej izpostavil
težave pri organizaciji prireditev in družabnih dogodkov
zaradi že dve leti trajajočih ukrepov, povezanih z novim
koronavirusom. Posebej je izpostavil široko dejavnost, saj
društvo deluje tako na kulturnem (6 sekcij), športnem (12
sekcij) in družabnem področju (5 sekcij) ter na področju
socialnih zadev, na katerem opravljajo dejavnosti s področja

Vrtec Ljutomer je 2. junija 2022 organiziral že 23.
likovno kolonijo. Na Ranču Jureš v Babincih so ustvarjali
otroci iz 12 vrtcev in člani Likovne sekcije Silvo Prelog,
ki deluje pod okriljem Kulturnega društva Ivan Kaučič
Ljutomer. Udeleženci kolonije so uporabljali tempera
barve, oglje, svinčnik, flomastre in krede. Nastali so
čudoviti likovni izdelki, ki so jih razstavili. Ob zaključku
kolonije je ravnateljica Vrtca Ljutomer Ksenija Žuman
sodelujočim podelila priznanja, prisotnim pa se je
pridružila tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba.

Srečanje starejših krajanov KS Radoslavci
V gasilskem domu v Radoslavcih so 1. junija 2022 pripravili
srečanje starejših krajanov iz vasi, ki tvorijo Krajevno
skupnost (KS) Radoslavci. Zbrane krajane, ki so dopolnili
70 let, sta uvodoma nagovorila predsednik KS Radoslavci
Janez Rudolf in ljutomerska županja mag. Olga Karba, po
kulturnem programu, ki so ga pripravili učenci Osnovne šole
Mala Nedelja in pevke zasedbe Soside iz Male Nedelje, pa sta
spregovorili tudi predsednica ljutomerskega območnega
združenja Rdečega križa Silva Duh in ravnateljica OŠ
Mala Nedelja Breda Žunič. Podeljena so bila priložnostna
darila najstarejšima udeležencema srečanja Anki Ciglarič
iz Godemarcev in Janezu Žnidariču iz Radoslavcev, ki sta
dopolnila 83 let, ter Ludviku Horvatiču, ki je na dan srečanja
praznoval 77. rojstni dan.
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Srečanje starejših krajanov KS Stara Cesta
V prostorih Turizma na podeželju Tompa na Stari Cesti
so se 2. junija 2022 srečali starejši krajani iz vasi Desnjak,
Mekotnjak in Stara Cesta, ki so že dopolnili 70 let. V
prijetnem vzdušju, ki so ga pripravili učenci Osnovne šole
Janka Ribiča Cezanjevci in harmonikar Bojan Šeruga, so
prisotnim dobre želje izrekli predsednik sveta Krajevne
skupnosti Stara Cesta Marjan Kaučič, županja Občine
Ljutomer mag. Olga Karba, ljutomerski podžupan Janko
Špindler, predsednica ljutomerskega območnega združenja
Rdečega križa Silva Duh in predstavniki številnih društev,
ki delujejo na območju omenjene krajevne skupnosti. Ob
tej priložnosti so najstarejšima udeležencema srečanja
Tereziji Kaučič (rojena 1932) iz Mekotnjaka in Gabrijelu
Vrablju (rojen 1934) s Stare Ceste podelili manjše darilo.

Ocenjevanje vinskih vzorcev in
podelitev medalj

Dobrodelna pot Deželak Junak tudi
skozi Ljutomer

Društvo vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer je
6. aprila 2022 v prostorih Dvorca Jeruzalem pripravilo
28. ocenjevanje vina. Komisija v sestavi enologinje in
častne članice društva Cvetke Sakelšek kot predsednice,
enologa Mihaela Kuharja, enologa in častnega člana mag.
Slavka Žalarja, enologa Boža Čeha ter degustatorke in
sommelierke 1. stopnje Tjaše Kovačič ocenila 98 vzorcev.
Pri ocenjevanju se jim je pridružila tudi županja Občine
Ljutomer mag. Olga Karba. Vina so si prislužila 38 zlatih
medalj, najvišjo ocenjeno vino pa je bilo rumeni muškat
– izbor vinogradnika Ivana Kirića iz Središča ob Dravi
(18,80 točke). Prve tri najvišje ocenjene vzorce (mirnega)
vina sorte šipon, ki so jih pridelali vinogradniki,
registrirani v Občini Ljutomer in so izpolnjevali ustrezne
pogoje za prodajo, bo Občina Ljutomer v določenih
količinah odkupila v protokolarne namene in jih opremila
z nalepko »Protokolarno vino v letu prleških vrednot
in vinske kulture«. Gre za šipon, ki so ga pridelali: Vina
Kovačič (Presika), Vinogradništvo Ozmec (Ilovci) in
Družina Vaupotič (Radomerščak).
Podelitev medalj so pripravili 3. junija 2022, vinogradniki pa
so ob zvokih Pihalnega orkestra Ljutomer medalje prejeli iz
rok predsednika društva Stanislava Kaučiča, vinske kraljice
Tine Pregrad, predsednice ocenjevalne komisije Cvetke
Sakelšek in ljutomerskega podžupana Nika Miholiča.

Radijski voditelj Miha Deželak je s svojo ekipo osmo leto zapored izvedel dobrodelno pot po Sloveniji z namenom zbiranja denarja za počitnice otrok iz ogroženih družin. Akcija, ki
so jo poimenovali Deželak Junak, je trajala od 1. do 10. junija
2022, skupaj pa so zbrali kar 924.116,75 evra.
Miha Deželak se je 5. junija 2022 zapeljal tudi po Prlekiji
in se med drugim ustavil v Ljutomeru. Na Glavnem trgu v
Ljutomeru so ga sprejeli številni občani, med njimi pa sta
bila tudi podžupana Občine Ljutomer Niko Miholič in Janko
Špindler.
»Hvala, Miha, da svojo pot vedno načrtuješ tudi skozi Ljutomer, saj smo prav tukaj doma srčni in dobri ljudje, kot si
ti. Letošnje leto smo v Ljutomeru razglasili za leto prleških
vrednot in kulture vina. Ti si s svojimi dejanji in dobroto
vsekakor zaslužiš, da te razglasimo za Prleka. Velik poklon
tvojemu delu!« je med drugim povedal podžupan Špindler.

Zborovskega buma se je udeležilo
več kot 250 otrok
Ljutomerska območna izpostava Javnega sklada
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je 9. junija
2022 v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru organizirala
Zborovski bum, ki so ga letos namesto območnih revij
pevskih zborov organizirali po vsej Sloveniji. Številnim
obiskovalcem so zapeli naslednji zbori: MPZ LA-TI-DO
OŠ Križevci (zborovodkinja Renata Mikl), OPZ in MPZ OŠ
Mala Nedelja (zborovodkinja Sandra Hanžič), OPZ in MPZ
OŠ Veržej (zborovodja Zoran Repija), Cici OPZ OŠ Ivana
Cankarja Ljutomer (zborovodkinja Martina Kuzma), OPZ
in MPZ OŠ Ivana Cankarja Ljutomer ter OPZ Podružnične
OŠ Cven (zborovodja Vito Žerdin). Tako je skupaj zapelo
več kot 250 otrok.
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Županjine petice najboljšim učencem

Otvoritev prostorov za mlade
Svoje prostore v mestnem središču so dobili tudi mladi,
ki se bodo lahko družili in uresničevali svoje projekte v
objektu na Prešernovi ulici 8 v Ljutomeru (bivša Jagoda).
V minulih treh letih je Komunalno podjetje Ormož izvedlo celotno obnovo prostorov, stroški pa so skupaj znašali
okoli 250.000 evrov. Otvoritev prostorov za mlade, ki sta
ga pripravila KTD Festival Ljutomer in Občina Ljutomer,
je bila 10. junija 2022. Zbrane sta nagovorila ljutomerska
županja mag. Olga Karba, ki je ob tej priložnostni simbolično predala ključ prostorov predsednici Prleškega študentskega kluba Veroniki Djačkaj, in predsednik KTD Festival
Ljutomer mag. Tomaž Horvat, ki je predstavil program
otvoritvene slovesnosti »Prlekija mo mlode«. Ta je zajemal
ogled filmov v prleški produkciji, ogled razstave Zgodovina
ljutomerskega glasbenega ustvarjanja ter koncerta skupin
Dežurni krivci in Ezy Ryder. Prostori za mlade v Ljutomeru
so odprti od ponedeljka do petka med 14. in 18. uro, mladi
pa se lahko v prostorih družijo, igrajo družabne igre in se
udeležujejo raznih delavnic in koncertov.

Ljutomerska županja mag. Olga Karba je 10. junija 2022 v
prostorih slaščičarne Flo v Ljutomeru pripravila sprejem
za najboljše učence, ki so v šolskem letu 2021/22 zaključili osnovnošolsko izobraževanje. Po glasbenem nastopu
učenca ljutomerske glasbene šole Doriana Karbe z diatonično harmoniko je županja podelila »županjine petice«,
priznanje in mesečno vstopnico za kopanje na ljutomerskem letnem kopališču. Iz Osnovne šole Ivana Cankarja
Ljutomer so bili sprejema deležni Sašo Bistrovič, Lara
Holcman, Črt Krajnčan, Zala Vaupotič, Petja Fišinger, Vita
Horvat, Anamarija Pihlar, Anže Škrget in Izak Škrobar, iz
Osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci Janica Nushol, iz
Osnovne šole Mala Nedelja Katarina Rojht ter iz Osnovne
šole Stročja vas Tija Gajser, Tadej Ozmec, Eva Rus in Rene
Budna. Sprejema so se udeležili tudi ravnatelj in ravnateljice šol Branko Meznarič, Brigita Hojnik, Breda Žunič
in Mateja Leskovar Polanič ter razrednik in razredničarke
Damijan Šumak, Tanja Zanjkovič, Milena Žibrat, Ksenija
Špur in Nataša Horvatić Dolamič. V imenu prisotnih se
je županji za sprejem zahvalila ravnateljica Osnovne šole
Mala Nedelja Breda Žunič.

Cleangrad praznuje 20 let

Podjetje Cleangrad iz Ljutomera v letošnjem letu slavi 20 let
delovanja. Podjetje zaposluje več kot 200 ljudi, ki bodo letos po
napovedih ustvarili prihodke v višini 20 milijonov evrov. Ob jubileju so odprli tudi nove poslovne prostore. Z naložbo, vredno
2,5 milijona evrov, so pridobili približno 1400 kvadratnih metrov novih pisarniških prostorov, ob boljših delovnih pogojih za
zaposlene pa so z njo dosegli še druge izboljšave in optimizacijo. Stavba je trajnostno naravnana, saj se ogreva s toplotnimi

črpalkami, prihranek pa jim bo prinesla tudi digitalizacija tako
v poslovnih kot proizvodnih procesih. Na slovesnosti, ki je bila
10. junija 2022 in sta se je udeležila tudi županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in podžupan Janko Špindler, so sedmim
delavcem, ki so v podjetju zaposleni od ustanovitve, podelili
hipce kiparja Roberta Juraka. Prejeli so jih sedanji direktor Jernej Zupančič, Anton Krajnc, Bojan Kovačič, Pavel Dijak, Vlado
Muršič, Andrej Panker in Janez Kutnjak.
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Koncert ob jubileju ljutomerskega
pihalnega orkestra in dnevu državnosti

Otvoritev prizidka vrtca v Mali Nedelji
Ena večjih investicij v ljutomerski občini v zadnjem
obdobju je bila izgradnja prizidka k vrtcu Osnovne šole
Mala Nedelja. Vrsto let so se srečevali s prostorsko stisko,
v začetku letošnjega leta pa so se otroci in vzgojiteljice
preselili v nove prostore. Celotna investicija je vredna
dobrega pol milijona evrov, otvoritvena slovesnost pa
je bila 17. junija 2022. Na slovesnosti so bili prisotni
številni gostje: županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba,
podžupana Niko Miholič in Janko Špindler, direktorica OU
Angelca Lukman, poslanka v državnem zboru Sara Žibrat,
predstojnica Zavoda za šolstvo Murska Sobota Darja Farič
Klemenčič, predsednika KS Mala Nedelja Boštjan Žerdin
in KS Radoslavci Janez Rudolf ter mnogi drugi. Kulturni
program so pripravili otroci iz vrtca in šole ter domačin
Tadej Murkovič, o investiciji pa je podrobneje spregovorila
ravnateljica OŠ Mala Nedelja Breda Žunič, ki so se ji pri
prerezu traku in otvoritvi pomembne pridobitve za Malo
Nedeljo pridružili ljutomerska županja ter otroka Angelika
Filipič in Nikolas Kosi.
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17. junija 2022 je bil v Parku 1. slovenskega tabora v
Ljutomeru koncert ob 100-letnici Pihalnega orkestra
Ljutomer in dnevu državnosti. Slavnostni govornik bi moral
biti mag. Igor Teršar, sekretar na Ministrstvu za kulturo,
a je žal zbolel. Poslal je čestitko, v kateri je med drugim
zapisal: »Glasba je prerokba. Kdor se je enkrat dotakne, ga
prevzame za celo življenje. Glasba združuje in spodbuja,
uči in nagrajuje, pričara radosti življenja in gane do solz.«
Številnim obiskovalcem je spregovorila ljutomerska županja
mag. Olga Karba, ki je med drugim dejala: V naši občini smo
ponosni na številne pomembne tradicije in zgodovinske
mejnike, ki nas delajo prepoznavne v širšem slovenskem
prostoru. Med temi je tudi godbeništvo, ki v letu 2022
slavi visok jubilej. Zato ob tej priložnosti iskreno čestitam
vsem, ki ste na kakršenkoli način pomagali ustvarjati
100-letno prehojeno pot pihalnega orkestra v Ljutomeru.«
Ob tej priložnosti je županja Pihalnemu orkestru Ljutomer
podelila tudi posebno zahvalo za ohranjanje tradicije
godbeništva v naši občini, ki jo je v imenu društva prevzel
predsednik Milan Lebar. Pihalni orkester je v nadaljevanju
večera navdušil s svojim izborom skladb, obiskovalce pa je
še posebej očarala Avsenikova skladba Čez zelene trate, pri
kateri se je kot vokalistka izkazala Sabina Lašič.
Preden so se ljutomerskim godbenikom na odru pridružili
Mladinski pihalni orkester Glasbene šole Slavka Osterca
Ljutomer, Godba na pihala Središče ob Dravi, Prekmurska
godba Bakovci, KUD Muzika Križevci, Pihalni orkester
Murska Sobota in Prleška godba Društva upokojencev
Ljutomer, so se poklonili tudi prejšnjim dirigentom
orkestra: prisotni so bili Janko Škrajnar, Ignac Karba in
Simon Novak.
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Po dveh letih premora je bil ponovno
organiziran krajevni praznik Krajevne
skupnosti Cezanjevci. Dvodnevno praznovanje so v soboto, 21. maja 2022,
otvorili športniki. Člani ŠRD Kostanjevica so v svojem centru gostili prijatelje iz pobratenega društva Začret. Odigran je bil nogometni turnir štirih ekip.
Prvo mesto je osvojila mlada ekipa ŠRD
Začret, drugo mesto je pripadlo mladi
ekipi ŠRD Kostanjevica, tretje mesto je
zasedla starejša ekipa ŠRD Začret, četrto pa starejša ekipa ŠRD Kostanjevica.
V nedeljo, 22. maja 2022, je bilo v
dopoldanskem času 34. tekmovanje
koscev na Heričevem travniku v Vogričevcih. V košnji se je pomerilo 12
moških in 6 žensk. Pokale najboljšim

( ka r

ta

so podeljevali na popoldanski osrednji
slovesnosti pred gasilskim domom v
Vogričevcih. Prisotne sta nagovorila predsednika KS Cezanjevci Franc
Slokan in ljutomerski podžupan Niko
Miholič. V moški konkurenci je zmagal
Slavko Tarča iz Vidanovcev, drugo mesto je zasedel Franc Šiftar s Podgradja,
tretji pa je bil Marcel Stojnšek iz Vogričevcev. Pokal za najstarejšega kosca
je prejel Edi Leskovar s Stare gore. V
ženski konkurenci je slavila domačinka Simona Stojnšek, drugo mesto je zasedla Vera Šiftar s Podgradja, tretje pa
Jelica Horvat iz Branoslavcev. Najstarejša tekmovalka je bila Marija Heric,
ki je tudi lastnica travnika, na katerem
je potekalo tekmovanje.

Odprto od ponedeljka do petka med 14. in 18. uro.

PROSTORI ZA DRUŽENJE MLADIH.
Vabljeni v novem šolskem letu 2022/23.

www.facebook.com/Mladinsko-kulturni-center-Ljutomer

ru

me
Ljuto

Že tradicionalno drugo soboto v
juniju so krajevni praznik pripravili
v KS Železne Dveri. Poleg številnih
spremljevalnih prireditev so 11.
junija 2022 pripravili osrednjo
slovesnost pri Miklošičevi domačiji
v Radomerščaku. Za gostoljuben
sprejem je poskrbela družina
Vaupotič, ki že vrsto let zgledno
skrbi za Miklošičevo domačijo.
Predsednik KS Železne Dveri
Marjan Munda je v svojem nagovoru
predstavil postorjeno na območju
krajevne skupnosti v zadnjih
štirih letih, v katerih je bilo veliko
sredstev namenjenih predvsem
izboljšanju cestne infrastrukture.
Zbrane sta nagovorila tudi poslanka
v državnem zboru Sara Žibrat in
podžupan Občine Ljutomer Niko
Miholič, slavnostni govornik pa
je bil kustos Splošne knjižnice
Ljutomer
Tomaž
Markovič.
Program so popestrili učenci
Osnovne šole Ivana Cankarja
Ljutomer, dijaki Gimnazije Franca
Miklošiča Ljutomer, člani Etnološkokulturnega društva Künštni Prleki in
prleška etno-folk glasbena skupina
Bosi. Praznovanje krajevnega
praznika so ob dobrotah, ki so jih na
ogled in pokušino postavile domače
gospodinje, zaključili na športnem
igrišču v Radomerju.

Cven
Športni park ob Zadružnem domu
na Cvenu je bil 18. junija 2022
prizorišče krajevnega praznika. V
dopoldanskem času so bili aktivni
kolesarji in pohodniki, popoldne pa
so uradni pričeli prireditev, na kateri
sta prisotne pozdravila predsednica
KS Cven Saša Polajnar in ljutomerski
podžupan Niko Miholič.
Program in dogajanje sta povezovali
Melita in Štefka iz Kulturnega društva
(KD) Cven. V uvodnem delu prireditve
so na tamburice zaigrali Cvenski črički,
s skečem pa so se predstavili učenci
tamkajšnje osnovne šole.
Člani Društva medene kraljice Slovenije
so za vse prisotne kuhali medeni lonec. S
svojimi izdelki se je predstavila družina
Tigeli z Zgornjega Krapja, s svojimi
aktivnostmi pa Športno društvo MRD
s Spodnjega Krapja. Gledališčniki iz KD
Cven so pekli palačinke. Priznanje KS
Cven za uspehe na področju golobarstva

Stara Cesta
je letos prejel Miha Sovič s Cvena. Ta
je v pogovoru spregovoril o gojenju
in treniranju golobov ter o izkušnji
tekmovanja na svetovnem prvenstvu v
Južni Afriki.
Prisotni so imeli priložnost pobližje
spoznati toplozračni balon, za kar
so poskrbeli člani Balonarskega
društva Bakovci, za ubrano petje
pa je poskrbel Mešani pevski zbor
Cven-Pristava. Člani KD Cven
(KulCultura in folklorna sekcija)
so pripravili fotografsko-folklorni
večer, katerega tema je bila Lepote
Slovenije. Ljubiteljska fotografinja
Sara Vinkovič je predstavila svoje
fotografije krajev iz celotne Slovenije,
folklorniki pa so zapeli in zaplesali
splete iz različnih pokrajin.
Za zaključek dneva sta se na
nogometnem igrišču pomerili ekipi
Skokic in Old boysov, po kazenskih
strelih pa so slavili slednji.
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Bogat program ob praznovanju
krajevnega praznika so tudi
letos pripravili v KS Stara
Cesta. Praznovanje so pričeli
11. junija 2022 z odbojko na
mivki v Športno-rekreacijskem
centru Kostanjevica v izvedbi
Športno-rekreacijskega društva
Kostanjevica. Dan pozneje sta
Prostovoljno gasilsko društvo
Mekotnjak-Stara
Cesta
in
Krajevna organizacija Rdečega
križa Stara Cesta pripravila
gasilske igre in tekmovanje
v znanju iz prve pomoči. 19.
junija 2022 so člani Turističnega
društva Stara Cesta izvedli
balinanje pri stari šoli, tri dni
pozneje pa je Prostovoljno
gasilsko
društvo
Desnjak
organiziralo
tekmovanje
v
dvoriščnem
(ruskem)
kegljanju. Na državni praznik,
26. junija 2022, so izvedli še
pohod po poteh dediščine in
zaključno prireditev, na kateri
sta prisostvovala tudi oba
ljutomerska podžupana, Niko
Miholič in Janko Špindler.

Mala Nedelja

Po dveh letih premora se je 11.
junija 2022 v Mali Nedelji ponovno
odvila
dobrodelna
prireditev
Dober den pri Mali Nedli. Vodstvo
tamkajšnje krajevne skupnosti, na
čelu s predsednikom Boštjanom
Žerdinom, je znova povabilo društva,
lokalne ponudnike in zavode, da so
združili moči in na športno igrišče
ob gasilskem domu privabili množico
obiskovalcev.
Celoten
prihodek
prireditve je bil namenjen postavitvi
dodatnih orodij za mlade in
starejše ob že obstoječem otroškem
igrišču, postavljenem z izkupičkom
prireditve leta 2019.
Obiskovalci, med njimi sta bila tudi
ljutomerska županja mag. Olga
Karba in podžupan Niko Miholič,
so se na stojnicah lahko seznanili
z aktivnostmi društev, celoten čas
prireditve pa se je bilo mogoče

Stročja vas

s kočijo popeljati do Bioterm.
Krajevna organizacija Rdečega križa
Radoslavci je prikazala postopek
oživljanja z defibrilatorjem, potekal
pa je tudi bogat srečelov. Med
drugim so pripravili tudi bogat
spremljevalni program. Predstavili
so se učenci OŠ Mala Nedelja, ZGŠ
Ahlin in Virtuoz, ansambla Spontani
Muzikantje in Okoliški harmonikaši,
zasedbi Družina Stajnko in Mi
3je, Sanela Kšela je ob spremljavi
violine zapela Zdravljico v kitajskem
jeziku, zbrane pa sta nasmejala tudi
nepogrešljiva Franček in Micika.
Slepa Mihaela Rojht je predstavila
branje Braillove pisave, zaplesali so
tudi folkloristi, Tadej Murkovič pa je
predstavil zgodovino kraja. Za dobro
razpoloženje in zabavo so poskrbeli
Klapa Solaris in Natalija Verboten ter
humorist Samo Tuš - Korl.
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Ob zaključku šolskega leta, 21.
junija 2022, sta Krajevna skupnost Stročja vas in Osnovna šola
Stročja vas pripravili slovesnost,
s katero so obeležili 4. krajevni
praznik. V kulturnem programu
sta zapela šolska zbora, zaplesali so folkloristi skupine Trütrce,
predstavljena sta bila primera
dobrih praks, ki sta nastala v
okviru projekta SKUM, gledališki krožek je pripravil kratek
skeč, zapel pa je tudi Vid Bogdan,
ki ga je na harmoniki spremljal
Tadej Ozmec. Skupaj s številnimi
obiskovalci so prireditev spremljali predsednik KS Stročja vas
Srečko Mihorič, županja Občine
Ljutomer mag. Olga Karba in direktorica občinske uprave Občine Ljutomer Angela Lukman, ki
so vse zbrane tudi nagovorili. V
sklopu praznika je potekala tudi
2. Mala farkašijada. Predstavila se je Tamburaška
skupina Brajde, ki
deluje pod okriljem
Turističnega društva Pütar
Stročja vas. Glasbeni gostje na
prireditvi pa so
bili glasbeniki
iz Tamburaške
skupine KD
Cven.

18. Grossmannov festival
Častni hudi maček Englundu in Sholderju

Ljutomer je bil med 12. in 16. julijem 2022 znova v znamenju filmov, vina, kulinarike in zabave. Entuziasti so pripravili že 18. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina,
ki je v prleško prestolnico znova privabil številna svetovna
filmska imena ter predvsem obiskovalce od blizu in daleč.
Poleg festivalskih filmov in vina je bila letos v ospredju slavnostna otvoritev Prleškega pločnika slavnih, na katerem je
po vzoru Hollywooda zasijalo deset zvezd z imeni slavnih,
ki so bodisi obiskali Ljutomer bodisi sodelovali na predhodnih Grossmannovih festivalih. Svoje mesto na osrednjem
mestnem trgu so tako dobili Fritz Lang, Roger Corman, Ruggero Deodato, Josee Mojica Marins, Christopher Lee, Menahem Golan, Enzo G. Castellari, Franco Nero, Udo Kier in Gary
Sherman, na otvoritveni dan letošnjega festivala pa so enajsto
zvezdo odkrili častnemu gostu Robertu Englundu, ki je z likom Freddyja Kruegerja ustvaril eno največjih ikon grozljivega filma.
Letošnji festival je ponudil 69 filmov, od katerih se jih je pet
potegovalo za nagrado hudi maček, šest za hrupnega mačka,
12 za Slakovega hudega mačka in 16 za nagrado Melies d‘argent. Festival je po dveh pandemičnih izdajah letos znova bo-

gatil pester spremljevalni program s koncerti, predstavitvami
knjig, subkulturno tržnico in različnimi delavnicami.
Hudega mačka za najboljši celovečerni film je prejela tajvanska
Žalost Roba Jabbaza. Posebno omembo si je prislužil finski film
Valjenje Hanne Bergholm. Svoj film je izbralo tudi občinstvo,
ki se je odločilo za ameriški film Sledite ji Sylvie Caminer. Hrupnega mačka za najboljši glasbeni dokumentarec je prejelo
avstralsko Podzemlje d. d. – vzpon in padec alternativnega rocka Shauna Katza. Posebno omembo si je prislužil film Zveri iz
Soče Jake Čurliča. Melies d‘argent, nagrado Evropske federacije
festivalov fantastičnega filma za najboljši evropski fantastični
kratki film, pa je prejel francoski film Odrta Joachima Herisseja. Slakov hudi maček je pripadel tajvanskemu kratkemu filmu
Za vedno ločeni Alana Chung-An Ouja. Posebno omembo si je
prislužil španski film Au pair Davida Pereza Sanuda. Letos so
v Mali delavnici groze nastali trije filmi, zmagalo je Prikrito zlo
Tomaža Frasa in Davida Dibelčarja. Vinski šampion hudi maček pa je pripadel souvignonu 2021 Vina Herga.
Letos so podelili dva častna huda mačka. Prejela sta ju igralec
Robert Englund in režiser Jack Sholder. Sholder je ljubiteljem
grozljivk in fantastike priskrbel kopico mojstrovin, med katerimi najbolj izstopajo kultni klasiki Sami v temi, Maščevanje v
Ulici brestov in Skrivač.
Na ljutomerske ulice se je letos vrnil tudi znameniti marš
zombijev, na čelu katerega je bil Zombi marching band, kot se
je za to priložnost preimenoval Pihalni orkester Ljutomer, ki
letos praznuje sto let delovanja.
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Gasilski jubileji
150 let PGD Ljutomer

lanič, Zdravko Vučko in Janez Fajfar so prejeli gasilsko
odlikovanje plamenico I. stopnje, Leonardo Markovič pa
je prejel odlikovanje za posebne zasluge.

Naše največje Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Ljutomer je že lani praznovalo 150 let delovanja, vendar
takrat zaradi znanih omejitev dogodkov, s katerimi bi
obeležili jubilej, niso mogli izvesti. Zato so se odločili,
da bodo 150-letnico proslavili v letošnjem juniju. Tako
so 18. junija 2022 najprej organizirali tekmovanje v
kuhanju »gasilske žüpe« na ljutomerskem hipodromu.
Komisija v sestavi Dejan Nemec, Janko Špindler in Niko
Miholič je ocenila 14 pripravljenih kislih juh ter odločila,
da je najboljšo skuhala ekipa PIGD Krka. Drugo mesto je
zasedla ekipa MK Samorog, tretje pa Alibi bar.
Na slavnostni akademiji, ki je bila 23. junija 2022 v Parku 1. slovenskega tabora v Ljutomeru, je zbrane nagovorila ljutomerska županja mag. Olga Karba, predsednik
društva Danilo Polanič pa je podelil jubilejna odlikovanja aktivnim članom in zahvale donatorjem za nov
društveni prapor, ki so ga slavnostno razvili prav ob tej
priložnosti.
Osrednja proslava z gasilsko parado in prevzemom novega vozila so pripravili 25. junija 2022 na ljutomerskem
hipodromu. Poleg ljutomerske županje, ki je društvu
podelila posebno priznanje, je tokrat številne zbrane
nagovoril tudi minister za obrambo Marjan Šarec. Med
številnimi gosti je bil prisoten predsednik Gasilske zveze
Slovenije Janko Cerkvenik, ki je društvu podelil plaketo za 150-letno delovanje na področju gasilstva. Ob tej
priložnosti so bila podeljena tudi odlikovanja Gasilske
zveze Slovenije. Bojan Grnjak je prejel gasilsko odlikovanje plamenico II. stopnje, Dušan Hunjadi, Saško Kodelič,
Miroslav Kosi, Bojan Polanič, Danilo Polanič, Zvonko Po-

130 let PGD Cven

Visok jubilej, 130 let delovanja, so člani PGD Cven praznovali 19. junija 2022. Po gasilski paradi gasilcev in
praporščakov so zbrane na slovesnosti nagovori predsednik PGD Cven Peter Puconja, predsednik Gasilske
zveze Ljutomer Andrej Rus, poveljnik GZ Ljutomer Andrej Trstenjak in ljutomerski podžupan Niko Miholič.
Rus in Miholič sta ob tej priložnosti domačemu društvu podelila zahvali ob jubileju, njegov predsednik pa
je prejel posebno darilo za požrtvovalno delo v društvu
tudi od članic PGD Cven. Rus in Trstenjak sta Branku
Macunu podelila tudi odlikovanje Gasilske zveze Slovenije za posebne zasluge.
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130 let PGD Zgornje Krapje

110 let PGD Radoslavci

Visok jubilej, 130 let PGD Zgornje Krapje, so s slovesnostjo
obeležili 2. julija 2022. Slavnostni govornik je bil predstavnik
Gasilske zveze Slovenije in regijski poveljnik za Pomurje Dušan Utroša, ki je ob tej priložnosti Blanki in Tilnu Taljanu podelil priznanje gasilec 2. stopnje, PGD Zgornje Krapje pa plaketo ob 130-letnici delovanja. Podpredsednica Gasilske zveze
Ljutomer Irena Križanič je častnemu poveljniku Jožetu Cimermanu in častnemu članu Branku Košiču podelila priznanje GZ
Ljutomer za 60-letno aktivno delovanje v gasilski organizaciji,
Stanetu Fajdigi, Mariji Velnar in Jožetu Makoterju priznanje
GZ Ljutomer za 50-letno aktivno delo v gasilski organizaciji,
veteranu Francu Bratini pa plaketo GZ Ljutomer. Posebni priznanji ob 130-letnici delovanja PGD Zgornje Krapje sta predsedniku društva Zlatku Taljanu izročila predstavnik regijskega štaba Civilne zaščite Primož Senčar in v imenu Občine
Ljutomer predsednica Krajevne skupnosti Cven Saša Polajnar.
Priznanja so prejeli še Davorin Cokan, Tanja Trstenjak, Monika Jakhel, Miran Košič, Klavdij Ajlec in Aljaž Čuš.

Člani PGD Radoslavci so posebno slovesnost ob 110-letnici društva pripravili 21. maja 2022.
Na slovesnosti v tamkajšnjem gasilskem domu so zbrane
nagovorili predsednik društva Tomi Horvatič, ljutomerski podžupan Niko Miholič in podpredsednica Gasilske
zveze Ljutomer Irena Križanič, v kulturnem programu
pa so nastopili člani radoslavskega gasilskega društva.
Ob tej priložnosti so podelili tudi številna priznanja.
Predsednik društva Tomi Horvatič in poveljnik Tadej
Peršak sta prejela priznanje gasilske zveze II. stopnje,
blagajnik Frančišek Trstenjak in praporščak Janez Žnidarič sta prejela gasilsko odlikovanje II. stopnje, častna
člana Janez Rudolf in Ludvik Horvatič pa sta prejela najvišje odlikovanje za posebne zasluge.
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V spomin
Anton Kapun (1932–2022)
Spomin na Antona Kapuna seže v
leto 1978, ko je Krka, tovarna zdravil,
v Ljutomeru položila temeljni
kamen obrata za proizvodnjo
specifičnih farmacevtskih oblik.
V sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja je gospodarska kriza zajela
tudi
zahodnoevropske
države,
med njimi Nemčijo, v kateri je
bilo zaposlenih veliko Slovencev.
V ljutomersko občino so se začeli
vračati zdomci, ki so se želeli
zaposliti v domačem kraju oziroma v
Prlekiji. Nezaposlenost je naraščala,
zato je občina iskala investitorje,
ki bi z izgradnjo obratov omogočili
zaposlitve. Takratna gospodarska
zbornica
je
»organizacijam
združenega dela« v podpis predlagala
»družbeni dogovor« o pospeševanju
zaposlovanja na določenih območjih
Slovenije, med katere je spadala
tudi občina Ljutomer kot izrazito
kmetijsko področje. Med podpisniki
tega dogovora je bila tudi novomeška
Krka. Na delovnem razgovoru v
Ljutomeru na začetku leta 1977 je
Krkina delegacija z direktorjem mag.
Borisom Andrijaničem predstavila
svoje poglede in obljubila možnost
vlaganja v Ljutomeru. Po pogovorih
so stekle priprave idejnega projekta
za novogradnjo farmacevtskega
obrata in občina je priskrbela
zemljišče ter ga komunalno uredila.

V letih 1977 in 1978 so potekale
priprave, izdelovanje projekta in
naročila tehnološke opreme. 20.
oktobra 1978 je bil položen temeljni
kamen za novi obrat za proizvodnjo
specifičnih farmacevtskih oblik.
Krka je za vodenje obrata iskala
domačina iz Ljutomera in tako je
izmed evidentiranih kandidatov
izbrala Antona Kapuna, veterinarja
po izobrazbi, ki je na začetku leta
1979 postal njegov prvi direktor. S
tem je obrat v Ljutomeru od začetka
delovanja postal njegov drugi dom in
tako je bilo vse do njegove upokojitve.
V vodenju Krkinega farmacevtskega
obrata je prepoznal veliko priložnost,
ker je bila Krka že tedaj uspešno in
ugledno podjetje.
Ob odprtju obrata za proizvodnjo
specifičnih farmacevtskih oblik v
Ljutomeru se je leta 1980 z velikim
zagonom in ambicijami začel proces
zaposlovanja,
izobraževanja
in
usposabljanja novih sodelavcev.
Septembra 1980 je v proizvodnji
vitaminsko-mineralnih pastil in
tablet z delom pričelo 56 delavcev.
Obrat je začel s proizvodnjo pastil
Septolete, ki so se večinoma
prodajale na tuje trge. Z leti so se
količine Septolet tako povečale,
da smo v obratu zgradili celo novo
linijo za avtomatsko pakiranje. Gre
za uspešno zgodbo, saj se Septolete
pod različnimi imeni še danes
dobro prodajajo tako v Sloveniji
kot v tujini. Obrat se je s pomočjo
direktorja obrata Antona Kapuna,
Krkinih strokovnjakov in mentorjev
ter s trdim predanim delom nenehno
razvijal in uspešno posloval. Anton
Kapun ga je vodil vse do upokojitve
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leta 1996, ko je zaposloval že 160
sodelavcev z območja Ljutomera
in Pomurja. Danes je v obratu
zaposlenih približno 200 krkašev.
Anton Kapun je tudi po upokojitvi
ostal povezan s tovarno zdravil Krka.
Bil je krkaš za vedno. Ohranjamo ga v
lepem spominu.
Anton Kapun je bil med letoma 1966
in 1968 predsednik Občine Ljutomer,
aktiven je bil v Turističnem društvu
Ljutomer, ki ga je vrsto let vodil
kot predsednik, bil je predsednik
Društva seniorjev Pomurja in član
upravnega odbora AMD Ljutomer. Za
svoje delo je prejel različna priznanja,
kot so orden republike z bronastim
vencem, priznanje skupščine Občine
Ljutomer, častni znak predsedstva
Zveze slovenskih častnikov in zlato
plaketo Turistične zveze Slovenije.

Elvira Medved,
Krka, d. d., Novo mesto

Poletni tabori in šole
5. Taborček za gasilsko mladino
Nogometni tabor v
Ljutomeru

Prostovoljno gasilsko društvo Radoslavci je med 17. in 19. junijem 2022
pripravilo 5. Taborček.
Pred zaključkom šolskega leta se je
zbralo kar 35 aktivnih pionirjev in
mladincev, starih od štirih do šestnajstih let iz Radoslavcev, Sitarovcev in
Godemarcev.
Uvodni dan so bile udeležencem tabora, ki sta jih prišli pozdravit tudi
ljutomerska županja mag. Olga Karba
in predstavnica mladine Gasilske zveze Ljutomer Mateja Hunjadi, ob reševalnem vozilu Zdravstvenega doma
Ljutomer prikazane veščine prve pomoči. Otroci so v treh dneh telefonske
igrice zamenjali z igrami na prostem,
kar je bil tudi poudarek tamkajšnjega

bivanja. Osnovni cilji so bili spoznavanje gasilskih in socialnih veščin,
spoznavanje in raziskovanje narave in
bližnjega okolja ter ustvarjanje prijetnega in varnega počutja. Pester potek
dogajanja, od športnih in blatnih iger
v gozdu, pohoda z lučkami, orientacijskim pohodom s postankom pri Lovskem domu Radoslavci-Mala Nedelja,
priprave tabornega ognja in ustvarjalnih delavnic pa do glasbeno-plesnih
uric, je udeležence zazibal v spanec
v gasilskem domu. Ekipa stalnih in
izmenjujočih se mentorjev je poskrbela za lačne trebuščke naše gasilske
mladine, hkrati pa za ustvarjanje nepozabnega druženja.

Marjeta Zmazek, PGD Radoslavci

Počitniški tabor društva Rast Ljutomer
Društvo Rast Ljutomer že od leta 2014
povezuje osebe s posebnimi potrebami, njihove družine in prostovoljce, letos pa smo se preizkusili v novi nalogi –
pripravi in izvedbi počitniškega tedna
za naše otroke, mladostnike in mlade
odrasle. Med 4. in 7. julijem 2022 smo
skupaj preživeli in doživeli aktivne počitnice. Kopanje, ribarjenje, obisk doživljajskega parka v Križevcih in noč pod
zvezdami ob ognjišču so bile le osrednje aktivnosti, ki smo jih pripravili.

Poleg tega pa je 21 spremljevalcev zagotovilo še obilo veselja, smeha, dobre volje in nesebične pomoči. V štirih
dneh tabora, ki se je odvijal v popoldanskem času, se je zvrstilo več kot 30
udeležencev – otrok in mladostnikov,
starih od 4 do 27 let. Tabor je bil za
člane društva Rast brezplačen in krit
iz sredstev društva Rast, ki se financira iz prostovoljnih prispevkov, članarine in donacij.

Marija Kašič, Rast Ljutomer
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V sklopu Nogometnega kluba (NK)
Ljutomer uspešno deluje tudi nogometna šola. Po koncu tekmovalne
sezone je vodstvo šole med 25. in 28.
junijem 2022 pripravilo nogometni tabor v Športno-rekreacijskem
centru Ljutomer. Več kot 80 otrok je
poleg spoznavanja številnih nogometnih veščin uživalo tudi v predstavitvah javnih služb (zdravstvo, policija in vojska), v vročih dneh pa so se
osvežili in sprostili na ljutomerskem
letnem kopališču. Nad mladimi »žogobrci« so štiri dni bdeli Patrick Jelen, Primož Munda, Samo Dolamič,
Damjan Vozlič, Simon Fekonja, Anej
Rudolf, Anej Roškar in Vitja Čuk, pri
organizaciji pa so pomagali Mario
Hošpel, Vlado Munda, Boštjan Šalamun in Boštjan Zver.

Gregor Frumen,
nogometna šola NK Ljutomer

49. tabor Mladi gasilec

Najstarejši tabor v ljutomerski občini
pripravljajo prizadevni gasilci. V Bodislavcih so letos med 4. in 8. julijem
pripravili že 49. tabor, poimenovan

Mladi gasilec.
Kar 126 mladih iz štirinajstih društev
Gasilske zveze Ljutomer je za pet dni
zasedlo šotore in prostor Centra Za-Re.

Otroški angleški tabor

Od 4. do 6. julija 2022 je Društvo Pro
Logos v sodelovanju z Društvom Vesela novica in Evangeličansko cerkveno občino Murska Sobota v dvorani
ŠIC Ljutomer pripravilo že 2. otroški
angleški tabor, na katerem se nam je
pridružilo 13 prostovoljcev – animatorjev in učiteljev iz Floride, 5 mladih
animatorjev iz Murske Sobote in 3 dijaki iz Ljutomera.
Med 8. in 15. uro smo za približno 30
otrok iz Ljutomera in okolice, med katerimi je bilo tudi lepo število otrok
iz Ukrajine in Kazahstana, pripravili
bogat program. Z glasbeno delavnico

nas je navdušil učitelj Miran Čarni iz
zasebne glasbene šole Virtuoz.
Otroci so vsak dan prisluhnili svetopisemskim zgodbam, iz katerih so
se naučili, da so dragoceni, slišani in
ljubljeni. Športnim dejavnostim je
običajno sledil čas za angleščino v
majhnih skupinah. Za odlična zajtrk in
kosilo so poskrbeli v Domu starejših
občanov Ljutomer, v katerem so nas
vsak dan prisrčno sprejeli. V zahvalo
za topel sprejem smo za stanovalce in
zaposlene zadnji dan obiska pripravili
krajši pevsko-plesni nastop, s čimer
smo razveselili občinstvo, hkrati pa
otrokom v praksi pokazali pomen in
vrednost sobivanja generacij in medgeneracijskega sodelovanja.
Občina Ljutomer je velikodušno poskrbela za prijetno osvežitev na letnem kopališču v Ljutomeru, na katerem so otroci uživali v plavanju in
vodnih igrah.

Liljana Kerčmar, Pro Logos
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Spremljalo jih je 25 mentorjev, ki so poskrbeli za delavnice, varnost in zabavo
gasilcev – tabornikov. Letos je bila rdeča nit tabora orientacija, ki je tudi ena
od tekmovalnih disciplin za mladino v
gasilstvu, znanje orientacije pa predstavlja tudi dobro osnovo za praktično delo
operativnih gasilcev na intervencijah.
Udeleženci so na taboru aktivno preživeli pet dni. Poleg izobraževalnih vsebin
je bilo tudi veliko časa za zabavne igre,
kopanje v Biotermah Mala Nedelja in
obiske športnega igrišča v Mali Nedelji.

Mateja Hunjadi,
mladinska komisija GZ Ljutomer

Poletna košarkarska
šola Ljutomer
Kot že vrsto let doslej sta bila tudi
letos prva počitniška tedna namenjena Poletni košarkarski šoli
Ljutomer. V dveh terminih se je
vsak dan v košarkarskih spretnostih urilo in se zabavalo 73 mladih
košarkarjev in košarkaric. Vsak
dan smo se zjutraj dobili v dvorani, nato pa smo do 12. ure vadili,
se urili in med seboj tekmovali.
Popoldneve smo zaključili na ljutomerskem bazenu. Pri izpeljavi je
pomagalo 6 trenerjev. Poskrbljeno
je bilo tudi za dopoldansko in popoldansko malico, kosilo, sladoled
in darila. Vmes nam jo je zagodlo
tudi slabo vreme. Takrat smo se
sprehodili po Tinkovi učni poti,
obiskali Kasaški klub Ljutomer in
se preizkusili v plezanju.

Matevž Jakelj, KK Lotmerk

Občina Ljutomer praznuje
Petek, 29. julij 2022

pripadnost

Sobota, 30. julij 2022

PROJEKT 2ISECAP IN PODPIS ZAVEZE

marljivost

XVII. MEMORIAL ALJAŽA CAFA IN JOŽETA
GAJSERJA

Kot uvod v 66. Praznik Občine Ljutomer je v prostorih
Mladinskega kulturnega centra Ljutomer potekalo uvodno srečanje ključnih akterjev na temo »Občina Ljutomer
v projektu 2ISECAP«. Namen srečanja je bil definiranje
in iskanje potencialov za energetski razvoj Občine Ljutomer. Načrtovanje energetskega prehoda je interdisciplinarno in nujno vprašanje, ki zahteva integracijo energetske tematike v vsakdanje delo javne uprave, vključno
s prostorskim načrtovanjem, prometnimi politikami,
ravnanjem z odpadki, zdravjem ljudi idr. V sklopu projekta bo izdelan Akcijski načrt za trajnostno energijo in
podnebne spremembe Občine Ljutomer. Ljutomerska
županja mag. Olga Karba je ob tem podpisala pristop h
Konvenciji županov za podnebne spremembe.

ODPRTJE PRENOVLJENIH JAVNIH POTI V
KS ŽELEZNE DVERI

ODPRTJE JAVNIH POTI NA JURŠOVKI

ODPRTJE MODERNIZIRANE JAVNE POTI
MARINŠČAK IN RADOSLAVSKI BREG

Slabo vreme z dežjem članov Aerokluba Prlek Ljutomer
ni odvrnilo od tega, da ne bi na vzletišču v Veržeju pripravili že XVII. Memoriala Aljaža Cafa in Jožeta Gajserja.
Številna plovila so zajadrala po prleškem nebu v spomin
na tragično preminula člana Aerokluba Prlek Ljutomer.

Lani in letos se je z 2. fazo nadaljevala rekonstrukcija
javnih poti v Krajevni skupnosti Železne Dveri. Ta faza
je pomenila rekonstrukcijo šestih javnih poti v skupni
dolžini 5.590 metrov. Cilj ureditve cest je bil predvsem
zagotoviti udeležencem v prometu varnejšo in udobnejšo vožnjo ter rešiti odvodnjavanje meteornih voda.
Pogodbena vrednost del je znašala nekaj manj kot 750
tisoč evrov. Prenovljeno prometno infrastrukturo so na
lokaciji v Radomerju svojemu namenu predali županja
mag. Olga Karba, predsednik KS Železne Dveri Marjan
Munda in krajan Janez Pušenjak.

V minulih mesecih sta bili rekonstruirani občinski javni
poti na Juršovki, ki sta bili v sklopu praznovanja občinskega praznika predani svojemu namenu. Prva javna
pot v dolžini 260 metrov povezuje naselje Juršovka s
hišami, ki spadajo v naselje Spodnji Kamenščak. V sklopu investicije so v celoti zamenjali podlago ceste, uredili odvodnjavanje in položili cevi za potrebe izgradnje
nove javne razsvetljave. Druga javna pot v dolžini 180
metrov, ki je prav tako dobila novo asfaltno prevleko,
pa vodi z Juršovke proti Vili.

V letošnjem letu sta bili modernizirani tudi javna pot Radoslavski breg v dolžini 450 metrov in del lokalne ceste
Godemarci–Marinščak v dolžini 650 metrov. Skupna
vrednost modernizacije je znašala blizu 200 tisoč evrov. O
pomembnosti obeh cestnih povezav za območje Krajevne
skupnosti Radoslavci je na otvoritvi spregovorila ljutomerska županja mag. Olga Karba, ki je skupaj s predsednikom tamkajšnje krajevne skupnosti Janezom Rudolfom
modernizirani javni poti predala svojemu namenu.
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Nedelja, 31. julij 2022

vztrajnost

KRAJEVNI PRAZNIK V RADOSLAVCIH

TOUR DE LOTMERK

Ob bogatem programu tamkajšnjih kulturnih ustvarjalcev so v Radoslavcih praznovali krajevni praznik.
Predsednik KS Radoslavci Janez Rudolf je v svojem nagovoru povzel številne investicije, ki so bile izvedene v
minulem štiriletnem obdobju.

Športna zveza Ljutomer je v sodelovanju s športnima
društvoma MTB Prlekija in Stari hrast izvedlo »Tour de
Lotmerk«. Na proge po ljutomerski občini treh različnih
dolžin (cestno kolesarjenje 80 km, MTB 40 km, družinsko kolesarjenje 15 km) se je podalo 90 kolesarjev.

MAŠNA SLOVESNOST Z BLAGOSLOVOM
PRLEŠKIH VREDNOT

9. NOČNI TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI

V Cerkvi sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru je potekala
mašna slovesnost, ki je bila posvečena prleškim vrednotam. Mašo je vodil msgr. Izidor Veleberi, ki je prav na ta
dan praznoval 85. rojstni dan. V imenu lokalne skupnosti mu je vse dobro zaželela županja mag. Olga Karba.

Športno-rekreacijsko društvo Kostanjevica je v svojem
športnem centru organiziralo že 9. Nočni turnir v odbojki na mivki. Nastopilo je deset ekip. Slavila je zasedba Jaz
(Teo Založnik, Žan Bedrač in Ana Šterman), drugo mesto
je zasedla ekipa Bravo, dečki (Nik Marič, Timi Prelog in
Nina Rakar), tretje mesto pa je osvojila ekipa Boomefekt
(Alen Repija, Anja Lebarič in Boris Grut).

DAN ODPRTIH VRAT V MUZEJU LJUTOMERSKI KASAČ
Letos mineva natanko deset let od odprtja muzeja Ljutomerski kasač. Monika Čuš, arhivistka Zgodovinskega
arhiva na Ptuju, in častni predsednik Kasaškega kluba
Ljutomer mag. Janez Slavič sta ob jubileju številnim
obiskovalcem predstavila nastanek muzeja in izvedla
vodene oglede za zainteresirano javnost.
49

KASAŠKE DIRKE – NAJHITREJŠA V
SULKIJU

KLOVNSKA PREDSTAVA SIRKEC SIRKEC
V Parku 1. slovenskega tabora v Ljutomeru so številni
otroci skupaj s starši in starimi starši spremljali klovnsko predstavo Sirkec Sirkec v organizaciji Teatra Cizamo.

V sklopu kasaških dirk na ljutomerskem hipodromu
je bila organizirana zanimiva preizkušnja za pokal ljutomerske županje mag. Olge Karba. Osem voznic konj
kasačev se je v treh predtekih in nato s finalno vožnjo
potegovalo za naziv najhitrejša v sulkiju. Naziv si je z
enajstletnim Tars Starsom, za katerega je bil to jubilejni, stoti, nastop na hipodromskih stezah (26 zmag),
privozila Lana Zrinjanin iz Šentjerneja.

KONCERT ZA UKRAJINO – Z LJUBEZNIJO
Društvo Svobodna Ukrajina je na Glavnem trgu v Ljutomeru izvedlo dobrodelni koncert Za Ukrajino z ljubeznijo. Poleg ponudbe ukrajinske kulinarike in izdelkov
na stojnicah so organizatorji poskrbeli tudi za pestro
paleto izvajalcev na odru. Sredstva, ki so jih zbrali na
koncertu, bodo namenili za šolske potrebščine ukrajinskih otrok.

PRIKAZ REŠEVANJA IZ VODE IN LOTMERK
NA VODI
Športna zveza Ljutomer je s pomočjo Zdravstvenega
doma Ljutomer, Območnega združenja RKS Ljutomer in
podjetja KSP Ljutomer, d. o. o., poskrbela za pestro dogajanje na letnem kopališču v Ljutomeru. Po prikazu reševanja iz vode so izvedli zabavne igre Lotmerk na vodi. V
dveh starostnih kategorijah se je pomerilo kar 18 ekip. V
razburljivih igrah v in na vodi so največ znanja pokazale
ekipe Kita (Erazem in Sara Vicozi), Flamingo (Lucija Kosalec in Sara Kovačič) in Kul ekipa (Olivija Kovačič in Iza
Zemljič) v kategoriji do 5. razreda osnovne šole ter ekipe
VV (Vid in Val Lončarič), Ikone (Matija Puh in Eva Wenzel) in Zvezdi (Neža Frumen in Lana Ščavničar) v kategoriji do 9. razreda osnovne šole.
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Ponedeljek, 1. avg. 2022

prijaznost

Torek, 2. avgust 2022

ustvarjalnost

PRAVLJIČNA URA

PRAVLJIČNA URA POD HRASTI

V slaščičarni Flo Cukeraj je Splošna knjižnica Ljutomer
pripravila pravljično uro, ki je pritegnila več otrok in
njihovih spremljevalcev. Ti so z zanimanjem prisluhnili
pravljičarki Aleksandri Šömen.

Pravljičarka Aleksandra Šömen je pritegnila številne otroke tudi na Pravljično uro pod hrasti v Parku 1. slovenskega tabora v Ljutomeru. Z zanimanjem so prisluhnili
izbranim knjižnim delom, namenjeni najmlajšim.

LITERARNI VEČER Z JANJO MAGDIČ OB
ZVOKIH CIMBAL

OGLOTE O PRLEKIH
Območna izpostava JSKD Ljutomer in Splošna knjižnica Ljutomer sta v Parku 1. slovenskega tabora v Ljutomeru pripravili predstavitev del z literarnega natečaja.
Besedila, zbrana v zborniku Oglote o Prlekih, so pod
stoletnimi hrasti predstavili njihovi avtorji, za dobro
vzdušje pa so s prleškimi hudomušnimi pesmimi poskrbeli člani zasedbe Bosi.

Prlečka Janja Magdič, rojena Kardinar, je lani izdala
svojo drugo pesniško zbirko Drobtinice sreče. Pesniško
zbirko so ob zvoku cimbal, na katere je igral Andi Sobočan, predstavili v slaščičarni Flo Cukeraj v Ljutomeru.
Pesmim so med drugim prisluhnili tudi ljutomerska
županja mag. Olga Karba, Janjin brat Marjan Kardinar,
sicer župan Občine Dobrovnik, in podžupanja Občine
Lendava Rozina Nemec, sicer vodja Območne izpostave JSKD Lendava.
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Sreda, 3. avgust 2022
PODELITEV MIKLOŠIČEVE NAGRADE IN
PRIZNANJ

povezanost

RIBIŠKO SREČANJE
V počastitev praznika Občine Ljutomer so Športna zveza Ljutomer, Društvo upokojencev Ljutomer in Ribiška
družina Ljutomer na Moti organizirali ribiško srečanje,
ki se ga je udeležilo 47 ribičev iz celotnega Pomurja. Najuspešnejši ribič je bil Vlado Rozman, ki je nalovil 21.830
gramov rib. Drugo mesto je zasedel Janko Halas z 17.400
gramo, tretje pa Ivan Hajdinjak s 16.100 grami.

Miklošičevo nagrado in priznanja za leto 2022, odlikovanja za delo na kulturnem področju, je ljutomerska
županja mag. Olga Karba podelila na slovesnosti v Parku 1. slovenskega tabora v Ljutomeru.
Miklošičevo nagrado za leto 2022 je prejel pihalni orkester Kulturnega društva Pihalni orkester Ljutomer
ob 100-letnici delovanja. Miklošičevo priznanje za leto
2022 so prejeli Marjana Sovič s Cvena, Smiljan Pintarič
iz Maribora za dolgoletno uspešno delovanje na področju ljubiteljske kulture in Franc Stajnko iz Vogričevcev za dolgoletno uspešno delovanje na področju tamburaške glasbe.
Slavnostni govornik je bil Črt Lasbaher, mlad in uspešen prleški dirigent.
»S požrtvovalnim delovanjem skrbijo za razvoj in
obstoj kulture v mojem domačem kraju. S svojim
doprinosom me spominjajo na moje začetke in
ponosen sem, ko lahko ljudem iz vsega sveta povem,
od kod prihajam in kakšna je naša kultura. Ker je edini
univerzalni jezik glasba, ki jo ustvarjam tudi sam, lahko
z gotovostjo rečem, da smo in bomo ostali razumljeni
po vsem svetu, če bomo znali poskrbeti za svoje izročilo in ga neodvisno predajali prihodnjim rodovom. To
je naše poslanstvo, od katerega je odvisno prav vse, kar
se bo na tem svetu zgodilo,« je dejal Lasbaher.
V kulturnem programu so nastopili Mešani pevski zbor
Cven-Pristava in folkloristi Kulturnega društva Cven.

ŽUPANJINA PISARNA POD STOLETNIMI
HRASTI
V Parku 1. slovenskega tabora v Ljutomeru je županja
mag. Olga Karba pripravila pisarno na prostem in gostila
občane, ki so želeli opraviti pogovor z njo. Med drugim je
sprejela tudi dijake, ki so bili najuspešnejši na maturi. Zlata maturantka je postala Eva Grabnar (Srednja zdravstvena šola Murska Sobota, program kozmetični tehnik),
diamantna maturanta pa sta Luka Ivančič (Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, program tehnik
računalništva) in Timoteja Koroša (Srednja zdravstvena
šola Murska Sobota, program zdravstvena nega).
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Četrtek, 4. avgust 2022
GIBALNO-POGOVORNA URICA

podjetnost

S TINKOM PO LJUTOMERU IN
USTVARJALNA DELAVNICA

KDR – Združenje asistenca, so. p., je v Parku 1. slovenskega tabora v Ljutomeru organiziralo gibalno-pogovorno urico, ki so se je med drugim udeležili udeleženci
in nosilci kolajn specialne olimpijade. Tem je županja
mag. Olga Karba podelila monografijo o Ljutomeru.

Otroci so s Sašem Pergarjem, avtorjem zgodbe S Tinkom
po Ljutomeru, spoznavali mesto Ljutomer. S knjižico v
rokah so odkrivali kotičke mesta, na točkah pa v knjižico odtiskovali žige in s tem sodelovali v igri za nagrado.
Po odkrivanju mesta Ljutomer so se otroci odpravili v
prostore Mladinskega kulturnega centra Ljutomer, v
katerem so se zabavali na ustvarjalnih delavnicah.

OBČINA NA PROSTEM

Na Glavnem trgu v Ljutomeru se je v sklopu prireditve
Občina na prostem predstavilo blizu 90 občinskih
in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter
društev. Vsem prisotnim se je županja mag. Olga Karba
zahvalila za sodelovanje in jim zaželela uspešno delo
za dobrobit lokalne skupnosti tudi v prihodnje.

TEKMOVANJE V BALINANJU
Športna zveza Ljutomer in Društvo upokojencev Ljutomer
sta na balinišču Doma starejših občanov Ljutomer
izvedla zanimivo tekmovanje v balinanju. Nastopilo je
14 ekip. Zmagala je ekipa Društva upokojencev Ljutomer
pred Društvom upokojencev Bakovci in Medobčinskim
društvom invalidov Murska Sobota.

NAPEVI PRLEŠKEGA LJUDSKEGA GODCA
ALOJZA GRNJAKA
Etnološko kulturno društvo Künštni Prleki je na osrednjem ljutomerskem trgu organiziralo zanimiv koncert,
na katerem so izvajalci predstavili napeve prleškega
ljudskega godca Alojza Grnjaka, ljudskega godca iz
Slamnjaka, ki je že v rani mladosti odkril svoj talent za
igranje diatonične harmonike. Še danes se njegove pesmi Železnodverska, Matjašek je gujdeka kla in druge
predvajajo na raznih zabavah in radijskih valovih.

PREDSTAVITEV PROGRAMA PONI
V prostorih Mladinskega kulturnega centra Ljutomer
je potekala predstavitev projekta PONI – Podjetniškega usposabljanja za razvoj in realizacijo podjetniških
idej. Gre za model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki in podjetnice v
štirih mesecih zaposlitve na Razvojnem centru Murska
Sobota razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo.
53

Petek, 5. avgust 2022
DELAVNICA PEKE PRLEŠKE GIBANICE

hvaležnost

SLAVNOSTNA PRIREDITEV S PODELITVIJO
NAGRAD IN PRIZNANJ

Nina Žuman je organizirala delavnico, na kateri so se
udeleženke učile pripraviti prleško gibanico, ki so jo
spekle v lončeni posodi. Prleška gibanica je tradicionalna lokalna jed, receptura pa se prenaša iz roda v
rod. Priprava prleške gibanice pripomore h krepitvi
lokalne identitete.

V Parku 1. slovenskega tabora v Ljutomeru je bila
osrednja slovesnost ob 66. Prazniku Občine Ljutomer.
Številne navzoče je pozdravila županja mag. Olga Karba, ki je v uvodu svojega nagovora izpostavila, da je
letošnje leto v največji prleški občini posvečeno vrednotam. V nadaljevanju je povzela letošnje investicije,
ki bodo presegle devet milijonov evrov. Po nagovoru
je sledila podelitev občinskih nagrad in županjinih
nagrad. Plaketo Občine Ljutomer z listino in denarno
nagrado sta letos dobila Janko Škrajnar za izjemen
prispevek na področju godbeništva v Ljutomeru
in David Žibrat za vrhunske rezultate na področju
športa. Županjina priznanja so prejeli Nogometni klub
Ljutomer, Klub malega nogometa Meteorplast, Športna
zveza Ljutomer, mag. Stanko Filipič iz Percetincev in
Sadjarska kmetija Trstenjak iz Stročje vasi.
Ob tej priložnosti je bil podeljen tudi naziv častnega občana, ki ga je prejel arhitekt, urbanist, oblikovalec, raziskovalec, profesor, inovator, humanist in akademik Stanko Kristl
za neprecenljiv prispevek k razvoju slovenske arhitekture.
Letos je praznoval stoti rojstni dan. Ker je bil ob dogodku
zadržan, mu bosta listina in umetniško delo podeljeni naknadno. Vendar je poslal zahvalo, v kateri je zapisal, da ga
zelo veseli, da je sedaj ne le rojeni Ljutomerčan, ampak tudi
častni občan Ljutomera.
Na prleške vrednote je z razmišljanjem in pesmimi
spomnil Saša Pergar, na koncu pa je za dobro voljo poskrbel še prleški kantavtor Tadej Vesenjak.

OBRTNIK LETA 2022
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer že
vrsto let podeljuje naziv »obrtnik leta«. Za letošnje
leto je naziv pripadel Milanu Stajnku iz Noršincev pri
Ljutomeru. Stajnko od leta 1993 nadaljuje družinsko
tradicijo mizarstva. Znanje mizarja si je pridobil od
pradeda, deda in očeta, sedaj pa podjetniško pot nadaljuje skupaj z ženo Natalijo in sedmimi zaposlenimi delavci.
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Sobota, 6. avgust 2022

tradicionalnost

37. PRLEŠKI SEJEM
Osrednja turistična prireditev v ljutomerski občini je
tradicionalni Prleški sejem, ki je bil tokrat že 37. po
vrsti. Blizu 100 sejmarjev ter ponudnikov hrane in pijače je v središče Ljutomera privabilo več tisoč obiskovalcev. Letošnja posebnost je bil sejemski vlak, ki je
v Ljutomer pripeljal okoli 80 obiskovalcev iz Gornje
Radgone. Med njimi so bili tudi podpredsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja, predsednik Pomurske turistične zveze Uroš Kamenšek, nekdanja ljubljanska županja in prleška rojakinja Vika Potočnik,
ljutomerska vinska kraljica Tina Pregrad in medena
kraljica Slovenije Valentina Marinič.
Po otvoritvenih taktih ljutomerskega pihalnega orkestra so obiskovalce čez dan in dolgo v noč zabavali Ansambel Štrk, Alya, BQL & Budale in Polkaholiki.
Najmlajši pa so se poleg poslikave obraza zabavali še
s čarodejem Joletom Coletom.
Ob tej priložnosti je bil na Glavnem trgu v Ljutomeru
že tradicionalno postavljen klopotec, za kar so poskrbeli člani in članice Kluba prleških babic ter Društva
vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer.
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Nedelja, 7. avgust 2022

spoštljivost

XXI. SODOBNE RIMSKE IGRE
Turistično društvo Stara Cesta je za zaključek
praznovanja 66. Praznika Občine Ljutomer pripravilo
že XXI. tradicionalne Sodobne rimske igre. Pred
začetkom iger so se tudi letos v povorki odpravili od
Gasilskega doma v Mekotnjaku proti stavbi nekdanjega
vrtca na Stari Cesti in tam simbolično položili kamen v
rimsko cesto, ki je nekoč tekla mimo.
V nadaljevanju nedeljskega popoldneva so se krajani,
razdeljeni v ekipe, pomerili v zanimivih igrah. V
ospredju niso bili rezultati, temveč druženje in zabava
krajanov.
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Nagrajenci ob 66. prazniku
PLAKETI OBČINE LJUTOMER Z LISTINO IN DENARNO NAGRADO ZA LETO 2022

Janko Škrajnar iz Ljutomera – za izjemen prispevek na področju godbeništva
v Ljutomeru

David Žibrat z Mote – za vrhunske
rezultate na področju športa

Nogometni klub Ljutomer (priznanje
prevzel predsednik Ciril Podgorelec)
– za naslov pomurskega prvaka in odlično organizacijo nogometnih taborov

Klub malega nogometa Meteorplast (priznanje je prevzel predsednik Saša Makoter) – za uvrstitev v 1. slovensko futsal
ligo in odlične dosežke mlajših selekcij

Športna zveza Ljutomer (priznanje je
prevzel predsednik Miroslav Rauter)
– ob 60-letnici uspešnega delovanja in
povezovanja preko 50 športnih društev

Mag. Stanko Filipič iz Precetincev – za
uspešno delo na področju alternativnega načina zdravljenja

Sadjarska kmetija Trstenjak – za uspešno podjetniško zgodbo na področju sadjarstva in pridelave sokov

PRIZNANJA ŽUPANJE OBČINE LJUTOMER MAG. OLGE KARBA ZA LETO 2022
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NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE LJUTOMER
Naziv častni občan Občine Ljutomer je
prejel Stanko Kristl, za neprecenljiv prispevek k razvoju slovenske arhitekture.
V Ljutomeru rojeni Stanko Kristl je priznani arhitekt, urbanist, oblikovalec,
profesor, raziskovalec, inovator, humanist in akademik, ki je letos praznoval
100. rojstni dan. Maturiral je na mariborski gimnaziji, diplomiral pa na Oddelku za arhitekturo Tehnične fakultete
Univerze v Ljubljani. Sredi prejšnjega
stoletja je bil vodja projektantske skupine za gradnjo Ljubljanske bolnišnice,
pozneje Kliničnega centra ter avtor številnih projektov in realizacij bolnišnic
doma in tujini. Leta 1980 je bil imenovan za izrednega profesorja za področje
družbene in stanovanjske zgradbe, leto
pozneje pa promoviran za doktorja arhitekturnih znanosti. Leta 1982 je začel
poučevati na Fakulteti za arhitekturo,
gradbeništvo in geodezijo Univerze v
Ljubljani. 1986 je bil izvoljen za rednega profesorja in je predaval do 1993. Od
1996 do 2007 je predaval na Oddelku
za krajinsko arhitekturo Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani. Za izrednega člana Slovenske akademije znanosti
in umetnosti je bil izvoljen leta 2005, za
rednega člana pa šest let pozneje.
V svoji bogati poklicni karieri ima izvedenih več kot 60 urbanističnih in arhitekturnih realizacij, med katerimi so
bile številne nagrajene z državnimi nagradami in priznanji, s svojimi avtorskimi deli pa je sodeloval na več kot 30 razstavah doma in tujini. Bil je predavatelj
na domačih in mednarodnih kongresih,
seminarjih ter simpozijih. Opravljenih
in objavljenih ima 10 znanstvenih raziskav, ki zajemajo predvsem vprašanje
prostorskega dojemanja in bivanja.
Stanko Kristl je prejel številna odliko-

vanja. Med drugim leta 2006 Plečnikovo nagrado za življenjsko delo ter v
letu 2018 iz rok predsednika republike
Boruta Pahorja srebrni red za zasluge
za edinstven prispevek k razvoju slovenske arhitekture in ob 150-letnici
1. slovenskega tabora v Ljutomeru, na
predlog županje Občine Ljutomer mag.
Olge Karbe, prejel Plaketo 1. slovenskega tabora.
Na predlog županje Občine Ljutomer
mag. Olge Karba in s soglasno potrditvijo občinskega sveta Občine Ljutomer se
zaslužnemu profesorju Stanku Kristlu
za neprecenljiv prispevek k razvoju slovenske arhitekture podeli naziv Častni
občan Občine Ljutomer.
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Slavnostne prireditve se zaradi zadržanosti ni mogel udeležiti, posredoval pa
je zahvalno pismo. »Zahvaljujem se vam
za izkazano čast. Še kot študent sem
lahko sodeloval pri urejanju ljutomerskih mestnih področij, po končanem
študiju pa nisem imel več možnosti, da
bi bil lahko udeležen pri vprašanjih razvoja svojega rodnega mesta, kar zelo
obžalujem. Ljubo bi mi bilo, če bi lahko
bil tudi tu doprinesel svoj delež kot v
drugih slovenskih območjih, saj je prav
poetično okolje Ljutomera z goricami,
polji in gozdovi vplivalo na vse moje
delo. Zelo me veseli, da sem sedaj ne le
rojeni Ljutomerčan, ampak tudi častni
občan Ljutomera,« je zapisal Kristl.

Miklošičeva nagrada in priznanja
MIKLOŠIČEVA NAGRADA 2022

Pihalni orkester Kulturnega društva
Pihalni orkester - ob 100-letnici delovanja (nagrado prevzel predsednik
društva Milan Lebar)

MIKLOŠIČEVA PRIZNANJA 2022

Marjana Sovič s Cvena - za dolgoletno
uspešno delovanje na področju ljubiteljske kulture

Franc Stajnko iz Vogričevcev - za dolgoletno uspešno delovanje na področju tamburaške glasbe
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Smiljan Pintarič iz Ljutomera - za dolgoletno uspešno delovanje na področju ljubiteljske kulture

Iz šol in vrtcev
Skoraj 400 dijakov GFML je obiskalo večno mesto

Junija so se dijaki 1., 2. in 3. letnika tri vikende zapored
odpravili v Rim, Neapelj in Pompeje. Na potovanju so dijaki in njihovi spremljevalci ubežali pred vsakodnevnimi
obveznostmi in se skupaj dotaknili pokrajine, ki jo zaznamujejo impresivna zgodovinska dediščina, izjemna arhitektura in italijanski način življenja.
Po nočni vožnji in prihodu v večno mesto so se podali na
metro in se zapeljali proti Vatikanu. Tam so se sprehodili po Trgu svetega Petra, vstopili v baziliko in občudovali
lepote te najmanjše neodvisne države na svetu. Sledili so
obiski Vatikanskih muzejev, muzejev in galerij krščanstva,
v katerih so razstavljene umetnine, ki so jih v dolgi zgodovini zbrali papeži. Ogledati si je mogoče nekatere najbolj znane kipe iz rimskega obdobja in najpomembnejše
mojstrovine renesančne umetnosti na svetu. Na sprehodu
skozi mesto so videli nekatere največje znamenitosti, kot
sta Angelski grad in Vodnjak štirih rek, se sprehodili čez
trg Navona, občudovali Panteon, tempelj vseh bogov, prehodili Beneški trg in videli spomenik Viktorja Emanuela
II. Ustavili so se tudi ob izkopaninah rimskega foruma,
nato pa prvi dan zaključili z ogledom ene izmed največjih
rimskih znamenitosti, Koloseja. Po napornem sončnem
dnevu so se namestili v hotelu in končno dobili možnost,
da si spočijejo utrujene noge.
Drug dan so nadaljevali sprehode po rimskih ulicah in
občudovali Španske stopnice, ki se vzpenjajo po strmem
pobočju med Španskim trgom na dnu in trgom Trinità dei

Monti. Našteli so jih 135. Zamudili niso niti možnosti za
ogled znamenitega vodnjaka Trevi, ki navdušuje s svojo veličino. Sledil je prosti čas, ki so ga lahko izkoristili za nakup
spominkov, okušanje tradicionalnih jedi in doživljanje utripa mestnih ulic. V zgodnjih popoldanskih urah so se odpravili proti Neaplju, največjemu mestu v južni Italiji. Ogledali
so si Galerijo Umberta I., impresivno nakupovalno središče,
ki je ime dobila po italijanskem kralju, ki je vladal v času
gradnje. Pohajkovanje po turistični ulici Toledo je s svojimi restavracijami, kavarnami in slaščičarnami pustilo vtis
pristnosti neapeljskih ulic in njenih prebivalcev. Iz mesta
kulture, svetlobe in kaotičnega prometa so se odpravili
proti drugi nastanitvi. Tam so se najprej okrepčali z okusno
večerjo, nato pa skupaj preživeli družaben večer.
Po zgodnjem zajtrku so zadnji dan potovanja začeli in
zaključili z ogledom Pompejev, najbolj znanih in najbolj
obiskanih arheoloških najdišč mesta, ki ga je uničil vulkanski izbruh. Na poti proti Pompejem so občudovali ognjenik Vezuv, ki jih je spremljal ves čas vožnje okrog Neaplja. Po kosilu pa so se polni vtisov odpravili proti domu.
Prepričani smo, da je potovanje v Rim, večno mesto in
mesto želja ter cilj brezštevilnih popotnikov s celega sveta, dijake navdušilo. Če so upoštevali legendo, ki pravi, da
se vsakdo, ki v slavni vodnjak Trevi vrže kovanec nazaj
čez levo ramo, v mesto še vrne, bodo to izjemno prestolnico zagotovo ponovno obiskali.

Tjaša Lipovec, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
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Zaključek projekta Eko nahrbtnik »Zelena žabica« v vrtcu Stročja vas
• razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega
odnosa do žive in nežive narave,
• razvijanje jezika z vidika moralno-etične dimenzije,
• vzpodbujanje otrokovih pozitivnih čustev do narave in
okolja,
• razvijanje otrokove občutljivosti na posege v okolje in
• spodbujanje otrok k iskanju rešitev za okoljske probleme.
V vrtcu Stročja vas vsako leto pripravimo tudi zaključek
dejavnosti, na katerem se zberejo otroci in strokovne
delavke sodelujočih vrtcev. Po dveh letih premora nam je
maja letos končno uspelo ponovno pripraviti zaključek.
Občina Ljutomer je leto 2022 razglasila za leto prleških
vrednot in vinske kulture, zato smo tudi naslov prireditve,
»S spoštljivim odnosom do varovanja narave«, oblikovali v
tem duhu. Na zaključku se je zbralo približno 100 otrok z
vzgojiteljicami iz šestih vrtcev, ki so predstavili dejavnost,
ki so jo izvajali v sklopu naravoslovne aktivnosti. Letošnje
delavnice sta si ogledala tudi predstavnika Občine Ljutomer, podžupan Janko Špindler in višja svetovalka v Občinski
upravi Karmen Lah. Po delavnicah smo razdelili biltene,
v katerih so podrobno predstavljene vse dejavnosti, vsak
sodelujoči vrtec pa je dobil še zahvalo za sodelovanje. Sledila sta kratka pogostitev in igra na vrtčevskem igrišču, ki
so se ji otroci z veseljem pridružili.

Eko nahrbtnik »Zelena žabica« je celoletna naravoslovna dejavnost, v kateri sodelujejo predšolski otroci vrtcev iz območja Upravne enote Ljutomer. Pri dejavnosti
strokovne delavke z otroki različne cilje s področja naravoslovja, kot so:

Matejka Polak, vodja Eko nahrbtnika

Dan odprtih vrat razvojnega
oddelka vrtca Buba

Projekt Mladi športnik

V začetku aprila 2022 smo v razvojnem oddelku vrtca Buba
imeli dan odprtih vrat. Udeležili so se ga predstavnika
občine, županja mag. Olga Karba in podžupan Janko Špindler, in predstojnica Zavoda RS za šolstvo, OE Murska Sobota, Darja Farič Klemenčič. Vsi prisotni so najprej »pokukali«
v Bubo in si ogledali prostore razvojnega oddelka. Tam so
jim bile predstavljene nekatere specifične metode dela. Nato
smo v zbornici predstavili programske strokovne smernice
dela v Bubi in podelili dve priznanji za soustvarjanje inkluzivnega okolja. Prejemnici priznanj sta bili Občina Ljutomer
in OŠ Janka Ribiča Cezanjevci z vrtcem Cezanjevci.

Letos smo se vključili v projekt Mladi športnik, ki poteka v
okviru Specialne olimpiade. Projekt je namenjen otrokom,
ki obiskujejo razvojni oddelek vrtca. Pri nas se je vključilo vseh šest otrok. Namen projekta je razvijanje gibalnih
spretnosti in sposobnosti predšolskih otrok z raznolikimi
razvojnimi izzivi. Med letom smo najmanj enkrat tedensko
pripravili različne poligone, ki so jih otroci s pomočjo ali
samostojno skušali premagati. Projekt se je končal z zaključno prireditvijo, na kateri so se otroci skupaj s svojimi
starši preizkusili na poligonu v gozdu. Na koncu so vsi dobili medalje za uspešno zaključen projekt.

Ana Žnidarič, vrtec Buba

Ana Žnidarič, vrtec Buba
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50 let predšolske vzgoje pri Mali Nedelji
pobudo na Skupnost otroškega varstva Ljutomer in 3. novembra 1971 dobil uradno dovoljenje za odprtje oddelka
vrtca pri Mali Nedelji.
Leta 1986 je vodenje šole prevzela Nada Tomanič, ki je
imela čut in posluh tudi za vodenje vrtca. Spomnim se, da
je velikokrat celo s pisnimi vabili, telefonskimi klici ali osebnimi pogovori starše prepričevala, da so otroke vpisali v
vrtec, in vse to samo zato, da smo lahko obdržali skupino.
Leta 2007 se je moja predhodnica upokojila, število otrok v
vrtcu pa je začelo naraščati.
Vse do leta 2006 smo, najprej na stari lokaciji v stari šoli,
potem pa v sedanji zgradbi, imeli dve skupini otrok. V dveh
skupinah, prostorsko precej manjših kot v stari šoli, smo
imeli tudi po 40 in več otrok. Septembra 2007, ko sem postala ravnateljica, smo morali vrtcu prvič nameniti učilnico
šole, saj smo vpisali 3 skupine otrok. Dve leti pozneje smo
imeli že četrto skupino, in sicer samo z eno vzgojiteljico,
ki je v majhnem kabinetu skrbela za 8 otrok. Od leta 2010
smo imeli že peto skupino otrok, ki je vse do 31. decembra
2021 gostovala v sosednji zgradbi in jo zato imenujemo kar
»hotelski gostje«. Tako je bil vrtec pri Mali Nedelji desetletje in več resnično zaseden do zadnjega kotička, a delo in
počutje vseeno nista bila okrnjena.
Iskrena zahvala velja vsem, ki z nami vsa ta leta tako ali
drugače sodelujete, posebej vsem bivšim zaposlenim,
staršem, babicam in dedkom, obema krajevnima skupnostma, domačim društvom in organizacijam. Vsi našteti nam
namreč omogočate, da lahko v vrtec sprejmemo vse otroke
in uspešno delujemo in da smo pridobili prostorske pogoje
za kvalitetno delo.
Še posebej se zahvaljujem tudi svetnikom Občine Ljutomer,
ki so prepoznali potrebe po novih prostorih v našem vrtcu,
prav tako pa vsem sodelavcem občinske uprave in županji,
mag. Olgi Karba, ki so pripravljali obsežno potrebno dokumentacijo.
Hvala izvajalcem, gradbenikom in vsem mojstrom, s katerimi smo sodelovali in so nam pomagali. Prav ob jubileju smo dobili nove dodatne prostore vrtca: dve igralnici,
telovadnico, dovolj sanitarij, garderobo, pralnico in dve
pisarni; v eni od njih je tudi vrtčevska knjižnica. Hvala
vsem, ki ste dali svoj prispevek k prizidku vrtca, v katerem
se otroci sedaj izvrstno počutijo.

Mi deca z Male smo Nedle,
v vrtec hodimo fsi,
ka mama v slüžbi pa ata v slüžbi
sta lehko brez skrbi.
Ka mama v slüžbi pa ata v slüžbi
sta lehko brez skrbi.

V našen je vrteci lüšno,
tü se dosti godi,
radi se špilamo, pesmice pojemo,
radi se momo fsi.
Radi se špilamo, pesmice pojemo,
radi se momo fsi.
(vzgojiteljice vrtca)

50 generacij otrok vrtec pri Mali Nedelji nosi v takem ali
drugačnem spominu. Prvi varovanci našega vrtca so bili
otroci od Male Nedelje, ki so se jim kmalu pridružili še
otroci delavcev šole. Vzgojiteljica Vilma Plohl, naša babica,
je s svojim materinskim čutom znala poskrbeti za vsakega
malčka. Vemo, da se otroci, ko jih prvič pripeljemo v vrtec,
odzivajo na različne načine. Hkrati se s spremembo okolja
in ločitvijo od staršev najverjetneje srečujejo prvič.
Na začetku prve skupinice otrok v vrtcu Mala Nedelja niso
bile velike. Prostori vrtca so bili urejeni kar v nekdanjem
stanovanju in tam so ostali celih 22 let. Sprva je bila prisotnost v vrtcu razdeljena na ure: v šolskih kronikah je zapisano, da so otroci vrtec obiskovali npr. 100 ur pred vstopom
v malo šolo, potem 120 ur, kasneje že od januarja do junija.
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila na vasi to
kar revolucionarna sprememba. Vaški otroci v vrtcu? Ampak vedno več staršev je spoznalo številne prednosti, ki jih
je prinašal vrtec. Tudi učiteljice v prvem razredu šole so
kmalu ugotovile, kateri izmed otrok je pred vstopom v šolo
obiskoval vrtec in kateri ne.
Prvi vzgojiteljici Vilmi so se v naslednjih letih pridružile
nove vzgojiteljice in njihove pomočnice, nekatere le za
kratek čas, druge pa so se k Mali Nedelji celo priselile iz
mariborskega območja. Gotovo sta posebno zgodovino vrtca pisali Mirica Bezjak in Anka Kotnik, ki sta svojo delovno
dobo zaključili prav v našem vrtcu.
Iskrena zahvala velja tudi mojima predhodnikoma,
ravnatelju Alojzu Makoterju, ki je davnega leta 1971 dal

Breda Žunič, ravnateljica OŠ Mala Nedelja
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Predšolska vzgoja na GFML – zanimivo in poučno tudi izven šolskih učilnic

Šolsko leto 2021/2022 je bilo vsekakor zanimivo in pestro
v marsikaterem pogledu. Avgusta 2021 smo načrtovali razne aktivnosti, ki bi popestrile učne vsebine, obravnavane
pri pouku, čeprav je bilo načrtovanje še vedno v senci epidemije novega koronavirusa.
Tako smo sodelovali z različnimi institucijami in nove izkušnje nabirali tudi izven šolskih učilnic. Največ smo sodelovali z vrtci, ki so nam prijazno odprli svoja vrata ter
nam omogočili spoznavanje delovanja vrtca in opravljanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcu. Septembra so nas obiskale vzgojiteljice iz različnih vrtcev
in predstavile primere dobre prakse ter izvedle zanimive delavnice s primeri dejavnosti za predšolske otroke.
Tako kot vsako leto smo tudi letos sodelovali s sosednjo OŠ Cvetka Golarja. Tam dijaki dobijo možnost, da se
seznanijo z delom z učenci s prilagojenim programom.
V letošnjem šolskem letu smo se odzvali tudi njihovemu
vabilu na dogodek Specialna olimpiada. Po dveh letih
premora zaradi epidemije novega koronavirusa smo
znova obiskali Varstveno-delovni center v Ljutomeru.
Spoznali smo ustanovo in dejavnosti, ki jih tam izvajajo.
Varovance VDC Ljutomer smo nato povabili še na našo
šolo, na kateri so v družbi dijakov spoznavali literarno
zapuščino Cvetka in Manka Golarja.
Na šoli že več let organiziramo dogodek Pisani tobogan, ki
je namenjen predšolskim otrokom. Dijaki so ga s svojimi
mentorji pripravili tudi letos. Predstavili so se z različnimi
umetniškimi točkami in lutkovno predstavo, ki je letos no-

sila naslov Krompirjevo popotovanje. Predstavo so si ogledali otroci iz okoliških vrtcev in varovanci Doma starejših
občanov Ljutomer. Predstavo smo izvedli tudi v vrtcu Brezovci, v katerem poteka že tradicionalno srečanje naše šole
z enotami vrtca pri OŠ Puconci. Po nastopu smo za otroke
izvedli še razne delavnice.
Vsekakor pa je treba izpostaviti tudi uspešno izpeljano
mobilnost dijakov v sklopu projekta Erasmus+: KA1 z
naslovom: Raznolikost nas bogati. Izbrani dijaki so med
27. 3. in 10. 4. 2022 opravljali praktično usposabljanje z
delom v vrtcih v mestu Braga na Portugalskem. Maja pa
smo se na šoli razveselili še obiska angleških vzgojiteljev,
ki so prišli k nam na mobilnost v okviru projekta Erasmus+. Poleg tega smo si ogledali še Montessorijev vrtec in
valdorfski vrtec v Mariboru, obiskali lutkovno gledališče
in avstrijsko prestolnico ter se udeležili srečanja srednjih
šol s programom predšolske vzgoje, imenovano Vzgojiteljada, v Jesenicah. Ogledali smo si tudi pet predstav v sklopu lutkovnega abonmaja.
Namen vseh dejavnosti je, da dijakom omogočimo čim več
praktičnih izkušenj, ki jih povežejo z vsebinami pouka, ter
pri tem urijo svoje socialne veščine in pridobivajo kompetence, ki jih bodo lahko uporabljali pri delu s predšolskimi
otroki. Pri tem je vsekakor zelo pomembno sodelovanje z
okoljem. Na GFML se bomo trudili tkati tovrstne vezi tudi
v prihodnje.

Karmen Stolnik, Barbara Špilak
in Nina Pečnik, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
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Dosežki dijakov umetniške gimnazije, smer gledališče in film
Najprej so se zbrali na otvoritvi v Domu kulture, na katerem
so prisluhnili predavanju slovenske režiserke in scenaristke
Marije Zidar. Ta je dijakom predstavila ustvarjalni proces svojega celovečernega prvenca Odpuščanje, ki je lani slavil na festivalu dokumentarnega filma Dokudoc v Mariboru.
Popoldne pa so se udeleženci festivala zbrali na delavnicah,
na katerih so morali v kratkem času v skupinah ustvariti svoje
kratke filme. Da bi jim uspelo, so morali delati hitro, sodelovati ter razumeti in poslušati drug drugega.
Zvečer so se udeleženci skupaj s svojimi mentorji zbrali na
terasi Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, na kateri so si v
sproščenem in domačem vzdušju ogledali filmske kreacije, ki
so jih ustvarili na popoldanskih delavnicah. Po obilici smeha in
sproščenega pogovora so na oder stopili dijaki drugega letnika ljutomerske umetniške gimnazije, ki so pripravili koncert, s
katerim so popolno zaključili čudovit in produktiven dan.
V petek se je drugi in tudi zadnji dan filmskega festivala Student Cuts pričel z raziskovanjem začetkov filma. Udeleženci
so stopali po poteh, po katerih je hodil tudi Karol Grossmann,
avtor prvega znanega slovenskega filmskega zapisa, in si ogledovali mesto, v katerem je svoje filme tudi posnel. Po uri raziskovanja jih je čakalo predavanje slovenskega režiserja Damjana Kozoleta, ki je z njimi delil postopek nastajanja svojega
najnovejšega filma. Kasneje je udeležence povabil k zanimivi
debati o svetu sedme umetnosti, v kateri je predstavil svoje
filmarske začetke in uspehe, ki so jim sledili.
Udeleženci festivala so si zatem ogledali filme, ki so se v tekmovalnem programu potegovali za nagrade v kategorijah najboljšega eksperimentalnega, dokumentarnega, animiranega
in igranega filma ter jim, če so jih seveda navdušili, podelili
dobro oceno. Ta je prispevala k lovoriki za najboljši film po
izboru občinstva. Nagrado za najboljši eksperimentalni film
je prejela Lina Horvat (GFML) za film Zakaj. Na festivalu so
sodelovali tudi drugi dijaki ljutomerske gimnazije z naslednjimi deli: Beg (Eva Tergušek), Fast Fashion (Eva Reponj in
Ana Pelcar), X in Y (Vanesa Jerebic), En Passant (Benjamin
Kerčmar) in Mir (Lina Horvat z dijaki 4. u).

Stoječe ovacije v Ljubljani
V novih prostorih Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in
umetniške gimnazije Ljubljana (SVŠGUGL) v Ljubljani je
konec aprila potekal dvodnevni festival Uprizoritvene akcije
2022. Cilj oziroma namen festivala je omogočiti nove uprizoritvene možnosti in prikazati ustvarjalnost mladih na enem
mestu, podpreti raznoliko uprizoritveno ustvarjalnost, obenem pa omogočiti druženje in izmenjavo idej.
Performing Actions 2022/Uprizoritvene akcije 2022 je festival, ki je v izhodišču namenjen javnemu prikazovanju uprizoritev oziroma dogodkov umetniških gimnazij vseh smeri in
strokovnih srednjih šol z umetniškimi programi. Predstaviti
želi čim več uprizoritvenih dogodkov, ki so nastajali v okviru
učnega procesa ali izven njega. V šolskem letu 2021/22 so
k sodelovanju povabili Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, Gimnazijo Nova Gorica, Gimnazijo Ptuj, Konservatorij za
glasbo in balet Ljubljana ter Konservatorij za glasbo in balet
Maribor.
Gimnazija Franca Miklošiča je na festivalu nastopila s produkcijo dijakov četrtega letnika umetniške gimnazije Goli
Pianist Matjaža Zupančiča in požela stoječe ovacije občinstva.
Žirija festivala je predstavi podelila priznanje za najboljšo skupinsko izvedbo. Za sodelovanje v predstavi Macbeth dijakov
drugega letnika umetniškega programa je komisija podelila
priznanje Larisi Feher Varga za vidnejšo posameznico. Dijaki
drugega letnika so nastopili še z gibalno predstavo Uokvirjanje. Mentorji umetniškega programa, ki so zastopali GFML
v Ljubljani, so Sandi Jesenik, Ludvik Rogan, Gorazd Žilavec in
Ana Germ.
Student Cuts v Ljutomeru
V Ljutomeru se je maja odvil že 8. filmski festival Student Cuts.
Namenjen je mladim filmskim ustvarjalcem, da bi bili čim bolj
opaženi že na začetku kariere. Na festival je bilo prijavljenih
več kot 2700 filmov, od tega jih je bilo predvajanih 111 iz 34
držav. V tekmovalni program se je uvrstilo 23 filmov, ki so se
potegovali za nagrade v kategorijah eksperimentalnih, dokumentarnih in igranih filmov, oglasov, ter za nagrado občinstva.
Na festivalu, ki se je odvijal na treh lokacijah, v Domu kulture
v Ljutomeru, v Mladinskem kulturnem centru Ljutomer in na
Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, so bili prisotni dijaki
treh slovenskih gimnazij z umetniškim programom gledališče
in film.

Nagrajen film na Videomaniji
Na 18. festivalu mladinske ustvarjalnosti Videomanija
2022 je glavna nagrada ponovno pristala v rokah naše
dijakinje. Tokrat je žirijo in zbrano občinstvo navdušila
Katjuša Peterka z dokumentarnim filmom Ljubezen?.
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Žirija je svojo odločitev za podelitev glavne nagrade in s
tem zlatega priznanja utemeljila s spodnjimi vzpodbudnimi besedami.
»Če se lotiš teme ljubezni, o kateri v času informativne
eksplozije govori ves svet, ne da bi povedal kaj bistvenega,
ni lahko najti neizhojene poti do žlahtnega filma. Še posebej
težko je v zvrsti dokumentarno-igranega filma poiskati iskren
izraz, ki ni odmev sprenevedave govorice družabnih omrežij.
Režiserki Katjuši Peterka in njenim sodelavcem je to uspelo.
Izbrali so prave sogovornike in snemalne lokacije. Hitri montažni rezi imajo za gledalca zanimiv učinek, saj zbližajo zelo
različne izjave in poglede na ljubezen. Ta nam ni v pogubo, v
to so prepričani nastopajoči štirih generacij (otroka, najstnik,
starši in stari starši). Včasih nam je ljubezen na dosegu rok,

na primer pri igri, v zavetju staršev, v odnosu do živali in dela,
včasih je oddaljena »romantika na tretjo potenco«, kot pravi
Vlado Kreslin. Drugič je spet tavtologija. »Če imaš nekaj rad,
imaš pač rad«, modro izjavi Boštjan Rous. Odličen je zaključek
filma, ko se pred kamero za isto mizo zberejo vsi, ki so prej
sodelovali z osebnimi intimnimi razmišljanji, polnimi čustev,
spominov in želja. Odjavna špica je izvrsten poudarek vsega, kar smo spremljali, saj ljubezen varno shrani med strani
družinskega albuma.
Dijaki GFML pa so na tekmovanju osvojili tudi srebrno
priznanje, ki ga je dobil Benjamin Kerčmar s filmom En Passant, in bronasto priznanje za film Golobi ustvarjalke Zigi
Omerzel.

Ludvik Rogan, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Teden vseživljenjskega učenja
jalcev, ki so s svojimi prireditvami promovirali pomen
vseživljenjskega učenja:
• vrtci: Ljutomer, Stročja vas, Cezanjevci, Mala Nedelja, Radenci in Kungota;
• osnovne šole: Cvetka Golarja, Ljutomer, Cezanjevci, Mala
Nedelja, Križevci, Kungota, Veržej, Tišina in Velika Nedelja;
• ostale organizacije, podjetja in društva: Dom Lukavci,
Splošna knjižnica Ljutomer, VDC – enota Ljutomer, Občina Razkrižje, Mladinski center Prlekije in še drugi.
Na tem mestu se še enkrat zahvaljujemo vsem izvajalcem
in sodelujočim na prireditvah ter hkrati vse vabimo k sodelovanju prihodnje leto.

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska manifestacija na področju izobraževanja in
učenja v Sloveniji ter festivalsko zasnovan projekt, ki ga
kot nacionalni koordinator vodi in usklajuje Andragoški
center Slovenije. V njem lahko sodelujejo ustanove, interesne skupine in posamezniki. Letošnji TVU je bil že 27.
po vrsti in se je odvijal med 9. majem in 12. junijem 2022.
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer kot območni koordinator za območje Prlekije in hkrati izvajalec TVU
prireditev vsako leto prispeva k udejanjanju slogana
»Slovenija, učeča se dežela«, ker prepoznavamo priložnosti, ki jih prinašata učenje in medgeneracijsko druženje v vseh oblikah. Letos je z nami sodelovalo 25 izva-

Nina Pečnik, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
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Rezultati poklicne in splošne mature na GFML
tudi štiri dijake, ki so dosegli 29 točk, kar jim daje realne možnosti, da po vpogledu in upravičeni pritožbi na RIC dosežejo
prag 30 točk.
Zlati maturanti spomladanske splošne mature 2022 so:
• Jan Dlouhy iz Občine Radenci,
• Ajda Kuhar iz Občine Moravske Toplice,
• Andromeda Gabor iz Občine Radenci in
• Katja Huber iz Mestne občine Murska Sobota.
Letos je k splošni maturi pristopila tudi 2. generacija
dijakov in dijakinj umetniške gimnazije, smer gledališče in film. Četrti letnik je obiskovalo 25 dijakinj in dijakov, k spomladanskemu roku mature pa jih je pristopilo
24. Vsi so jo uspešno opravili in povprečno dosegli kar
22,00 točk. Ob tem velja poudariti, da je tudi letos kar
dvema dijakoma, Tinetu Lukaču in Juretu Šimonki, uspelo opraviti sprejemne izpite na Akademiji za gledališče,
radio, film in televizijo v Ljubljani. Že s tem rezultatom je
umestitev umetniške gimnazije, smer gledališče in film,
v pomurski prostor ponovno upravičila svoj namen.
Tudi dijaki maturitetnega tečaja so bili kljub nezavidljivim pogojem uspešni. K maturi je pristopilo pet dijakov
in dijakinj. Vsi so jo tudi uspešno opravili. Svečana podelitev maturitetnih spričeval je bila 11. julija 2022 na
Glavnem trgu v Ljutomeru.

V začetku julija 2022 so bili znani rezultati spomladanskega
roka poklicne in splošne mature dijakov Gimnazije Franca
Miklošiča Ljutomer (GFML). Tudi to šolsko leto je bilo zaznamovano z ukrepi za preprečevanje okužb širjenja novega koronavirusa. Pa vendar smo veseli, da smo lahko kljub vsemu
tudi letošnjo poklicno in splošno maturo izpeljali v celoti.
Najprej smo izvedeli za rezultate poklicne mature. Tudi 21.
generacija maturantk in maturantov programa predšolske
vzgoje na GFML je dosegla izjemen rezultat. K poklicni maturi
je v spomladanskem roku pristopilo 21 dijakinj in 3 dijaki in
vsi so jo tudi uspešno opravili. Z 22 doseženimi točkami je zlata maturantka postala Špela Hanžel iz Občine Radenci. Tudi
udeleženci izobraževanja odraslih v poklicnem tečaju programa predšolske vzgoje so dosegli odličen rezultat. K maturi je
v tem roku pristopilo sedem kandidatk in vse so jo uspešno
opravile. Rezultat je izjemen tudi zato, ker so ga kandidatke
dosegle ob delu in družinskih obveznostih.
Tudi 28. generacija kandidatov sedanje eksterne mature oziroma 56. generacija maturantk in maturantov GFML je letos
dosegla odličen rezultat. Četrti letnik programa splošne gimnazije je obiskovalo 87 dijakinj in dijakov, k spomladanskemu
roku mature pa jih je pristopilo 85. Vsi so maturo uspešno
opravili in povprečno dosegli 21,92 točke. Štirje maturantje
splošne gimnazije, kar predstavlja 4,7 %, so dosegli prag 30
in več točk, kar pomeni, da so postali zlati maturanti. Imamo

Zvonko Kustec, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Cezanjevski gledališčniki
Na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci je bilo dogajanje v letošnjem
šolskem letu ves čas prepleteno z gledališčem. Tako smo že
ob zaključku bralne značke v maju gostili dramskega igralca
Gorazda Žilavca, ki je z nami delil marsikatero svojo dogodivščino in tudi nekaj modrih življenjskih nasvetov.
V junij smo vstopili z zaključno prireditvijo Mavrično gledališče, ki je tokrat potekala v Domu kulture Ljutomer. V polni
dvorani je več kot 100 nastopajočih učencev na oder postavilo znane pravljice. S kratkim skečem smo prikazali prleško
posebnost – šaljive vaške grbe krajev v šolskem okolišu in
izpostavili številne prleške vrline. Letos v Občini Ljutomer
namreč posebno pozornost namenjamo prleškim vrednotam.
Predstavila se je tudi šolska dramska skupina s priredbo
igre Janeza Remškarja Prekletstvo zelenih štumfov. S pred-

stavo se je 12 sedmošolcev pod mentorstvom Karmen Rauter uvrstilo na državno srečanje. Za svoj nastop so prejeli
tudi zlato plaketo.

Karmen Rauter, Osnovna šola Cezanjevci
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Glasbena šola se predstavi
li na državnem in mednarodnih glasbenih tekmovanjih
in dosegli izjemne rezultate. Čestitam jim za dosežene
rezultate, za katerimi stojijo predanost in pedagoška
ozaveščenost učiteljev, delavnost učencev ter pomoč in
sodelovanje staršev.
Ob zaključku šolskega leta 2021/22 smo 8. junija 2022
po nekajletnem premoru na Glavnem trgu v Ljutomeru
organizirali letni koncert naše šole z naslovom »Glasbena šola se predstavi«. Na koncertu so se številnim
gledalcem predstavili učenci, ki sodelujejo v komornih
skupinah, baletni skupini in šolskih orkestrih.
Tudi v prihodnosti želimo v instrumentalno, plesno in
predšolsko izobraževanje v Glasbeni šoli Slavka Osterca Ljutomer vključiti čim več otrok in mladine ter jim
ponuditi kvalitetno, zdravo in pestro preživljanje časa
z glasbo ali plesom. Ukvarjanje z glasbeno ali plesno
umetnostjo je za otroka v razvojnem obdobju, predvsem
pa v današnjem stresnem in razburljivem času, izjemno pomembno, saj glasba pomirja, spodbuja domišljijo,
krepi voljo, lajša bolečine, odpravlja stres ter pozitivno
deluje na organizem in ga usklajuje.
Za naslednje šolsko leto imamo še nekaj prostih mest za
instrumente trobenta, saksofon, klarinet, harmonika in
violončelo ter na programih predšolska glasbena vzgoja
(starost 5 let), glasbena pripravnica (starost 6 let), plesna pripravnica (starost 6 do 8 let) in balet (starost od 9
let naprej). Kandidate in kandidatke za vpis prijazno vabimo na preizkus glasbenih oziroma plesnih sposobnosti, ki bo 23. avgusta od 17. do 18. ure v prostorih šole.

Izvajanje pedagoškega procesa v glasbenem in plesnem
izobraževanju mladih je v zadnjem obdobju doživelo veliko spremembo. Med turbulentnim bojem proti novemu
koronavirusu smo se med drugim soočali tudi z izvedbo
pouka na daljavo. Skupaj z učenci smo se prilagajali situaciji, vendar so nastajale težave pri izvedbi predvsem
skupinskega pouka nauka o glasbi, komorne igre, pouka
orkestrov in baleta.
Kljub protikoronskim omejitvam v jesenskem in
zimskem času smo v letošnjem šolskem letu pedagoški
proces ohranili v prostorih šole. Ponosni smo, da smo izvedli skoraj vse načrtovane dejavnosti: razredne in javne
nastope, Koncert učiteljev, Božično-novoletni koncert (v
video obliki) in Baletno predstavo Planet Minor, ki smo
jo v Domu kulture Ljutomer izvajali za učence osnovnih
šol UE Ljutomer, dijake Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in za vse ostale gledalce. Odlično nam je uspela
organizacija izvedbe državnega tekmovanja TEMSIG za
disciplino flavta v II. kategoriji. Tako smo na šoli gostili
tekmovalke Akademije za glasbo in konservatorijev iz
vse Slovenije.
Tudi naši učenci so v letošnjem šolskem letu sodelova-

V Glasbeni šoli Slavka Osterca Ljutomer skrbimo za
kvalitetno vzgojo in izobraževanje otrok in mladine
na področju glasbe in plesa ter splošne kulture. Organiziramo in izvajamo kvalitetne koncertne in plesne
dogodkov na področju klasične glasbe in ostalih zvrsti
glasbene umetnosti. Prijazna in ustvarjalna naravnanost
šole vsem učencem omogoča, da po končanem šolanju
postanejo nepogrešljivi v ljubiteljski kulturi in hkrati
kritični in omikani koncertni poslušalci.
Zato bo Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer še naprej
gradila na odprtosti, razvojni naravnanosti in sodelovanju z bližnjim in širšim okoljem.

Stanislav Lašič, Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer
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Sodobnost za prihodnost – z bližino urimo doktrino
žencev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Bosne in
Hercegovine, Turčije in Nemčije. Izmenjali so strokovna
mnenja, poglede in izzive na področju vzgoje in izobraževanja. Razmišljali in razpravljali so o naslednjih temah:
vloga učitelja v sodobnem učnem okolju, izzivi in pasti
dela na daljavo in po daljavi ter poti inkluzije v vzgoji in
izobraževanju.
Zbrane sta pozdravili tudi predstojnica ZRSŠ, OE Murska
Sobota, Darja Farič Klemenčič in županja Občine Ljutomer
mag. Olga Karba.
V plenarnem delu mednarodne konference so udeleženci razmišljali in pridobili nova znanja o izobraževanju na
daljavo ter o izzivih, pomenu in priložnostih povezovanja
v šolskem prostoru. Plenarni del sta obogatili predavateljici doc. dr. Danijela Makovec Radovan in mag. Mateja
Štefanec Vaupotič.
Znanje je in bo vedno ena izmed dragocenejših vrednot,
zato si je potrebno prizadevati, da se bomo na tem področju tudi v prihodnje izobraževali in širili svoje kompetence. Vsem zbranim bodo predstavljene izkušnje nedvomno v
veliko pomoč pri bodočem delu.

Znani latinski pregovor pravi, da je v znanju moč, zato je
potrebno svoje znanje in izkušnje deliti in se tako osebnostno bogatiti.
Na OŠ Ivana Cankarja Ljutomer je 2. aprila 2022 potekala 1. mednarodna konferenca z naslovom »Sodobnost za
prihodnost – z bližino urimo doktrino«, ki sta jo organizirali OŠ Ivana Cankarja Ljutomer in OŠ Cvetka Golarja
Ljutomer. Na konferenci je sodelovalo več kot sto udele-

Metka Sobočan Sarjaš,
Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer

Regijske igre MATP v Ljutomeru
Po res dolgem premoru so 13. aprila 2022 pod okriljem
Specialne olimpiade v Ljutomeru potekale regijske igre
MATP (Motor Activities Training Program). Udeležile
so se jih ustanove iz mariborsko–pomurske regije, nadvse pogumno in vztrajno je športne izzive tako osvajalo
skoraj 100 tekmovalcev. Igre MATP zajemajo 6 sklopov
motoričnih izzivov, cilj pa ni zgolj športno udejstvovanje,
temveč tudi in predvsem vključevanje vseh, spodbujanje
zdravega življenjskega sloga in krepitev močnih področij.
Na slavnostni otvoritvi iger so zbrane tekmovalce pozdravili gostje: županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba,
predsednica Zveze Sožitje dr. Katja Vadnal, direktorica
Zveze Sožitje Mateja De Reya, predsednica Društva Sožitje Ljutomer Marina Gracin in koordinatorica MATP naše
regije Tina Grkinič.
Zahvaljujemo se donatorjem: Občini Ljutomer, Radenski

in Društvu Sožitje Ljutomer. Zahvalo za profesionalno
izvedbo in odličen (in tudi zabaven) potek iger pa izrekamo tudi soustvarjalcem prireditve: Branku Hrgi, ki
je povezoval prireditev, in Gimnaziji Franca Miklošiča
Ljutomer, ki je sodelovala pri tehnični in izvedbeni plati
prireditve. Dijaki pod vodstvom mentorja Ludvika Rogana so pomagali pri ozvočenju prireditve in pri skrbi
za Tinka (ki je bil pričakovano glavna zvezda iger), dijaki pod mentorstvom Nine Pečnik pa so sodelovali kot
prostovoljci pri spremstvu skupin tekmovalcev in v
vlogi sodnikov na posameznih športnih postajah. Takšno sodelovanje nas posebej bogati; zaslužene medalje
pa je za »piko na i« in pravi športni navdih ob koncu
prireditve pomagal podeliti David Žibrat.

Organizacijski odbor MATP,
Osnovna šola Cvetka Golarja Ljutomer
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Po dveletnem premoru znova prespali v šoli
nava, ki govori o težavah mladostnikov.
Pred večerjo so si učenci pod mentorstvom članic Sekcije za
ohranjanje kulturne dediščine Društva upokojencev Ljutomer izdelali cofke iz volne. Cofke so lahko uporabili kot obesek za torbo ali pa so pripeti na karton postali bralna kazalka.
Za slastno večerjo in zajtrk je poskrbela kuharica Sonja, ki so
jo učenci za slastne palačinke nagradili z velikim aplavzom.
Po večerji smo nadaljevali z branjem. Knjižničarka Vida je v
soju sveč prebrala zgodbo Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka. To je zgodba o fantu, ki ni maral brati. Ko fant razočara
svojo simpatijo, se njegov odnos do branja zelo spremeni. Po
branju so učenci v skupinah reševali naloge in križanko ter
tekmovali med seboj. Zmagovalna skupina je odločala o vsebini filmskega večera, ki je sledil. Polni lepih vtisov so se razporedili po učilnicah in telovadnici ter ob izbranem filmu Levji
kralj in branju zasanjali v prekratko noč.
V petek zjutraj so si po umivanju in pospravljanju ležišč privoščili zajtrk. Nato so strnili vtise in v anketo zapisali, da jim je
bila najbolj všeč predstavitev Slovenske vojske. Za naslednjo,
5. Noč branja pa si želijo športne dejavnosti ter obisk živalskega vrta in zabaviščnega parka – ali zgolj noč branja.
Učenci so prejeli priznanja za pogum, ostalim učencem in učiteljem pa so s pomočjo fotografij predstavili dogajanje. Zaspani, a dobre volje so nadaljevali s poukom po petkovem urniku.
Noč branja je velika motivacija za branje in opravljanje bralne
značka. Letos je na OŠ Cvetka Golarja bralno značko opravilo 29 učencev, kar predstavlja zavidljivih 85 odstotkov vseh
učencev na šoli.
Iskrene čestitke vsem bralcem!

Na OŠ Cvetka Golarja Ljutomer so pridni bralci po dveletnem
premoru spet prespali v šoli. Učenci, ki so v šolskem letu
2021/2022 osvojili bralno značko, so se za nagrado lahko
udeležili 4. Noči branja. Tako je 2. junija 2022 27 učencev ostalo v šoli in uživalo v različnih dejavnostih.
Obiskalo jih je 5 pripadnikov Slovenske vojske, in sicer Enota za komunikacijske in informacijske sisteme iz mariborske
vojašnice. Pokazali so jim osnovno opremo vojaka, tovorno
vozilo zvez in osebno terensko vojaško vozilo. Vojaki in vojakinji so bili zelo prijazni in so odgovorili na številna vprašanja.
Kdor si je želel, pa si je lahko nadel vojaško opremo in preizkusil posebne ročne radijske naprave za komunikacijo.
Po predstavitvi Slovenske vojske smo izvedli še zadnje srečanje medgeneracijskega branja, ki je v osnovi tudi projekt
Društva Bralna značka za spodbujanje branja otrok in mladine. V projekt se je v letošnjem šolskem letu vključilo osem
skupin z desetimi mentoricami, ki so celotno šolsko leto izvajale razne dejavnosti skupnega branja.
Tokratno medgeneracijsko branje smo začeli z literarno
ustvarjalko Metko Prelog iz Murske Sobote, profesorico slovenščine in pedagoginjo, ki že 23 let dela z mladimi. Prelogova nam je predstavila svoje literarne dosežke in prebrala
pravljico Taju nagaja Samo, zgodbico o psičku Taju, ki je žrtev
nasilnega Sama. Mladim bralcem je bila zgodba razumljiva, saj
so po pogovoru s pisateljico prepoznali vzorce svoje okolice.
Kar je največ vredno, pa je, da se je avtorica ob konkretnem
primeru z učenci pogovorila, kako je v primeru nasilja treba
ravnati. Avtorico čaka izid nadaljevanja zgodbe, v katerem
bomo izvedeli več o tem, kaj se junaku dogaja v šoli. Ima namreč težave s poštevanko. Izšla pa je že tudi njena knjiga za
najstnike, in sicer kratka pripoved z naslovom Multipla obrav-

Nataša Magdič Kukolj in Vida Tivadar,
OŠ Cvetka Golarja Ljutomer
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Junaki našega časa tudi v Cezanjevcih
prostovoljstva. Takrat smo izvedli naravoslovni dan, s katerim smo želeli v učencih prebuditi navdih in motivacijo za
vključevanje v prostovoljne dejavnosti oziroma za pomoč
sočloveku ter jih spodbuditi, da bi postali bolj dovzetni za ljudi v stiski v svojem okolju. Pripravljena je bila oddaja o prostovoljstvu, gostili smo prostovoljca leta 2020 Zvonka Polaniča in
organizirali likovni natečaj, na katerem smo izbirali najboljše
izdelke za koledar PGD Cezanjevci.
Med šolskim letom je bilo izvedenih veliko prostovoljnih akcij. Tako smo sodelovali z oskrbovanci Doma Lukavci, zbirali
sredstva za šolski sklad, izdelovali voščilnice za CSD Ljutomer,
čistili šolsko okolico in izvajali medvrstniško pomoč.
Koordinatorici projekta sta Jasna Lampreht in Martina Cvetko. Priznanje za aktivno spodbujanje učencev k prostovoljstvu in zagotavljanje mentorske podpore pri njihovem
delu ter zastavo smo prejeli maja na prireditvi v Kamniku. Učenki Zala Rauter in Karin Nemec pa sta si prislužili priznanje za predano in uspešno prostovoljsko delo v
šolskem letu 2021/2022.

OŠ Janka Ribiča Cezanjevci že vrsto let spodbuja različne
prostovoljne aktivnosti. Na podlagi letošnjih opravljenih
prostovoljnih aktivnosti se je šola prijavila na razpis Slovenske filantropije, izpolnila vse pogoje in si pridobila naziv »Junaki našega časa«.
V letošnjem šolskem letu smo za učence organizirali Teden

Martina Cvetko, Osnovna šola Cezanjevci

Počitnice v cezanjevskem vrtcu
Tudi julija in avgusta kljub manjšemu številu otrok naš
vrtec v polnem zagonu živi naprej.
Malo smo na morju, malo v planinah, včasih na poljski
poti, pa tudi v gozdu, pod senčnikom ali pa kar na bližnjem travniku. Okolje, v katerem poleti preživljamo dneve v
vrtcu, je zelo raznoliko. Dejavnosti obarvamo z različnimi
vsebinami in na otroške obraze poskušamo pričarati nasmeh, v otroški domišljiji pa spodbuditi veliko mero ustvarjalnosti.
Tako smo se udeležili Grossmannovega festivala, na katerem smo pri ustvarjanju filmčka, ki si ga lahko ogledate na
spletni strani www.o-cezanjevci.si/vrtec, otroškim idejam
omogočili pogled v »drugi svet«.
Dejavnosti z morsko tematiko, živalmi, sladoledom, vodo in
kamenčki so vedno zelo aktualne in pri otrocih vzpodbujajo veliko mero ustvarjalnosti in kritičnega razmišljanja.
Priljubljeni so tudi iskanje predmetov, skrivalnice in igranje s frnikolami, ki se brezskrbno odkotalijo kdo ve kam in
se nato znova znajdejo v otroških dlaneh. Njihovo poska-

kovanje je podobno temu, kako veselo lahko poskočijo le
otroške noge. Seveda nas razveseli tudi zvok, ki ga ustvarjamo z njimi, in zraven lahko brez skrbi veselo zapojemo.
Vse to je del počitniškega dogajanja, ki se odvija v naši mali
hiši z velikim srcem v Cezanjevcih.

Jasna Špindler, vrtec Cezanjevci
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Valeta ljutomerskih devetošolcev
morjem, saj je bila naša tema Poletje v školjki. Valeta brez
plesa skorajda ne gre, zato smo vsak teden pridno vadili
in tako postali dobri plesalci. V kulturnem programu smo
se zahvalili razredničarkama Mileni Žibrat in Tanji Zanjkovič. Manjkale niso niti glasbene točke, v program pa
smo vključili tudi skeče. Županja Občine Ljutomer mag.
Olga Karba nam je namenila spodbudne besede in nam
podarila mesečne karte za kopališče v Ljutomeru, za kar
smo ji hvaležni. Lepe besede pa so nam namenili tudi ravnatelj Branko Meznarič in razredničarki, ki sta nam podelili priznanja.
Zelo smo hvaležni vsem, ki so nam pomagali pri pripravah, saj so nam s tem omogočili, da smo po dveh letih lahko spet imeli »normalno« valeto. Ta poseben večer nam
bo za vedno ostal v lepem spominu, saj smo se zelo zabavali in se med seboj še bolj povezali.

14. junij 2022 je bil za nas, devetošolce OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, prav poseben dan, saj smo imeli valeto. Potekala je v športni dvorani ŠIC. Večer pred valeto smo se
učenci in naši starši zbrali ter pripravili in okrasili dvorano. Od doma in iz šole smo prinesli predmete, povezane z

Stella Filipič in Vita Horvat, učenki 9. razreda,
Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer

Tri veje oblasti v Republiki Sloveniji in na OŠ Stročja vas
domovinska kultura ter etika najprej ponovili učno snov
tri veje oblasti v Republiki Sloveniji. Nato se nam je pri uri
pridružil poklicni fotograf Luka Dakskobler. Ta je učencem
zastavil nalogo, da svoje znanje o izvršilni, zakonodajni
in sodni veji prikažejo s fotografijo. Učenci so z mobilnimi
telefoni v svoji okolici iskali, kaj predstavlja zakonodajno,
kaj izvršilno in kaj sodno vejo oblasti. Svoje fotografije so
pridno pošiljali Luki Dakskoblerju, ki je naredil končni izbor izdelkov. Za vsako vejo oblasti so zapisali kratko uvodno
besedilo in vsaki fotografiji določili naslov. Tako je nastala
razstava, ki so si jo lahko ogledali tako učenci kot tudi obiskovalci zaključne prireditve OŠ Stročja vas. Fotograf Luka
Dakskobler je o delu z našimi učenci povedal: »Po pričakovanju je sicer najmanj fotografij nastalo na temo zakonodajne, malo več na temo sodne in seveda ogromno fotografij
na temo izvršilne oblasti, tudi zato, ker so fotografirali še v
času epidemije, omejitev, odlokov itd. Za končno razstavo
smo nato pripravili okrog 45 odličnih fotografij, ki zajamejo
izjemno širok spekter oblasti. Pravzaprav so učenci zajeli še
več, a smo pri številu fotografij na razstavi seveda omejeni.«

Letos se zaključuje projekt SKUM, v katerega je vključena tudi
naša šola. Vsako leto so nas obiskali umetniki, s pomočjo katerih smo učno snov pri različnih predmetih spoznavali drugače kot običajno, skozi umetniško izražanje. Tako sta na šoli
v tem šolskem letu nastala dva primera dobre prakse.
V 7. razredu so se pri predmetu državljanska in domovinska
kultura ter etika učenci prvič srečali s tremi vejami oblasti
v Republiki Sloveniji. Uvod v to učno snov je naredila Petra Gajžler, ki se udejstvuje na področju filmske umetnosti.
Skupaj z njo so si učenci ogledali animirani film Prinčevo
potovanje in se potem o njem še pogovorili. Sledila je razlaga učne snovi, potem pa smo pričakali obisk naslednjega umetnika, tokrat dramaturginje Ane Duša. Z nami je
preživela cela dva dneva. Prvi dan je z učenci 7. razreda
izvajala različne vaje in jim postavljala zanimiva in razmišljujoča vprašanja o posamezniku in skupnosti. Drugi dan pa
so se učenci prelevili v politike ter oblikovali svoje politične
stranke in strankarske programe, ki so jih predstavljali in
zastopali na čisto pravi novinarski konferenci, ki jo je vodila »novinarka« Ana Duša.
Z učenci 8. razreda smo pri predmetu državljanska in

Bernardka Marinič, Osnovna šola Stročja vas
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Zaključna prireditev vrtca Cezanjevci
ribnikih zaključili s pravim prleškim piknikom. Vse to smo
povezali s svojo sprehajalno potjo ob reki Ščavnici, seveda
pa nismo pozabili na gozdove. S kuliso, ki smo jo pripravili
posebej za zaključno prireditev, smo vse to preselili pred
naš vrtec. Tam so nas budno spremljali starši, sovrstniki,
sodelavci, krajani, županja in podžupan ter ostali prisotni.
Zaključna prireditev je bila sad celoletnega dela in tako smo
vse zgoraj omenjeno podkrepili še z vrednotami, ki veljajo
tako za naše najmlajše kot tudi za tiste nekoliko starejše
Prleke. Delavnost, veselje, dobrosrčnost in vztrajnost so
bile tiste vrednote, ki so nas spremljale celotno šolsko leto
in na koncu smo s pridom pokazali, da smo jih tudi usvojili.
Šolsko leto 2021/2022 za nas, »vrtečjake«, še ni povsem
zaključeno. Čakata nas poletna meseca, v katerih bomo
prav tako uživali, dosledno izvajali dejavnosti, se igrali in
spremljali, kaj vse novega nam bo uspelo pridobiti. Vsekakor pa ne bo manjkalo plesa, smeha, igre, veselja, objemov,
peska, vode, sladoleda in seveda ljubezni.
Vsem želimo prijetno poletje, ki naj traja in traja. Naj bo
sproščeno in naj bo polno otroške nagajivosti.

Šolsko leto 2021/2022 smo v zadnjih mesecih popestrili
z zaključevanjem različnih projektov. Vsekakor pa smo
se vsi aktivno pripravljali na zaključne prireditve. Tako
se je v vrtcu 14. junija 2022 odvila zaključna prireditev z
naslovom Viza raziskuje Prlekijo. Pokazali smo, kako je na
prleški »brotvi« in kako je na Glavnem trgu v Ljutomeru,
ko se odvija Prleški sejem. Na ljutomerskem hipodromu
smo prikazali »kujske dirke« in na koncu pri ljutomerskih

Jasna Špindler, vrtec Cezanjevci

Dan v gozdni igralnici Lipnjak
gozd odpravili mlajši skupini otrok, nato pa še otroci dveh
starejših skupin. V vrtcu je ostala le skupina najmlajših, ker
bi bila pot zanje prenaporna.
V gozdni igralnici so otroci iz mlajših skupin praznovali
rojstni dan dveh svojih članov. Zapeli smo nekaj pesmi po
želji otrok, nato pa skupaj s starejšimi otroki še pesem Vse
najboljše. V gozd pa se je z nami odpravil tudi naš hišnik
Srečko. Pripravil nam je kurišče in palice, ki smo jih uporabili za peko hrenovk.
Igra v naravnem okolju, najsi bo to gozd, polje ali vinograd,
otrokom nudi veliko možnosti za učenje, ki jih v igralnicah
v vrtcu ne moremo ponuditi. Bivanje na prostem je sprostitev tako za otroke kot tudi za nas, strokovne delavce.
Opažamo, da se otroci med igro na prostem bolj sprostijo,
se med seboj več pogovarjajo in si pomagajo. Starejši otroci
so poskrbeli za to, da nam bo ta dan ostal v spominu, saj so
igro v gozdu posneli in naredili tudi kar precej fotografij.

Zadnji junijski dan je v vrtcu Stročja vas potekal malce drugače kot po navadi. Odločili smo se, da ga bomo preživeli
v naravi, v svoji gozdni igralnici. Takoj po malici sta se v

Matejka Polak, vrtec Stročja vas
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OŠ Janka Ribiča Cezanjevci niza uspeh za uspehom

raziskovalcev Slovenije 2022 sta za isto nalogo prejeli bronasto priznanje.
Na 14. mednarodnem likovnem natečaju Po čebelah se
zgleduj je sedmošolka Lara Stojnšek pod mentorstvom Mire
Petek prejela zlato priznanje. Pripravili smo tudi zaključek
bralne značke in gostili dramskega igralca Gorazda Žilavca.
Šolo sta obiskala vojna veterana Franc Slokan in Anton Kosi.
Učencem sta ob razstavi predstavila dogodke, povezane z
vojno v Sloveniji.
Posebej smo se razveselili zlatega uspeha naših gledališčnikov na državnem Srečanju lutkovnih in gledaliških
otroških skupin. Pester šolski gledališki repertoar pa smo
tokrat predstavili v Kulturnem domu Ljutomer na naši zaključni prireditvi z naslovom Mavrično gledališče.
Junija učenci odkorakajo na zaslužene počitnice. Najprej so
to storili devetošolci, ki so se poslovili z odbojkarsko tekmo
proti zaposlenim in priredili valeto.
Preden so na počitnice odšli še preostali učenci, so nas na
šoli obiskali bodoči prvošolci, ki so s široko odprtimi očmi
opazovali nove prostore, v katere bodo jeseni vstopili kot
učenci in nabirali novo znanje.
Izdali smo šolsko glasilo Studenček, v katerem so objavljena literarna in likovna dela vseh učencev šole. Vabimo vas
k poletnemu branju glasila, ki je dostopno na spletni strani
naše šole.

Na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci smo ponosni, da smo nazivom
Kulturna šola, Zdrava šola in Športna šola dodali še naziv Junaki našega časa. Naziv podeljuje Slovenska filantropija na
podlagi opravljenih prostovoljnih aktivnosti.
V sožitju z okoljem in v medgeneracijskem duhu so učenci
po nekajletnem premoru ponovno sodelovali na različnih
prireditvah in srečanjih v KS Cezanjevci in KS Stara Cesta. Nastopili so v Bivalni enoti Lukavci, pripravili pa so tudi program
upokojenim zaposlenim v Splošni bolnišnici Murska Sobota.
Sodelovali smo pri odprtju razstave poslikanih panjskih
končnic v prostorih ljutomerskega muzeja, ki so jo pripravili
ob stoletnici Čebelarskega društva Ljutomer.
Ob dnevu upora proti okupatorju smo se na spominski slovesnosti ob grobu talcev spomnili dogodkov izpred 78 let.
Maja smo pripravili projektni teden Medena tržnica, s katerim
smo obeležili svetovni dan čebel. Na šoli so potekale različne
delavnice na temo čebel in medu, v sodelovanju z družinami
Novak, Šauperl in Vaupotič pa smo pripravili tudi ogled stoletnih čebelnjakov v okolici šole.
Uspešni smo bili tudi na znanstvenem področju. Po večletnem premoru smo se razveselili zlatega priznanja na
30. Regijskem srečanju mladih raziskovalcev, ki sta se ga
udeležili sedmošolki Zala Rauter in Nika Šparakl. S svojo raziskovalno nalogo sta zastavili učno tematsko pot z interaktivnimi informacijskimi tablami na področju Cezanjevcev in
Branoslavcev. Na državnem tekmovanju 56. Srečanje mladih

Nataša Pušenjak, Osnovna šola Cezanjevci
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Skrij se soncu
ci so si izdelali unikatna pokrivala za glavo in vzorčaste
pahljače, skupaj pa smo si naredili tudi osvežilne napitke in ledene lučke ter si nogice hladili v »lavorjih«, polnih vode. Velika kartonasta ura, ki smo jo naredili, nas
je opominjala, v katerem času se je najbolje izogibati
sončnim žarkom, skušali pa smo izdelati tudi sončno uro.
Vroče dni smo izkoristili za iskanje sence pod bližnjimi
drevesi in v gozdičku. Primerjali smo senčno in sončno
stran ter prišli do zanimivih spoznanj. Igrali smo se igro
»Skrij se soncu«, pri kateri smo ob določenem znaku iskali senco ter se skrili in hladili v njej, nato pa spet iskali
sonce, ki nas je grelo. Tudi piknik malica nam je bolj kot
v igralnici teknila v »debeli« senci bližnjih orehov. Oblaki,
ki so občasno zakrili sonce, so nas še posebej razveselili in poskrbeli za to, da nam ob naših zabavno-športnih
aktivnostih na velikem nogometnem igrišču ni bilo prevroče. Naravo in njeno cikličnost, ki nam ponuja številne
možnosti za izkušenjsko učenje in igro, smo približali
otrokom, ki so prav v naravnem okolju videti najsrečnejši
in njihova domišljija nima meja. Tako na počitnice odhajamo bogatejši za nova spoznanja in zelo izkušeni v skrivanju. Soncu se znamo tako dobro skriti, da nas včasih sploh
ne najde – pa čeprav mežika v našo smer.

Sončni mesec junij se je v vrtcu na Cvenu vrtel okoli sonca
in vsega, kar je z njim povezano. Odločili smo se, da ponovno sodelujemo v projektu Varno s soncem, ker se nam zdi
pomembno, da že otroke spodbujamo k varovanju zdravja
in jih seznanimo s posledicami pretiranega izpostavljanja
soncu, ki ga imamo sicer zelo radi.
Odločili smo se, da projekt povežemo s programom, ki
spodbuja bivanje in učenje v naravi – Mreža gozdnih
vrtcev Slovenije. Izvedli smo različne dejavnosti na to
tematiko. Izhajali smo iz pesmice Sonce se smeje, ki smo
jo tudi ilustrirali, nato pa smo se ob demonstriranju in
rekvizitih pogovarjali o soncu in njegovem pomenu, zaščiti pred soncem ter idejah za osvežitev in ohladitev. Otro-

Jasna Jurkovič, vrtec Cven

Vzgojitelji iz Anglije na obisku v vrtcu Stročja vas
V začetku maja so nas v našem vrtcu prvič obiskali posebni
gostje, vzgojitelj in vzgojiteljice iz mesta Leeds v Angliji. K nam
jih je pripeljala Mojca Polak Williams, s katero skupaj z Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer sodelujemo v projektu Erasmus+ GEM. Gostje so prihajali iz različnih organizacij: Vicki Gilbert – Tiny Signers, Mojca Polak Williams – Language in Your
Hands, vrtca Children‘s Corner in vrtca Prospect House.
Goste so pozdravili otroci iz skupine 2–4 let s petjem angleških
pesmi z znakovnim jezikom in otroci 3–5 let z ljudskim plesom
Ob bistrem potoku je mlin. Sledila je predstavitev vrtca Stročja
vas. Vzgojiteljice smo kratko predstavile organizacijo dela, kader, število in vrste oddelkov, število otrok, otroke s posebnimi
potrebami in njihove prilagoditve, povezovanje vrtca z osnovno šolo, povezovanje z zunanjimi institucijami in še kaj.
Osnovni cilj mobilnosti naših gostov je, da smo jih seznanile
s tem, kako v naših vrtcih poteka delo z otroki, ki prihajajo iz

drugačnega kulturnega okolja, in z otroki s posebnimi potrebami oziroma inkluzijo teh otrok v rednih oddelkih.
Sledil je ogled vrtca in šole. Vzgojiteljice in vzgojitelj so se vključili v skupine med otroke, da so si lahko ogledali usmerjene
aktivnosti in spontano igro. Tako so lahko vsaj malo uvideli,
kako poteka življenje v vrtcu pri nas. Skupaj z najstarejšo skupino so se gostje odpravili še v gozdno igralnico Lipnjak in
tam so jim otroci predstavili in pokazali nekaj vaj za sproščanje s posebno žogico. Otroci so goste sprejeli zelo pozitivno,
čeprav se niso povsem razumeli. Srečanje smo zaključili kar
v gozdni igralnici Lipnjak ob prleških dobrotah. Gostje so od
nas odšli navdušeni, polni lepih vtisov, novih idej, pozitivnih
misli in lepega doživetja. V naslednjem šolskem letu, in sicer
jeseni, pa se nam obeta že drugo srečanje s še eno skupino
vzgojiteljic in vzgojiteljev iz Anglije.

Anita Žižek, vrtec Stročja vas
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Zaključna prireditev Glasbeni vrtiljak

Glasbo imamo v sebi. Z njo se izražamo, polepša nam vesele trenutke, pomaga nam preboleti žalost ter nas opogumi, nam daje moč in nas plemeniti.
V preteklem šolskem letu smo se v Vrtcu Ljutomer še
posebej ukvarjali z glasbeno umetnostjo. Spoznali smo
pedagogiko Willems, se učili nove pesmi ter se predajali njihovemu ritmu in melodiji. Glasbo smo povezali tudi
s spoznavanjem prleških vrednot in se dotaknili ljudskega izročila tukajšnjih krajev. Glasbeno raziskovanje nas je
vodilo tudi izven naših meja. Spoznavali smo glasbo drugih
narodov in kultur ter se z njeno pomočjo gibalno izražali. Tako
je bila naša zaključna prireditev z naslovom Glasbeni vrtiljak,
ki je potekala 25. maja 2022 na igrišču vrtca, tudi glasbeno
obarvana. Glasbeni vrtiljak nas je popeljal po celem svetu.
Čeprav so nebo prekrivali sivi oblaki, ki so obljubljali dež, so
otroci uvodoma pogumno zapeli vrtčevsko himno Lotmerške
čebelice in pesem Hojla, Prleki.
In glasbeni vrtiljak se je začel vrteti. Popeljal nas je v Italijo,
v Baskijo in vse do središča glasbenega razvoja v Evropi: v
Francijo, ki odraža široko paleto glasbenih stilov. Otroci so ob
ritmih glasbe prikazali številne raznolike plesne gibe. Zavrteli

so se ob španskih ritmih, nato pa je že sledil naslednji nastop,
v katerem so prikazali tradicionalne ritme irske glasbe.
Tudi naša soseda Madžarska ima bogato in pestro glasbeno
tradicijo. Ob zvoku cimbal so zaplesali predšolski otroci. Vreteno glasbenega vrtiljaka se je ustavilo še v Ukrajini in tam
smo bili priča glasbenim elementom tako zahodnih kakor
tudi vzhodnih civilizacij.
Naše glasbeno popotovanje pa nas je kljub vsem čarom tujih
držav pripeljalo nazaj v Slovenijo. Odmevno in suvereno smo
glasbeno-plesno prireditev zaključili s slovensko Golico, ki jo
je spremljal aplavza občinstva.
Poseben trenutek je bil namenjen tudi našim najstarejšim
otrokom, ki so s pesmijo Slovo od vrtca naznanili svoj odhod
v šolo. Zanje se začenjata nova pot in nova pesem. Zakorakali
bodo v šolske klopi. Na tej poti jim želimo veliko uspeha, veselja, novih spoznanj in dobrih prijateljev.
Najstarejši otroci so se tako poslovili. Mi pa smo se razšli
z željo, da nam potovanje iz letošnjega leta ostane v lepem
spominu, ki bo, kakor prijetna glasba, božal naše srce še
mnoga leta.

Ksenija Žuman, Vrtec Ljutomer
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Otroci vrtca Mala Nedelja so se podali v vrtec v naravi v Bioterme Mala Nedelja

kobile Scarlet, Živa in Roksi. Lastnika konj, Sanja in Matevž Rostaher, sta si za nas vzela čas ter nam pokazala
in povedala vse, kar nas je zanimalo o konjih. Otroci so
se lahko preizkusili v jahanju in tako so nekateri prvič
premagali strah pred konji in višino.
Prijetne misli ob nepopisnih doživetjih so odmevale vse
do vrnitve v Bioterme in tam nas je že čakalo odlično
kosilo. V restavraciji so nam spet postregli z več jedmi,
med katerimi so otroci lahko izbirali. Resnično so nas
kulinarično razvajali in nam za konec postregli še s puhastimi ameriškimi palačinkami.
Pred prihodom staršev so nam pripravili še animacijske
dejavnosti. Otroci so likovno ustvarjali, se preizkusili v
športnih igrah in štafeti ter se predali igri na igralih.
Otroci so oba dneva neizmerno uživali ter se prepustili
toku doživetij in spoznavanju domačega kraja. Ugotovili smo, da živimo v čudovitem okolju, da naše Bioterme
nudijo številne možnosti za razvajanje tudi za otroke in
da nam naši občani lahko ponudijo mnogo možnosti za
sprostitev, oglede in spoznavanje zanimivosti.
Da, v naših krajih je res lepo. Ob čudovitem sončnem
vremenu nam je uspelo izpolniti vsa pričakovanja in upamo, da bomo tovrstna doživetja še kdaj ponovili.

Na spomladanskem družinskem pohodu starejše skupine otrok, starih od 4 do 6 let, in ob ogledu Glampinga Sončna dolina v Biotermah se je porodila ideja,
da bi letošnji vrtec v naravi organizirali v glampinških
hiškah v domačih Biotermah in se od tam podali na raziskovanje domačega kraja. Želje so se uresničile in tako
smo preživeli enkraten in zanimiv dvodnevni vrtec sredi
domače narave.
V četrtek, 26. maja 2022, smo se otroci in vzgojiteljici
z avtobusom odpeljali novim dogodivščinam naproti.
Pričakovanje in vzdušje otrok se je iz minute v minuto
stopnjevalo. Namestili smo se v dveh hiškah ter se prepustili začetnemu raziskovanju in občudovanju Sončne
doline, igram v vodi s plavalno šolo Delfin in vodnim
užitkom ter večerni pravljični uri ob naravnem bazenu.
Tam so nas s svojim petjem razvajale številne ptice, v
pozdrav pa so nam regale tudi nevidne, a glasne žabe.
Pred spanjem smo si privoščili še »pižama partv« in
kmalu zatem nam je luna voščila lahko noč.
V petek, 27. maja 2022, smo si najprej privoščili samopostrežni zajtrk ter se nato podali na pohod in obisk
kmetije Gašparič. Tam smo se lahko za trenutek družili
s čredo ovac. Pot nas je vodila naprej do družine Rostaher in pri njih so nas izza ograje pašnika pozdravile

Silvija Filipič, vrtec Mala Nedelja
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Iz društev in organizacij
Aktivnosti Kulturnega društva Cven
Olga Majcen je pripravila literarno urico v DSO Ljutomer,
sodelovali pa smo tudi na dveh presenečenjih ob rojstnem
dnevu in na prireditvi Pomlad v goricah ter se odpravili na
izlet v Brestanico.
Junija se je naša gledališka skupina pod vodstvom Petra
Žibrata udeležila Urice smeha v hotelu Radin in tam nasmejala goste. Mešani pevski zbor je na Zgornjem Krapju pripravil koncert pod lipo. Vse sekcije KD Cven smo
sodelovale na prazniku KS Cven, zvečer pa smo pripravili
še fotografsko-folklorni večer Lepote Slovenije, na katerem
smo predstavili našo državo v fotografijah, pesmi in plesu.
Sara Vinkovič je predstavila svoje čudovite fotografije iz
znanih in manj znanih krajev po Sloveniji. Mladinska folklorna skupina je zaplesala belokranjske plese, folklorniki
Urška, Mateja, Iris, Žiga, Žan in Tamara pa smo zaplesali
goričke in prleške plese ter zapeli nekaj pesmi. Naš zbor je
zapel še na prireditvi ob 130-letnici PGD Cven, na kateri je
program vodila Brigita. Tamburaška skupina je sodelovala
na Mali farkašijadi v Stročji vasi. Konec junija pa smo pevci Mešanega pevskega zbora Cven-Pristava zapeli še pri
Muri in popestrili popoldan mimoidočim. Naš Peter je za
vse skuhal okusen bograč in s tem smo nekako zaključili
pestro sezono.
Sedaj je čas za dopust, a vem, da ta ne bo dolg, saj imamo
tudi med poletjem že načrtovane nastope. Članom in vodjem KD Cven se zahvaljujem za uspešno delovanje vseh
sekcij in zato, da v svojem prostem času pridno prihajajo
na vaje. Zelo sem ponosna in vesela, da vas imam.

Tudi v drugi četrtini leta smo bili v Kulturnem društvu
(KD) Cven izjemno aktivni. Aprila je pri spomeniku na Muri
potekala spominska slovesnost padlim borcem, na kateri je
zapel Cvenski oktet, naši recitatorji pa so prebirali izbrane
pesmi. Nato smo napolnili dvorano Zadružnega doma s komedijo Hotel Opera, ki so jo odigrali člani Gledališke šole
2020. Zatem smo začeli s snemanjem otroške predstave
Krtek želi vedeti, kakšno je sonce. Predstava je bila posneta
za malčke vrtca Cven ob prejemu bralne značke, ogledali
pa so jo si tudi naši šolarji. Zelo veseli smo, da je bila predstava otrokom všeč. Ob 40-letnici delovanja FD Pozvačin iz
Bistrice je na slovesnosti konec aprila zaplesala tudi naša
folklorna skupina.
Maja sta se obe pevski sekciji, Cvenski oktet pod vodstvom
Tihomirja Babiča in Mešani pevski zbor Cven-Pristava, ki ga
vodi Vito Žerdin, udeležili pevskega festivala v Ljutomeru.

Mateja Topolinjak, predsednica KD Cven

Gasilski dan za mladino na letnem kopališču v Ljutomeru
Mladi gasilci Gasilske zveze (GZ) Ljutomer so aktivno
zakorakali v poletne počitnice. Zadnjo sredo v juniju se
je na Letnem kopališču Ljutomer 55 mladih iz devetih
društev GZ s spremljevalci udeležilo Gasilskega dneva
na bazenu. Dopoldne so se jim predstavili policisti Policijske postaje Ljutomer, reševalci Nujne medicinske
pomoči Ljutomer in gasilci Prostovoljnega gasilskega
društva Ljutomer. Po okusni malici pa so se še osvežili v
»lotmerškem« bazenu

Mateja Hunjadi, Mladinska komisija GZ Ljutomer

77

Na Krasu gasili tudi ljutomerski gasilci
Iz ljutomerskega območja so bili to gasilci iz naslednjih
prostovoljnih društev: Ljutomer, Cezanjevci, Branoslavci,
Radoslavci, Radomerje, Stročja vas, Pristava, Cven, Mala
Nedelja, Gresovščak, Globoka, Zgornje Krapje, Grlava in
Mota.
Obakrat je gasilcem poveljeval podpoveljnik GZ Ljutomer
Dušan Hunjadi. Tokrat je bil drugič na intervenciji na Krasu
in prvič vodja čete. Med drugim je vodil najštevilčnejšo 1.
četo pomurskih gasilcev (GZ Ljutomer in GZ Križevci), ki
je štela 90 gasilcev. Opravljali so naloge transporta gasilne
vode, gašenje posameznih žarišč in obcestne poseke dreves
za preprečevanje preskoka požara med sektorji.
Kljub napornemu delu in visokim temperaturam so se
udeležencem močno vtisnili v spomini hvaležni odzivi
Kraševcev, ki so gasilce na terenu oskrbovali s hladno pijačo in hrano ter se jim zahvaljevali z zahvalnimi napisi in
ploskanjem.

Klicu na pomoč pri gašenju največjega požara v Sloveniji, ki
je zajel 3500 hektarjev Krasa, so se v dveh izmenah odzvali
tudi prostovoljni gasilci Gasilske zveze (GZ) Ljutomer.
Prvič so se na pot proti ognjeni stihiji podali sredi noči
20. julija 2022. Iz GZ Ljutomer se je akcije takrat udeležilo 12 gasilcev. Iz Občine Ljutomer so se na pot podali
člani PGD Ljutomer, Cezanjevci in Branoslavci. V 12 ur
trajajoči dnevni izmeni so dovažali vodo na požarišča,
pomagali pri evakuaciji vasi, pogasili več požarov, enemu pa so morali priznati premoč in se umakniti na varno. Ko jih je zamenjala nočna izmene iz druge regije, so
si odpočili v vojašnici v Vipavi in se zjutraj odpravili proti domu.
Ker ogenj na Krasu ni in ni pojenjal, so bili pomurski gasilci ponovno naprošeni za pomoč. Čas obveščanja je bil
tokrat nekoliko daljši, zato so se prostovoljci lahko odzvali v večjem številu. 23. julija 2022 se je na Kras odpravilo
kar 54 operativcev iz GZ Ljutomer z 12 gasilskimi vozili.

Mateja Hunjadi, GZ Ljutomer

Dan odprtih vrat PGD Ljutomer za mlade
Pred ljutomerskim gasilskim domom je bilo prvo soboto v
juniju prav živahno. Ob 10. uri, ko se ob sobotah običajno
začnejo vaje za pionirje, so se vrata gasilskega doma odprla za vse mlade in njihove starše, ki so se udeležili Dneva
odprtih vrat za mladino.
Zbralo se je skoraj 40 otrok – od predšolskih do najstnikov.
Ogledali so si gasilska vozila in opremo v njih ter se v dvojicah preizkusili na gasilskem poligonu: premagovanje ovir,
vlečenje bremen, sklapljanje cevi, vezanje vozlov, prenos
vode in na koncu še gašenje požara. Vse to so na gasilskem
dvorišču doživeli mladi, ki so po opravljenih nalogah veselo
spraševali, ali lahko poskusijo še enkrat. Vendar je za več
ponovitev, žal, zmanjkalo časa, ker je vse zbrane že čakala
gasilska malica.
Svoj ognjeni krst in največ pozornosti je na Dnevu odprtih vrat doživela »požarna hiška«, ki jo je za potrebe dela
z mladimi izdelal Zvonko Polanič – Onki. Veselje, ki so ga
mladi pokazali ob »gašenju« ognja, je bilo nepopisno.
Poleg odraslih članov Sare, Aljaža, Tadeje, Dušana, Simona, Boštjana in Mateje so za nemoten potek in dobro voljo
skrbele tudi mladinke Mija, Eva in Živa, ki so tekmovalcem

pomagale pri vezanju vozlov, na koncu pa so svojo spretnost na poligonu pokazale tudi same.
Tukaj je še vabilo vsem mladim med 6. in 16. letom, ki bi se
želeli pridružiti našim mladim gasilcem: z vajami ponovno
pričnemo septembra, in sicer ob sobotah med 10. uro in
11.30. Več informacij lahko dobite tudi, če nam pišete na
e-naslov mladina.pgd.ljutomer@gmail.com.

Mateja Hunjadi, Mladinska komisija PGD Ljutomer

78

Brez mladih ni Evrope
Leto 2022 je razglašeno za evropsko leto mladih. Tako
se širom po Evropski uniji in po Sloveniji vrstijo številni
dogodki, posvečeni tej temi. Mladinski center Prlekije –
Pokrajinski center nevladnih organizacij, socialno podjetje, je v sodelovanju z Zavodom Mreža MaMa – nacionalnim
združenjem slovenskih mladinskih centrov in ob podpori
Urada Republike Slovenije za mladino maja in junija organiziral paleto najrazličnejših zanimivih dogodkov. Pobudniki za te dogodke, pozneje pa tudi njihovi izvajalci in
udeleženci so bili prav mladi iz lokalnega pomurskega in
širšega, tudi mednarodnega območja. V aktivnostih pa so
se mladim v sožitju pridružili pripadniki vseh generacij.
Tako sta bila izvedena predavanje in razprava pod moderatorskim vodstvom profesionalnega mladinskega delavca
Marjana Kosića »Astronomija in mladi – Strategija EU za
mlade 2019–2027«.
Mladinska aktivistka Tadeja Muršič je koordinirala razpravo in okroglo mizo z naslovom »EU in mladi«, mladinski
prostovoljec Leon Poreduš pa je vodil delavnico o Logbooku. Sledila je predstavitev celoletnega humanitarnega
projekta medregijskega obsega »Trajna pomoč s hrano
– namesto vstran drugemu v dlan«. V okviru teh vsakodnevnih aktivnosti je ponujena trajna pomoč mladim z manj
priložnostmi in mladim z omejenimi možnostmi, pa tudi
njihovim družinam vsak delovni dan vse leto. Voditeljica te
predstavitve je bila Sonja Žižek, udeleženka Učnih delavnic
(projekt ZRSZ, ESS in MCP), na katerih se je za opravila univerzalnega poklica mladinski delavec/mladinska delavka
uspešno usposabljalo že več kot 30 posameznikov.
Sledile so zabavne igre na prostem s pohodom, spustom po
Muri, kolesarjenjem in spoznavanjem kinologije, vključno
s poslanstvom enot reševalnih psov, ki so sestavni del slovenskih sil zaščite in reševanja. Te aktivnosti je usklajevala
profesionalna mladinska delavka in kulturna menedžerka
Tamara Brumen, ki je tudi odprla priložnostno razstavo in
predstavila svoj prvi multimedijski dogodek, ki je nastal
ob podpori JSKD, centrale Ljubljana. Udeleženci so imeli
priložnost tudi temeljito spoznati aktivnosti, izvedene v
okviru projekta »rEUlar Europe«, nato pa so sodelovali na
spoznavnem mreženju mladih, popestrenim s piknikom in
pogostitvijo ter koncertom mladih glasbenih glasbenih skupin, na katerem se je še posebej izkazala malonedeljska
zasedba iz Mladinskega kluba Pürga.

Odlično je uspelo tudi celodnevno zasedanje predstavnikov mladih iz Pomurja z lokalnimi in nacionalnimi
odločevalci, na katerem so na regijskem nivoju sprejemali smernice za novi Nacionalni program za mladino. Aktivnosti so naletele na dober odziv med mladimi,
tako da so se od prvotno načrtovanih izključno v mesecu maju te še ponovile v mesecu juniju. Mladinski center
Prlekije s svojim centralnim sedežem in neodvisnim ter
obsežnim notranje-zunanjim kompleksom na Spodnjem
Kamenščaku 23 je bil na podlagi javnega predmetnega
razpisa prepoznan kot najboljši Mladinski center v Sloveniji s strani najvišje avtoritete za to področje: Urada
RS za mladino. To je ob zaključku dogodkov v Prlekiji,
posvečenih evropskemu letu mladih, tudi javno izpostavila ter čestitala organizaciji in izvajalcem predstavnica
URSM Nataša Lomberger.

Tadeja Muršič, MCP-PC NVO, so. p.

Prostovoljci na Gasilski olimpijadi
v Celju
Med 17. in 24. julijem 2022 je v Celju potekala 17.
Gasilska olimpijada. Letos se je srečanja udeležilo več
kot 2600 tekmovalcev iz 20 držav.
Olimpijada predstavlja največji tekmovalni dogodek
v gasilstvu in kot taka zahteva ogromno priprave in
dela tako tekmovalcev kot organizatorja. Pri izvedbi
dogodka so na pomoč priskočili tudi prostovoljni gasilci Gasilske zveze (GZ) Ljutomer. Ti so bili razporejeni
k različnim delom. Aktivno so pomagali v kuhinji pri
deljenju hrane, pripravi solate, zajtrkov in pomivanju
posode. Na dan je bilo treba razdeliti več kot 2600 zajtrkov, kosil in večerij. Kosila in večerje je kuhala Slovenska vojska, zajtrke pa so pripravljali sami.
Vse dni trajanja olimpijade sta pomagali namestnica predsednika GZ Ljutomer Irena Križanič (PGD
Pristava) in Karmen Kelenc, predsednica PGD Spodnje Krapje. Križaničeva je bila tudi pomočnica vodje za
prehrano in koordinatorka prehrane.

Mateja Hunjadi, GZ Ljutomer
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Izlet Kulturnega društva Cven

Delovanje Župnijske Karitas
Ljutomer

Člani in prijatelji Kulturnega društva (KD) Cven smo se 28.
maja 2022 odpravili na enodnevni izlet v Brestanico. Pot nas
je vodila na grad Rajhenburg v Brestanici pri Krškem. Tam
nas je sprejela predsednica KD Svoboda Brestanica Margareta Marjetič in nam predstavila svoje društvo ter zgodovino
gradu in njegov pomen v preteklosti. Njihovi člani so nam v
prečudovitih oblačilih prikazali dva srednjeveška plesa. Nato
smo se okrepčali s kavico in pecivom. Vodička nas je popeljala po gradu in nam predstavila njegov nastanek, razvoj skozi
stoletja in številne sobane, v katerih smo videli razstavljene
predmete, pa tudi prikaz življenja ljudi, stavbni razvoj in prenovo gradu, trapiste, slovenske izgnance, kazenske ustanove,
viteze Rajhenburške, in odličja Primoža Kozmusa.
Po ogledu gradu smo se odpeljali do največje bazilike v Posavju, to je bazilika Lurške matere božje v Brestanici. Očaral nas
je že pogled na prečudovito zgradbo, še bolj pa nas je navdušila njena slikovita notranjost. Domači župnik nam je predstavil
gradnjo cerkve in jo opisal ter poudaril njen pomen skozi
zgodovino. Zapeli smo dve Marijini pesmi in tako počastili
lepoto slovenskega Lurda.
Marjetičevi smo se zahvalili za lep sprejem in pogostitev ter
ji podarili knjigo Občine Ljutomer Ljutomer – osrčje Prlekije,
za katero se zahvaljujemo ljutomerski županji mag. Olgi Karba, in knjižico Moje srčne domislice. Gostitelje smo povabili, da
kdaj obiščejo naše kraje, od njih pa smo v dar prejeli knjigo
Brestanica. Nato nas je pot peljala skozi čudovito pokrajino ob
reki Savi in skozi gričevnati svet do turistične kmetije Grobelnik v Zabukovju nad Sevnico. Tam nas je že pričakala lastnica
Slavica, ki nas je prijazno sprejela in popeljala v vinsko klet, v
kateri smo preizkušali njihova vina in sokove. Okrepčali smo
se z okusnim kosilom in si ogledali njihovo kmetijo in vinsko
klet. Polni dobrih vtisov smo zapustili Posavje in se odpravili
nazaj proti Prlekiji. Kljub nekoliko slabšemu vremenu je bil
dan prijeten in poln novih spoznanj.

Leta 1991, leto dni po ustanovitvi Slovenske Karitas, je bila
ustanovljena Župnijska Karitas Ljutomer. Ob takratnem župniku Izidorju Veleberiju se nas je zbralo 20 prostovoljcev. Izhajali smo iz trenutnih razmer v župniji in počasi širili svoje delovanje ne le na področju Ljutomera, ampak smo se odzivali
tudi na različne potrebe po pomoči širom po Sloveniji. Nismo
se omejili le na delovanje na materialnem področju, čeprav
je to v ospredju. Z organizacijo javne dobrodelne prireditve
ob materinskem dnevu in delavnic za otroke, soorganizacijo oratorija in miklavževanja, obiski starejših in bolnih ter
pomočjo pri župnijskih slovesnostih smo bogatili sebe in
mnoge, ki so bili udeleženi na teh dogodkih. Ob tem smo se
povezovali z drugimi skupinami v župniji ter institucijami in
društvi v svojem kraju in širše. Še posebej pomembno se mi
zdi, da smo se znali slišati in velikokrat skupno nastopati pri
reševanju stisk posameznikov ali družine. Podporo našemu
delovanju je ves čas izkazovala tudi naša občina. Svoje delo
smo predstavljali na lokalnem radiu Maxi in na radiu Murski
val. Ob svojem delovanju smo se stalno izobraževali. Glavni
finančni vir našega delovanja so prostovoljni prispevki dobrih ljudi. Imamo tudi nekaj stalnih sponzorjev, del sredstev pa pridobimo tudi iz občinskega razpisa za socialne in
zdravstvene programe.
Vedno znova se odzivamo na različne pobude Škofijske Karitas Murska Sobota in Slovenske Karitas. Tako vsako leto
omogočimo letovanje dvema ali celo več družinam, šolskim otrokom in mladostnikom ter starejšim v Sončni hiši
Slovenske Karitas v Portorožu. S pisanjem pisem za lepši
dan razveselimo mnogo starejših širom po Sloveniji, ne le v
domačem kraju. S paketi »Miklavževi angelčki« se pridružimo akciji Mlade Karitas Slovenije in skupaj razveselimo več
sto otrok, ki poleti letujejo v Portorožu. Zelo odmevni so
naši dobrodelni kulturni večeri. Letošnji je bil že 31. in poleg domačih izvajalcev nas je s svojim glasbenim nastopom
razveselila tudi družina Pirnat, ki živi v gradu Tuštanj pri
Moravčah. Ta je v lasti rodbine Pirnat od leta 1873. Na njihovem domu smo jih obiskali junija letos in občudovali njihovo predanost obnovi in pestrosti dogodkov v gradu. Ob
vsem napisanem je pomembno, da nam v 31 letih ni zmanjkalo volje za naše delovanje. Sledimo osnovnemu geslu
iz našega ustanovitvenega zapisnika: »Zastonj ste prejeli,
zastonj dajajte«. Vsakdo, ki daje, tudi prejema.

Marija Pušenjak, Župnijska Karitas Ljutomer

Slavica Božič, KD Cven
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Kdo bo skrbel za nas, ko bomo starejši?
»Ena največjih časti, ki obstajajo, je, da lahko poskrbimo
tudi za tiste, ki so poskrbeli za nas. Naši starši in vsi
tisti starejši, ki so žrtvovali svoje življenje z vsem svojim
časom, denarjem in trudom za nas, si zaslužijo naše
največje spoštovanje!«
Občina Ljutomer je letos prepoznavna kot najvarnejša
občina v Sloveniji, kot občina, ki je odlično poskrbela za
mlade in za mlade družine, kot občina, ki ogromno časa
in sredstev vlaga v delovanje športa, kulture in društev.
Prepoznavna je po dobrih stvareh. Tako med drugim s
financiranjem namenja pomoč in podporo tudi različnim
projektom, kot so delo v Odboru za varstvo starejših,
Starejši za starejše, Starejši za višjo kakovost bivanja
doma in nastajajoči projekt Prostofer, ki še vedno niso v
popolnosti zaživeli.
Člani Društva upokojencev Ljutomer smo na letnem
zboru med drugim tudi izpostavili, da imamo odlično
vpeljan projekt Mladim prijazna občina, podoben
pristop pa pogrešamo še pri starejših.
Starejši ljudje potrebujemo pomoč, zato tudi v občini
zanje ustvarjamo programe za varnejšo starost in jim
omogočamo aktivnosti, ki bodo to obdobje naredile
varno in srečno. Trudimo se, da imajo vsi starostniki kar
najboljše možnosti za človeka dostojno življenje, zato
med drugim spodbujamo tudi aktivno staranje.
To je bil tudi razlog, da pristopimo k vložitvi predloga
Občini Ljutomer z naslovom »Starejšim prijazna občina«.
Priprava projekta naj bi temeljila na trenutnem
poznavanju in spoznanjih ter na opravljeni analizi, ki bi
ugotovila naše razmere, stanje in potrebe. Tako v imenu
vseh starejših in članov Društva upokojencev Ljutomer
predlagam, da se o teh vprašanjih pogovorimo, ob tem

ugotovimo, kaj so naše sedanje in prihodnje potrebe ter
nato pristopimo k pripravam na dogovore in na izvedbo
predlaganih in drugih potrebnih ukrepov, ki bodo
omogočili:
• izboljšanje in krepitev zdravja starejših;
• uvedbo ukrepov in pomoči pri pridobivanju osnovnih
digitalnih veščin, potrebnih za nujno elektronsko
poslovanje starejših oseb;
• izvedbo vrste ukrepov za vključevanje starejših v
socialno in kulturno življenje mesta in podeželja z
ustanovitvijo dnevnih in večgeneracijski centrov;
• izvedbo analize, ki bi odgovorila na vprašanje o
nujnosti oziroma potrebi po organizaciji in ustanovitvi
javnega zavoda, ki bi poskrbel za dnevno varstvo
starejših oseb;
• posodobitev ureditve prometne infrastrukture,
ki bi s pločnikov umaknila kolesarske poti in
odpravila prometne in druge ovire, ki sedaj starejšim
onemogočajo varno gibanje v prometu;
• izgradnjo novih oskrbovanih stanovanj ob upoštevanju
cenovne dostopnosti in možnosti opravljanja
vsakodnevnih aktivnosti in
• intenzivno promocijo, dodatno podporo in krepitev
prostovoljstva kot nujne družbene vrednote.
V predlogu sledimo tudi evropski usmeritvi po
deinstitucionalizaciji in starejšim želimo zagotoviti čim
daljše bivanje v domačem okolju z vsemi potrebnimi
storitvami.

Ciril Magdič,
predsednik Društva upokojencev Ljutomer

KS Cven: postavljene nove klopi
lahko odpočijejo in odkrijejo kaj novega o naših krajih.
Z novimi kompleti klopi in košev so krajani dobili še
dodaten zagon za urejanje okolice v vaških jedrih ter si
želijo, da bi se s podobnimi investicijami še bolj povezali
in si pomagali med sabo.

V preteklih štirih letih je bilo v Krajevni skupnosti Cven
realiziranih veliko investicij, med drugim tudi postavitev
klopi in košev za smeti. Klopi in koši stojijo na Zgornjem
Krapju pri avtobusni postaji, na Spodnjem Krapju pri
avtobusni postaji, na Moti med kapelo in gasilskim domom ter na Cvenu, ena pred trgovino in ena pred kapelo.
Postavljene so bile z namenom, da si domačini in turisti

Saša Polajnar,
predsednica KS Cven
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Pravljični večer za odrasle, posvečen prleškemu poetu Marku Kočarju
izzveneli zadnji toni kitare, se je skozi okno po temni nevihti
usul pramen neverjetne svetlobe. Markov duh je preplavil
prostor in v prsih smo morda zaslišali njegov šepet.
Moje so pesmi fsa moja herbija.
Fse, ka sen hteja pa fse, ka začija.
Fse, ka sen hteja pa fse, kas sen bija.
Dere de cajt me s spomini pokrija,
dere še toti spomin de se skrija,
moje do pesmi fsa moja herbija.

Njegova zadnja zbirka pesmi z zelo pomenljivim naslovom
Ftrjüc* je nastajala še v času Markovega življenja, izšla pa
po njegovem odhodu. Impresijo besed intimno nadgrajujejo fotografije priznanega prleškega fotografa Cirila Ambroža.
Z Markovo poslednjo pesmijo Ko bodo vztrepetale ustne
suhe je izzvenela poslanica slovesa
in ftrjüc je svečo za vedno ugasnil.

Pravljični večer za odrasle, s katerim smo se poklonili izjemnemu prleškemu pesniku in domoljubu Marku Kočarju,
je v prostorih slaščičarne Flo Cukeraj v Ljutomeru potekal v
odstrtem duhovnem vzdušju.
Preplet pripovedi petih odličnih pravljičarjev, Marka Bezenška (Splošna knjižnica Slovenske Konjice), Liljane Klemenčič
(Knjižnica Ivana Potrča Ptuj), Aleksandre Papež (Knjižnica Lenart), Jureta Bohinca (Mestna knjižnica Kranj), Agice
Kovše (Mariborska knjižnica), Markovih pesmi, ki jih je tenkočutno interpretiral Saša Pergar, in zvena kitare kantavtorja Tadeja Vesenjaka je večer prepojil z izjemno impresijo.
Markova poetika se nas je mehko dotaknila in nas ganila, naš
notranji svet pa razprostrla z novimi obzorji. Ko so na večeru

Sonce, razlij se čez mračno spoznanje!
Veter, ponesi ljudem moj pozdrav!
Noč, razprostri nad menoj mirovanje!
Bil sem, kar sem, in kar sem, bom ostal.

* ftrjüc (narečno) – kajfež, to je priprava za ugašanje sveč

Jasna Branka Staman, Splošna knjižnica Ljutomer

Mednarodni dan družine
Ob mednarodnem dnevu družine, ki ga obeležujemo 15. maja,
smo na Centru za socialno delo Pomurje, Enota Ljutomer, pripravili druženje s starši in otroki. Občina Ljutomer nam je v
ta namen omogočila uporabo površin v Parku 1. slovenskega
tabora. V zavetju dreves smo za udeležence pripravili pestro
ponudbo dejavnosti. Preizkusili so se lahko v nogometu in v
različnih spretnostnih športnih igrah, ustvarjali in si s seboj
domov za spomin odnesli poslikane kamenčke ali pa občudovali svoje čudovite poslikave obraza. V udobju narave smo
bili deležni pravljične urice, ki jo je za nas pripravila Splošna
knjižnica Ljutomer.

S svojo prisotnostjo so nas razveselili člani Prostovoljnega
gasilskega društva Ljutomer, ki so nam predstavili svoje
delo ter nam razkazali gasilsko vozilo in opremo. Zahvala za
to, da ob toplem vremenu nismo ostali žejni, poleg tega pa
smo si trebuhe lahko napolnili s slastnimi hot dogi, pa gre
različnim donatorjem iz širše pomurske regije. Ob koncu
druženja smo poskrbeli še za odmerek smeha in se vsi skupaj vključili v igro s padalom.

Mojca Strnišnik,
Center za socialno delo Pomurje, Enota Ljutomer
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Mladinski svet Ljutomer deluje mednarodno
Mladinski svet Ljutomer že več let sodeluje z drugimi mladinskimi organizacijami tudi na mednarodni ravni. Letos
pa smo se skupaj s pridnimi in delavnimi prostovoljci in
podpornimi organizacijami povzpeli še višje. Pridno smo
pisali in prijavljali projekte Erasmus+ mladina in Evropska
solidarnostna enota, letos pa nam je uspelo, da smo organizator mladinske izmenjave ter gostitelj mladega prostovoljca, ki bo celih 6 mesecev bival pri nas, se učil raznih
spretnosti in pridobival najrazličnejše kompetence.
Avgusta bomo v Mladinskem svetu Ljutomer v sklopu
projekta Erasmus+ izvedli mladinsko izmenjavo »Bodi
sprememba – RECIKLIRAJ!«. Z mladimi iz Slovenije, Grčije, Španije in Poljske bomo spoznavali in raziskovali kli-

matske spremembe, recikliranje, podnebne spremembe
in še marsikaj zanimivega. Naš projektni partner je med
drugim tudi Mladinski center Prlekije, s katerim že leta
dobro sodelujemo in ki pomembno prispeva k dodatni
vrednosti aktivnosti. Načrtujemo vrsto raznolikih delavnic, ki bodo potekale od 24. do 28. avgusta 2022.
Na področju Evropske solidarnostne enote pa bomo jeseni v naše kraje sprejeli mladega prostovoljca. Prostovoljec ali prostovoljka se bo tako imel možnost učiti in
spoznavati delo Mladinskega sveta Ljutomer in drugih
organizacij v Pomurju, spoznaval pa bo tudi socialno
podjetništvo in mladinsko delo.

Mladinski svet Ljutomer

Orfejev (zlati) maj
Kljub temu da so delovanje našega Orfeja v prejšnjem letu
močno zaznamovali ukrepi, povezani z epidemijo Covida-19, je za zborom izjemno uspešna polovica leta. Potem
ko se je v prvih mesecih predstavil s projektom Prleška
suita, je že hitel s pripravami na osrednja dogodka prvega
dela sezone. Maja sta Orfej z dirigentom Andražem Hauptmanom čakali izjemno zahtevni tekmovanji: mednarodno
zborovsko tekmovanje v Avstriji in državno tekmovanje
Naša pesem.
International Choral Competition Ave Verum v avstrijskem
Badnu sodi med zborovska tekmovanja najvišjega ranga. Nanj se lahko pevske zasedbe uvrstijo le s povabilom
članov organizatorjevega umetniškega odbora. Orfej si je
vabilo prislužil z odličnimi nastopi in rezultati na mednarodnem tekmovanju v Spittalu leta 2019 in ga v Avstriji
več kot upravičil. Na tekmovanju je osvojil zlato plaketo,
tretje mesto ter – na veliko veselje in presenečenje – prvo
nagrado publike. Ob tem je Andraž Hauptman prejel še
priznanje za najboljšo izbiro sporeda.
Slabih štirinajst dni po povratku z zahtevnega gostovanja
v Avstriji je Orfej svojo kakovost dokazal tudi na državnem
tekmovanju Naša pesem. Še tretjič je osvojil najvišjo, zlato
plaketo, ob tem pa prejel še nagrado za tretje mesto in več
posebnih priznanj: priznanje za najboljšo izvedbo skladbe
skladatelja, rojenega po letu 1500 in umrlega pred letom
1750, priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisane

v 19. stoletju, in priznanje za najboljšo izvedbo priredbe
slovenske ljudske pesmi. Njegov dirigent Andraž Hauptman je prejel tudi priznanje za najboljšega dirigenta tekmovanja.
Pri Orfeju pa že snujejo smele načrte za prihodnost. Zopet
nam obljubljajo nekaj domačega: jeseni bomo lahko ponovno uživali v priredbah ljudskih, zapisanih v Prlekiji. Kaže,
da bo Ljutomer za nekaj dni kmalu postal tudi središče
slovenske zborovske glasbe, saj nameravajo v Prlekiji nekaj dni gostiti izjemnega, svetovno znanega zborovskega
dirigenta Garyja Gradna.

Smiljan Pintarič, KD Orfej
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Mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi
Centri za socialno delo so nasilje v družini dolžni obravnavati.
Pomoč žrtvam nudijo v okviru socialnovarstvenih storitev po
Zakonu o socialnem varstvu in javnih pooblastil po omenjenem
zakonu in po Družinskem zakoniku. Na Centru za socialno delo
Pomurje opažamo, da se nasilje nad starejšimi ljudmi, dogaja
v širšem družbenem okolju, prav tako pa se nasilje dogaja za
zaprtimi vrati, bodisi kot institucionalno nasilje bodisi kot
nasilje v domačem okolju, ki je še posebej zaskrbljujoče. Starejši o tem, da doživljajo nasilje s strani svojih otrok, vnukov ali
sorodnikov težko spregovorijo ali pa o tem vztrajno molčijo.
Strah, nemoč in sram jim preprečujejo, da bi o nasilju spregovorili, hkrati pa se bojijo, da bo razkritje, da so žrtev nasilja s strani
svojcev, še povečalo njihovo ogroženost in stisko.
Nasilje nad komerkoli je nedopustno in neopravičljivo. Še
posebej pa je pred njim potrebno zaščititi določene starostne skupine, kot so otroci ali starostniki, ki so običajno bolj
nemočne od drugih družbenih skupin. V današnjem času je
bistveno osveščanje starejših o njihovih pravicah in oblikah
pomoči, ki so jim na voljo, prav tako pa informiranje širše
javnosti. Le na ta način lahko dosežemo, da nasilje ne bo več
tabu, in znižamo prag tolerantnosti do njegovega pojavljanja v
družbi. Pomembno je, da žrtev zbere moč, da si uredi življenje brez nasilja, tudi s pomočjo institucij. Doživljanje nasilja na
žrtvah pušča dolgoročne posledice, zato je izjemno pomembno, da nasilje čimprej zaznamo in ga prijavimo na policijo, na
okrožno državno tožilstvo ali na center za socialno delo.

16. junija 2022 je Center za socialno delo Pomurje, Enota Ljutomer v sodelovanju z Občino Ljutomer in Policijsko postajo
Ljutomer v okviru mednarodnega dneva ozaveščanja o nasilju nad starejšimi na stojnici na Glavnem trgu v Ljutomeru mimoidoče informiral o nasilju nad starejšimi ter pomembnosti
prijave nasilja v družini.
Najpomembnejši predpis s področja nasilja v družini je Zakon
o preprečevanju nasilja v družini, ki opredeljuje, da je nasilje
v družini vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali
ekonomskega nasilja enega družinskega člana/članice proti
drugemu družinskemu članu/članici oziroma zanemarjanje
ali zalezovanje žrtve in telesno kaznovanje otrok. Je tudi prvi
zakon, ki je oblikoval opredelitev nasilja v družini in presegel
klasično delitev nasilja na fizično, psihično in spolno, ko je tem
oblikam dodal še ekonomsko nasilje in zlorabljanje.

Sabina Krancelbinder Krapež,
CSD Pomurje, Enota Ljutomer

Slovenski najprostovoljci iz Prlekije
Na Brdu pri Kranju je pod častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja potekala letošnja že tradicionalna nacionalna prireditev Slovenski najprostovoljec,
katere glavni koordinator je bil Mladinski svet Slovenije,
sodeluje pa tudi vlada. Vabilo na sprejem so tako dobili tudi dolgoletni zaslužni prostovoljci na različnih vsebinskih področjih iz Prlekije, in sicer Ferdinand Potočnik
s Cvena, Štefka Cimerman iz Ljutomera, Katja Marinič iz
Vučje vasi in Anita Potočnik iz Gresovščaka, ki so se dogodka tudi udeležili. Zaslužne prostovoljce sta predlagala
Mladinski svet Ljutomer in Mladinski center Prlekije.

Na slovesnosti z bogatim kulturnim programom in pogostitvijo ter slavnostnimi govorniki so bili vsi štirje javno
predstavljeni pred polno dvorano kongresnega centra
in za svoje nesebično delo za sočloveka in boljšo družbo
tudi nagrajeni z močnim aplavzom. Prleški prostovoljci so
s spremstvom zadržali še na pogovoru s predsednikom
države Borutom Pahorjem in ministrom za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti Lukom Mescem, prejeli pa bodo tudi posebna priznanja za svoje življenjsko
angažiranje.

Janko Korošec, MCP-PC NVO, so. p.
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Čistilna akcija v KS Krištanci, Šalinci, Grlava
Vsak rad skrbi za svojo čistočo, pije čisto vodo in je na
svežem zraku, kot da je vse to samoumevno. Velikokrat
pa pozabimo na svoje okolje. Ali je res prazno steklenico
res treba odvreči v naravo? Ne! Doma in na mnogih mestih so zabojniki, v katere lahko vse to odlagamo. V Krajevni skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava si že leta prizadevamo, da je kraj čist, zato organiziramo tudi čistilne
akcije. Letos je ta potekla 9. aprila, še pravi čas, da lahko
v naravi opazimo vsak odpadek, ki ne sodi vanjo, in ga
poberemo.
Ob 9. uri se nas je veliko zbralo pred zadružnim domom v

Krištanci. Razdelili smo se v manjše skupine, da je akcija
hitreje stekla, ker je bilo napovedano slabo vreme. Vsem
skupinam je nalogo uspelo opraviti, le da so nekateri
dežne kaplje še posebej občutili. Pobrali smo smeti ter
očistili stekla na avtobusnih postajališčih in železniški
postaji. Po opravljeni akciji smo si privoščili malico, ki
smo si jo vsekakor zaslužili. Organizatorji smo bili veseli
odziva na dogodek, ki je omogočil tudi medgeneracijsko
druženje.

Slavica Sunčič,
predsednica KS Krištanci, Šalinci, Grlava

AED – smo s tem aparatom dovolj seznanjeni?
Defibrilatorji so postavljeni je na mnogih mestih z namenom, da rešujejo življenje. Tudi v KS Krištanci, Šalinci, Grlava
ga imamo pri družini Jančeta in Vande Gartner v Šalincih 14.
Nameščen je v hiši, vendar je pred vhodom točno opisan postopek, kako je do njega mogoče dostopati. Ob postavitvi leta
2015 sta bila prikazana uporaba in delovanje aparata za oživljanje v primeru zastoja srca, 11. junija 2022 pa smo krajevna
skupnost in društva ob pomoči Krajevne organizacije Rdečega križa Šalinci, Krištanci, Grlava, Banovci ponovno organizirali predstavitev delovanja aparata.
Prikaz temeljnih postopkov oživljanja z AED in prve pomoči
je potekala pred zadružnim domom v Krištancih, spremljale

pa so ga stojnica zdrave prehrane in meritve krvnega tlaka, ki
so potekale pod strokovnim vodstvom Zdravstvenega doma
Ljutomer. Za sodelovanje smo izjemno hvaležni.
V Sloveniji zastoj srca letno doživi okoli 1.600 oseb, torej
štiri na dan, oživi pa se jih premalo, le nekaj sto. Cilj v državi
je, da smo uspešni vsaj v 30 odstotkih primerov, in to je
mogoče le s takojšnjim pristopom brez bojazni ter z uporabo
pridobljenega znanja in ob pomoči AED-aparata – do prihoda urgentne zdravstvene ekipe. Naučimo se ga uporabljati in
opustimo pomisleke.

Slavica Sunčič,
predsednica KS Krištanci, Šalinci, Grlava

Pohod vseh generacij
Da bi se lahko srečali kot vaščani in kot prijatelji, smo se
člani Upravnega odbora Krajevne organizacije Rdečega križa
Šalinci, Krištanci, Grlava odločili, da organiziramo pohod.
Na lep sobotni dan, 9. julija 2022, smo se z zbirnega
mesta pri zadružnem domu v Krištancih odpravili na
pot proti Krapju in Veržeju. Ustavili smo se na obrobju
Veržeja, v čudovitem naravnem okolju, ki je postalo znano kot turistična točka in se imenuje »Kolišče«. Tam sta
nas prijazno sprejela Jože in Cvetka Osterc in poskrbela
za to, da smo se dobro počutili. V neokrnjeni naravi v go-

zdu in ob vodi z različnimi živalmi smo si na ognju pekli
klobase in domači kruh ter ga mazali z zaseko in česnom.
Pot smo nadaljevali proti domu ter v prijetnem in veselem vzdušju v večernih urah končali svoje druženje.
Nekateri so se nam pridružili v popoldanskem času.
Ugotovili smo, da smo se pohoda udeležili pripadniki
najrazličnejših generacij: najmlajši udeleženec je bil star
pet mesecev, najstarejši pa 73 let.

Slavica Sunčič,
predsednica KS Krištanci, Šalinci, Grlava
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Na področju zdravstvene nege in babištva srebrni znak Renati Škrget
strokovnostjo je pustila močan pečat v obliki kakovostne
in učinkovite organizacije dela v zavodu.
Kot članica izvršnega odbora je aktivno vključena v delovanje SDMSBZT Pomurja. Je predavateljica na različnih dogodkih, ki jih organizira društvo, delavnicah, znanstvenih
konferencah in simpozijih ter avtorica člankov v različnih
strokovnih publikacijah. Že drugi mandat je tudi članica izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v patronažni dejavnosti. Prav tako je v času epidemije Covida-19 uspešno delovala v delovni skupini koordinatorjev za področje zdravstvene nege in oskrbe v socialnovarstvenih zavodih. Z zdravstvenovzgojnim delovanjem,
z zdravstvenovzgojnimi predavanji in usposabljanji ter s
preventivnimi akcijami v sodelovanju z raznimi društvi in
drugimi institucijami je bistveno prispevala k zagotavljanju kakovosti zdravstvene nege na primarni ravni in v lokalni skupnosti. Ves čas deluje tudi na področju ozaveščanja
uporabnikov zdravstvenega sistema za večje vključevanje v preventivne programe in skrb za lastno zdravje, in
sicer s sodelovanjem v radijskih oddajah, na predavanjih
in delavnicah v lokalni skupnosti, s članki v ljutomerskem
občinskem glasilu Novičke in v časopisu Vestnik.
Z lastnimi idejami in spodbudami pomembno prispeva k
marsikateremu koraku v napredku aktivnosti zdravstvene
nege na primarni ravni zdravstvene dejavnosti.

Strokovno društvo medicinskih sester, babic, zdravstvenih
tehnikov in bolničarjev (SDMSBZT) Pomurja je podelilo srebrne znake in priznanja za pomembne prispevke in
dosežke na področju zdravstvene in babiške nege. Med prejemniki srebrnega znaka je tudi Renata Škrget, magistrica
zdravstveno-socialnega managementa, ki je zaposlena v
Zdravstvenem domu Ljutomer kot pomočnica direktorja
za področje zdravstvene nege in vodja patronažne službe.
Priznanje si je prislužila z aktivnim sodelovanjem pri
raznih projektih na področju preventivne dejavnosti in
zdravstvenovzgojnega dela tako v zavodu, kot tudi v širši
lokalni skupnosti. S svojim delovanjem, sposobnostjo in

Zdravstveni dom Ljutomer

Dogodki Splošne knjižnice Ljutomer v slaščičarni Flo Cukeraj
V neobičajnih in neugodnih časih so bile umetnost, kultura,
knjiga in glasba ljudem pogosto v uteho in pomoč. Tudi v
našem zavodu se nismo predali, ker se zavedamo, da je umetnost eden od ključnih elementov vsake civilizacije. Že tretje
leto zapored smo se z veseljem lotili tradicionalnih dogodkov,
ki potekajo v sodelovanju s slaščičarno in kavarno Flo Cukeraj.
Konec maja je Vesna Anđelković prikazala ljubezen na »leskovački način«. S svojo novo monokomedijo nas je razveselila in nasmejala do solz. Maja nas je obiskal tudi naš najplodnejši slovenski pisatelj Tone Partljič. Pogovarjali smo se o
vseh njegovih vlogah: je pesnik, pisatelj za odrasle in mladino,
dramatik, pisec komedij in novel, učitelj, politik, strasten ribič, oče in dedek. Večer je bil poln humorja, življenjskih resnic

in modrosti. Ob svetovnem dnevu knjige je bila naša gostja
Ksenija Horvat, novinarka in voditeljica na TV Slovenija, ki je,
kot so zapisali že mnogi, postala sinonim za odlične intervjuje. Z njo smo se pogovarjali o družini, delu, deželi ob reki Muri,
novinarskem poklicu, prostem času in knjigah.
Junija smo gostili mariborskega pisatelja Avgusta Demšarja, pisca detektivskih zgodb. Čeprav se Demšar v svojih
detektivskih zgodbah močno naslanja na klasična žanrska
pravila pisanja detektivskega romana, v svoje zgodbe vpleta
tudi aktualne družbenokritične osti. Kritičen je do socialnih
razlik, nestrpnosti, homofobije in ksenofobije. S pisateljem se
je pogovarjal urednik založbe Pivec Nino Flisar.

Sonja Rožman, Splošna knjižnica Ljutomer
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Projekt prvih posredovalcev v
Občini Ljutomer

Slikarske razstave v Galeriji Anteja
Trstenjaka Ljutomer

Zdravstveni dom Ljutomer nadgrajuje projekt prosto dostopnih defibrilatorjev »Rešujmo življenja, vsaka sekunda šteje« s sistemom prvih posredovalcev. V Sloveniji se vzpostavlja
sistem prvih posredovalcev. Njihov namen je, da pridejo do
bolnika še pred prihodom ekipe nujne medicinske pomoči
in nudijo pravilno prvo pomoč osebam z nenadnim srčnim
zastojem ali nekaterimi drugimi življenjsko ogrožujočimi
stanji. To velja predvsem za območja, do katerih je dostopni čas ekipe nujne medicinske pomoči več kot 10 minut.
Študije namreč kažejo, da sta za preživetje pri srčnem zastoju najpomembnejša čimprejšnje izvajanje temeljnih postopkov oživljanja in uporaba zunanjega avtomatskega
defibrilatorja, vendar se popolni laiki (svojci, mimoidoči)
tega premalokrat lotijo, večinoma zaradi strahu in neznanja. Vsaka izgubljena minuta možnost preživetja zmanjša za
10 odstotkov.
V sistem prvih posredovalcev so že vključeni gasilci PGD Ljutomer, Razkrižje, Veržej, Banovci in Mala Nedelja. Septembra
letos bodo opravili 10-urni tečaj s teoretičnim in praktičnim
preverjanjem znanja še gasilci oddaljenih vasi Občine Križevci. Gasilci – prvi posredovalci so usposobljeni nuditi pravilno
prvo pomoč pri srčnem zastoju odraslih in otrok, posredujejo
lahko pri hudih krvavitvah in hudi zapori dihalne poti s tujki,
obvladajo pa še prvo pomoč pri možganski kapi in bolečini v
prsnem košu.
Ko boste v primeru življenjsko ogrožujočega stanja poklicali
številko 112, bo dispečer ali dežurni zdravnik ocenil, ali gre
za stanje, pri katerem bi lahko pomagali tudi prvi posredovalci. Ti bodo zatem dobili poziv in bodo pri vas pred prihodom
ekipe nujne medicinke pomoči. Do prihoda reševalcev bodo
ob vas, ves čas pa bodo povezani z dežurnim zdravnikom.
Sprejmite pomoč gasilcev – prvih posredovalcev, saj so poleg
usposobljenosti za nudenje pravilne prve pomoči zavezani k
varovanju osebnih podatkov.

V letu 2022 so v Galeriji Ante Trstenjaka Ljutomer potekale
številne razstave. Marca in aprila sta v galeriji svoja umetniška dela razstavila akademski kipar iz Celja Ervin Potočnik in akademski slikar iz Ljubljane Grega Mastnak. Ervin Potočnik se je prvič predstavil s serijo slik Vrata. Z deli je
želel ponazoriti, da je umetnost komunikacija med vidnim
in nevidnim svetom, med onostranstvom in tostranstvom,
med nadnaravnim in naravnim. Pet umetniških del velikih dimenzij je predstavljajo vrata, ki so gledalca popeljala
v neko metafizično dimenzijo. Grega Mastnak je razstavil
opus raznih abstraktnih del z naslovom Čudni kvarki, ki so
bile sestavljene iz naključnih pik, črt in ploskev na platnu. Z
njimi je avtor skušal predstaviti nekakšno kaotično stanje
subatomskih delcev, ki še ne vedo natančno, kakšna vrsta
snovi, svetlobe ali energije bi postali.
Maja je v galeriji svoja umetniška dela razstavila akademska slikarka Nevenka Miklič Perne iz Ljubljane. Razstava,
naslovljena Implozije, je zajemala dela na platnih in risbe
z ogljem. S pojmom implozije je avtorica skušala predstaviti svojo ustvarjanje v času epidemije. Z umetniškimi deli
je je ponazorila, kako je slika ločena od vrveža sveta, kako
nastaja v samoti in živi ločeno življenje. Konec maja oziroma pred začetkom junija je pred prenovo galerije potekala
še razstava ob 100-letnici Čebelarskega društva Ljutomer.
Številne fotografije so obiskovalce popeljale po zgodovini
društva ter po njihovem delu in aktivnostih skozi stoletja.
V sredini junija je OE Galerija v sodelovanju z Društvom
29a v pritličju stavbe na Miklošičevem trgu 6 v Ljutomeru
postavila retrospektivno razstavo RePanonia. Obiskovalci
so si lahko ogledali glinene skulpture trinajstih mednarodnih kiparskih umetnikov, ki so med letoma 2016 in 2019
ustvarjali v okviru istoimenskega festivala v Križevcih pri
Ljutomeru.

Manja Budja, dr. med., ZD Ljutomer

Tomaž Markovič,
Splošna knjižnica Ljutomer, OE Galerija
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Pohodniki znova nagrajeni na Koroškem
ju skulpture Kralja Matjaža in Alenčice v naravni velikosti
vsa leta, odkar se udeležujejo tekmovanja, domiselni in
inovativni, njihova vsebina predstavitve Kralja Matjaža in
Alenčice pa je bila zelo dobro izdelana, zato so bili vsako leto
nagrajeni bodisi s strani strokovne komisije Kralja Matjaža
in Alenčice bodisi občinstva. Deležni so bili tudi priznanja
županje Občine Črna na Koroškem, mag. Romane Lesjak,
ki jim je leta 2020 zaupala izdelavo pozdravne skulpture
Kralja Matjaža ob vhodu na prireditev, ki je služila kot dobrodošlica Kralja Matjaža tekmovalcem in obiskovalcem.
Ekipo Pohodniki so sestavljali Aleksander Kšela, Stane Maroh, Milan Prša, Franc Zmazek, Mirko Zemljič, Janez Part,
Stanko Sovec in Emil Rakuša.
V letošnjem letu so organizatorji in Občina Črna na
Koroškem povabili najzvestejše udeležence te prireditve
in med njimi so bili izbrani tudi naši Pohodniki. Njihovo
skulpturo sta Kralj Matjaž in Alenčica proglasila za najlepšo.
Ob letošnji 30. obletnici prireditve so naši Pohodniki organizatorjem v spomin predali tudi skulpturo Kralja Matjaža
v naravni velikosti, ki ga je iz lesa izdelal Stane Maroh.

Člani in članice pohodniške sekcije Turističnega društva
Mala Nedelja-Radoslavci – Pohodniki, ki delujejo pod vodstvom Aleksandra Kšela, se tradicionalno udeležujejo tekmovanja Gradovi Kralja Matjaža že od leta 2005. Takrat je tekmovanje potekalo na planoti Mitnek na pobočju gore Peca.
Pozneje se je prireditev zaradi pomanjkanja snega preselila
na novo lokacijo na Matevževih travnikih pod stadionom.
Naši Pohodniki so bili pri svojem delu oziroma oblikovan-

Mirka Bezjak, predsednica TD Mala Nedelja-Radoslavci

Zbornik Kako smo branili osamosvojitvene procese Republike Slovenije
la, in to je bila tudi ena izmed glavnih tem pogovora. Njihova želja je, da bi se zbornik uporabljal v šolah, da bodo
otroci in mladi vsaj približno vedeli, kako je potekala pot
do osamosvojitve Slovenije. Zbornik so predstavili že na
več šolah, pohvalili pa so delo in sodelovanje z Gimnazijo
Franca Miklošiča Ljutomer.

Območno združenje slovenskih častnikov Ljutomer, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer in
Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje, pododbor
Ljutomer so izdala zbornik z naslovom Kako smo branili osamosvojitvene procese Republike Slovenije. Uredniški
odbor so sestavljali Anton Kosi, Jožef Roškar, Alojz Filipič
in Janez Vencelj.
Prvi del zbornika povzema okroglo mizo o Manevrski
strukturi narodne zaščite (MSNZ) leta 1990, drugi del pa
okroglo mizo o osamosvojitveni vojni leta 1991. Zbornik so
podarili vsem šolam na območju Upravne enote Ljutomer,
vsem občinam, Splošni knjižnici Ljutomer, avtorjem prispevkov, članom svojih društev in zainteresiranim občanom.
5. maja 2022 so o nastajanju zbornika in spominih iz leta
1991 na Moti spregovorili urednik Anton Kosi, Drago Ribaš,
dr. Alojz Šteiner in Ladislav Lipič. Vsi prisotni so se strinjali,
da otroci in mladi v šolah ne vedo veliko o tem, kaj vse se
je leta 1991 dogajalo in kako se je Slovenija osamosvoji-

Sara Vinkovič
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Lotmerške zelemenjave v maju
Prvo organizirano solidarnostno izmenjavo semen in sadik v našem okolju smo pripravili konec februarja 2016.
Od takrat se je Lotmerška zelemenjava v Ljutomeru ponovila že 16-krat. Veseli nas, da postaja prepoznavna in da
se z leti še nadgrajuje.
Trem pobudnicam, Martini Domajnko, Mariji Pušenjak
in Nelici Petek, ki so izmenjavo sadik med sosedi želele
razširiti na zavedanje o pomembnosti zdravega okolja
in pomenu ohranjanja starih vrst semen, se je pridružilo
društvo RAST in veliko vrtičkarjev, ki z veseljem ponudijo
svoje vrtne viške ali domača semena. Med ponujenimi se-

meni in sadikami vsakdo najde kaj zase.
Društvo RAST je v okviru Lotmerške zelemenjave 12.
maja 2022 gostilo tudi strokovnjakinjo Mišo Pušenjak, ki
je svetovala, na kaj moramo biti pozorni, ko skrbimo za
ohranjanje zdravih semen.
V povezavi s tem dogodkom so v Zadružni trgovini Prlekija postavljene »semenke«, škatle, v katerih si bo lahko
vsakdo »izposodil« stare vrste semen. Nova semena bomo
vrnili po zaključku vrtnarske sezone.

Martina Domajnko

Priložnostna razstava v ljutomerskem muzeju
ca zbirke Saša Zrelec.
Čebelarsko društvo Ljutomer je bilo ustanovljeno 14. decembra 1921. Takrat imenovana čebelarska podružnica je ob ustanovitvi štela 36 članov. Skozi desetletja se je
društvo uspešno razvijalo in je bilo dejavno na številnih
področjih. O ljutomerskih čebelarjih in njihovem delu se je
slišalo in bralo daleč naokoli. Razstava v muzeju vodi skozi
zgodovino društva ter njegovo delo in aktivnosti skozi desetletja. Na ogled so številni čebelarski predmeti, društvena priznanja in čebelarska literatura. Izpostavljena sta tudi
delovanje in pomen čebel za ljudi.
Razstava bo v prostorih muzeja na voljo za ogled do konca
oktobra. Obiskovalci jo lahko obiščejo vsak delovnik med
8. in 15. uro ali izven tega časa po predhodnem dogovoru.

Od aprila 2022 je v ljutomerskem muzeju poleg treh
stalnih zbirk na voljo za ogled tudi čebelarska razstava.
Obiskovalci si lahko ogledajo poslikane panjske končnice
iz zbirke Rudolfa Galoba, stare čebelarske predmete,
znanstveno in poljudno literaturo na temo čebelarstva
ter predstavitev ljutomerskega čebelarskega društva ob
100-letnici delovanja.
Zbirka poslikanih panjskih končnic Rudolfa Galoba, ki je
izhajal iz Brnce (nemško Fürnitz) na Koroškem, obsega
130 enot. Najstarejša (po koroško) »čevnica« je nastala
okoli leta 1820, večina pa jih je iz druge polovice 19. stoletja. Dobro ohranjene in s pestro barvno paleto prikazujejo razne svetopisemske in svetniške motive ter različne
posvetne motive. V muzeju je na ogled nekaj originalnih
Galobovih »čevnic«, posamezni primerki pa so vsebinsko
predstavljeni tudi na panojih. Originalne »čevnice« in fotografsko gradivo je posodila soavtorica razstave in lastni-

Tomaž Markovič,
Splošna knjižnica Ljutomer, OE Muzej

TD Pütar organiziralo tradicionalni pohod
Prijeten sprehod po naših vinorodnih krajih s prekrasnim razgledom je spremljala pokušina vina in dobrot
pridnih gospodinj in prijaznih gostiteljev.

Turistično društvo Pütar Stročja vas je na državni
praznik, 25. junija 2022, priredilo tradicionalni pohod
po turistični tematski poti. Čudovito vreme je privabilo številne pohodnike, ki jih je pot vodila skozi Podgradje, Rinčetovo grabo in Nunsko grabo vse do Presike.

Andrej Nemec, predsednik TD Pütar Stročja vas
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Šport in rekreacija
Nebo nad Muro bodo ob enakonočju zakrili pisani baloni

Aeroklub Prlek Ljutomer bo prihodnje
leto star 30 let, že četrt stoletja pa pod
njegovim okriljem leti tudi toplozračni
balon Prlekija. Ta bo ob koncu poletja ali
natančneje med 16. in 23. septembrom
letos skupaj z okoli 150 baloni krasil
nebo nad Prlekijo in Prekmurjem, ko
bo na Športnem letališču v Rakičanu
potekalo svetovno prvenstvo v letenju
s toplozračnimi baloni. Med več kot
100 ekipami iz 33 držav s celega
sveta bodo tudi 3 slovenske. Nobena
od njih ne bo prleška, ker se tudi
sicer ne udeležujemo tekmovanj, pač
pa radi sodelujemo na balonarskih

festivalih in drugih prireditvah. Tako
bomo tudi na Svetovnem balonarskem
prvenstvu Murska Sobota 2022, ki
so ga morali organizatorji zaradi
pandemije preložiti za dve leti, leteli
zgolj ljubiteljsko.
Letos smo skupaj s še nekaterimi
slovenskimi balonarskimi navdušenci
poleteli že v času novoletnih praznikov,
maja smo z balonom popestrili
jubilejni 40. mednarodni Maraton treh
src v Radencih, ob koncu šolskega leta
pa smo sodelovali še na prireditvi v
Miklavžu. Z dvigovanjem smo osrečili
tako najmlajše kot mnoge odrasle.

Lackoviču 10. mesto na sredozemskih igrah
Alžirsko mesto Oran je med 25.
junijem in 5. julijem 2022 gostilo
sredozemske igre, na katerih je v 23.
športnih disciplinah tekmovalo 138
slovenskih športnikov. Osvojili so 23
kolajn, od tega 6 zlatih, 8 srebrnih

in 9 bronastih. Predstavnika na igrah
je imela tudi Prlekija. Judoist Narsej
Lackovič iz Drakovcev, najboljši športnik
Športne zveze Ljutomer v letu 2021, je
nastopil v kategoriji do 90 kilogramov
in zasedel končno 10. mesto.
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Balon Prlekija, ki so ga pred skoraj
tremi desetletji v promocijske namene
kupile nekdanje občine Ptuj, Ormož,
Gornja Radgona in Ljutomer, torej še
danes izpolnjuje svoje poslanstvo, na
kar smo vsekakor ponosni tudi člani
AK Prlek Ljutomer, ki skrbimo zanj.
Žal, tudi zaradi pomanjkanja prostega
časa ter vse dražjega plina in drugih
stroškov, za balon ni posebnega
zanimanja med mlajšimi, a to ne velja
zgolj za naš klub, ampak tudi za druge.
Vse težje pa je tudi s pridobivanjem
sponzorskih sredstev, zato smo v AK
Prlek Ljutomer toliko bolj hvaležni
vsem, ki nas že leta vztrajno podpirajo.
Člani našega letalskega kluba pa se
poleg letenja z motornimi zmaji in
ultralahkim letalom ter z letalskimi
modeli trudimo vzorno vzdrževati svoj
hangar in vzletišče na Krapju, ki smo
ga ravno to pomlad nekoliko obnovili
oziroma uredili. Kot vsako leto smo
tudi letos na njem pripravili Memorial
Aljaža Cafa in Jožeta Gajserja, posvečen
našima članoma, ki sta svoj letalski
entuziazem plačala z življenjem. A
tudi ta nesreča nam je le začasno
»spodrezala krila«, saj vsakdo, kdor
je vsaj enkrat letel, težko obstoji na
trdnih tleh …

Lidija Kosi, AK Prlek Ljutomer

Mladi karateisti do kolajn na evropskem prvenstvu
Mladi ljutomerski karateisti so se 11.
junija 2022 v hrvaškem Varaždinu
udeležili evropskega prvenstva Shito Ryu. V katah pri dečkih (8–9 let)
je Aljaž Kralj osvojil naslov evropskega prvaka, Ažbe Habjanič pa je
osvojil srebrno kolajno. V kumite za
deklice (do 45 kg) je Taja Plohl prav
tako osvojila srebrno kolajno, Tadej
Veronik (kata, dečki 12–13 let), Teo
Čuček (kata, dečki 6–7 let) in Liam
V. Rauter (kata, dečki 6–7 let) pa so
osvojili bronaste kolajne. Tian Smrekar (kata, dečki 12–13 let) je zasedel
peto mesto.

Ljutomer je gostil državno ekipno
prvenstvo v karateju
Karate sekcija, ki deluje pri TVD Partizan Ljutomer, je bila 12. junija 2022
četrtič organizator državnega ekipnega prvenstva v karateju. V dvorani

ŠIC Ljutomer je nastopilo kar 94 ekip
(41 ženskih in 53 moških) iz 28 klubov. Najuspešnejši so bili tekmovalci
Karate kluba Seki iz Slovenskih Konjic, ki so osvojili pet državnih naslovov ter po eno drugo in tretje mesto.
Ljutomerska ekipa mlajših kadetinj,
ki so jo sestavljale Taja Plohl, Nuša
Janžekovič in Hannah Vela Rauter, pa
je v katah osvojila 3. mesto, v športnih borbah pa 5. mesto.
Karate liga za osnovne šole
V skupnem seštevku štirih tekem karate lige za osnovne šole so ljutomerski
karateisti osvojili tri naslove. Najboljši v državi so bili Teo Čuček (kata, 1.
razred), Taja Plohl (športne borbe, 5.
in 6. razred) in Hannah Vela Rauter
(športne borbe, 7. in 9. razred).

Sašo Rauter,
Karate sekcija TVD Partizan Ljutomer

Sprejem za državno prvakinjo v judu
Le redki vedo, kako zahteven šport je
judo. Za večji uspeh je treba trenirati
vsak dan, pa tudi odrekanje in vzdrževanje rutine sta nekaj običajnega.
Prav zato je veselje ob odličnih rezultatih še toliko večje, tako za športnika
kot za trenerja in starše. Judo je garaški šport, v katerem neštetokrat padeš in se pobereš. Imeti moraš močno
voljo in trdno osebnost, da kljub padcem vztrajaš, ter se zavedati, da boš
rezultate dosegel le s trdim delom. Ko
prideš do vrhunskega rezultata, pa se
seveda poveča tudi želja po še večjih
uspehih. Vse našteto drži za našo Urško Rižnar.
Pot do njenega velikega uspeha se je

začela leta 2013. Že prvi rezultat je bil
obetaven, nato pa so se odlični rezultati vrstili eden za drugim. Letošnji
prvi odličen rezultat je dal jasno vedeti, da bo njena vztrajnost dodatno
nagrajena. Že v začetku leta je postala
državna podprvakinja kadetinj. Takoj
za tem uspehom se je z udeležbo na
evropskem pokalu v Zagrebu odlično
odrezala z eno zmago in enim porazom
ter tako ponovno dokazala, da med judoisti spada v sam vrh. Vrhunec rezultatov letošnjega leta sta naslov članske
prvakinje in 1. mesto na lestvici slovenskega pokala v judu v vseh starostnih skupinah do 48 kilogramov.

Irena Križanič, Pristava
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KK Lotmerk v sezoni
2021/22

Po dveh »koronskih« letih je minula sezona tekla skorajda normalno,
če odštejemo veliko prestavljenih
tekem in treningov. Kljub temu je v
petih selekcijah tekmovalo in vadilo
skoraj 80 otrok, ki so pod vodstvom
strokovno usposobljenih trenerjev
dosegli odlične rezultate, odigrali
pa natanko 100 tekem. V dveh selekcijah smo igrali v 1. slovenski
ligi, končne uvrstitve naših ekip pa
so bile:
• U9 in U11 je tekmovanje brez
končnih uvrstitev,
• U13: 11. mesto med 101 ekipo,
• pokal U13: 23. mesto med 100
ekipami,
• U15: 36. mesto med 99 ekipami,
• U17: 56. mesto med 77 ekipami.
Letos smo se po dolgem času spet
odpravili tudi na mednarodni turnir, tokrat v Crikvenico. Tam smo
dosegli 3. in 5. mesto. Prav tako
smo se družili na zaključnem pikniku, toda s tem naših aktivnosti še ni
konec. Trenutno se že pripravljamo
na avgustovske bazične priprave na
Rogli in na turnir v ulični košarki
Basket na Placi 2022, ki bo v soboto, 27. avgusta 2022, na Glavnem
trgu v Ljutomeru. Kmalu zatem pa
bomo že pričeli s treningi in vpisom
novih članic in članov.

Matevž Jakelj, KK Lotmerk

Kasaške dirke v Ljutomeru

V prvi polovici letošnjega leta je Kasaški klub Ljutomer na hipodromu v
prleški prestolnici pripravil dva tekmovalna dneva. Najprej smo najboljše kasače gostili na velikonočni ponedeljek,
18. aprila 2022. Izvedli smo pet preizkušenj na tekmovalni stezi, opravili pa
smo tudi rez potomke najstarejše trte z
mariborskega Lenta, ki je od leta 2019
zasajena na ljutomerskem hipodromu.
Ob tej priložnosti je bila dosedanjemu
predsedniku kluba Janezu Slaviču podeljena listina častnega člana kluba.

Na velikonočnih dirkah sta za ljutomerski klub zmagala Premal MS z Mitjem Slavičem v konkurenci od 3- do
5-letnih slovenskih kasačev in Don
Saxo z Jankom Sagajem v konkurenci
od 3- do 14-letnih kasačev z zaslužkom
do 12.000 evrov.
Druge letošnje kasaške dirke na ljutomerskem hipodromu so bile 19. junija
2022. Takrat se je Kasaškemu klubu
Ljutomer pri organizaciji prireditve
pridružilo veržejsko podjetje Meso-Coop. Hanžekovič. Prvo ime junijskih dirk

Ljutomer je med 5. in 8. majem 2022
gostil 19. državno prvenstvo v elektronskem pikadu. Na tekmovanju, ki

si ga je ogledal tudi vrh Olimpijskega
komiteja Slovenije s predsednikom
Bogdanom Gabrovcem ter podpredsednikoma Janezom Sodražnikom in
Tomažem Barado na čelu, se je v sedmih posameznih in petih ekipnih disciplinah pomerilo blizu 700 tekmovalcev in tekmovalk. Na otvoritveni
slovesnosti je udeležence prvenstva
nagovorila tudi županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba.
Odlične rezultate so tudi tokrat za-

je bil najboljši slovenski voznik kasačev v zadnjem obdobju, Janko Sagaj
iz Ključarovcev. Do zmage je namreč
popeljal kar štiri konje. V ospredju je
bila njegova zmaga na spominski dirki Janka Makoterja, na kateri je močno konkurenco matiral z Mauglijem,
ki je tako drugič zapored dobil dirko
v spomin na nekdanjega voznika in
člana Kasaškega kluba Ljutomer. Sagaj je zmagal še z Victory Soul Manom v konkurenci od 4- do 14-letnih
kasačev z zaslužkom do 5.000 evrov,
z Donom Saxonom v konkurenci kasačev z zaslužkom do 25.000 evrov in
z Maharajah v konkurenci kasačev z
zaslužkom do 3.000 evrov. Eno zmago za ljutomerski klub je zabeležil še
Marko Slavič z Buro v konkurenci od
3- do 6-letnih kasačev z zaslužkom do
600 evrov.
Člani Kasaškega kluba Ljutomer so s
svojimi kasači v prvi polovici letošnjega leta dosegli številne zmage tudi na
drugih slovenskih in nekaterih tujih
hipodromih, s čimer potrjujejo odlično
rejo in trening kasačev iz Prlekije.

Branko Kristl, Kasaški klub Ljutomer

Državno prvenstvo v pikadu
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beležili tekmovalci ekipe Top Gun z
Grlave v ljutomerski občini. V cricketu
je Andrej Gorjak zasedel tretje mesto.
V ekipni konkurenci najboljših pikado
klubov je ženska ekipa Top Gun Cleangrad Grlava zasedla tretje mesto, moška
ekipa Top Gun GTI Grlava pa je bila četrta. V konkurenci ekip 3. lige je Top Gun
Teleing Cleangrad Grlava zasedel četrto
mesto, med ekipami 4. lige pa je bil Top
Gun Teleing Cleangrad Grlava najboljši.

Jože Grantaša, ŠD Strelec

Pregled sezone ŽOK Ljutomer

V sezoni 2021/22, ki je potekala pod
okriljem Odbojkarske zveze Slovenije, so na tekmovanju nastopale 4
ekipe Ženskega odbojkarskega kluba
Ljutomer, in sicer dve v kategoriji
članic ter po ena v kategoriji starejših deklic in male odbojke. Dekleta
pri mini odbojki so igrala v ligi, ki ni
imela tekmovalnega naboja., kljub
temu pa so naše najmlajše odbojkarice pokazale nekaj dobrih predstav in
dokazale, da lahko nanje v prihodnje
vsekakor računamo.
Prva članska ekipa je nastopala v
1. B-državni ligi potem ko ji lansko
leto v kvalifikacijah ni uspela uvrstitev v 1. A-državno ligo. Po določenih kadrovskih spremembah v ekipi
je na koncu tekmovanja dosegla 3.
mesto oziroma skupno 11. mesto
med vsemi ekipami v 1. državni ligi.
Druga članska ekipa, sestavljena iz
mladink in kadetinj, je dobro nasto-

pala v 3. državni ligi, v kateri je osvojila končno 7. mesto. Namen nastopa
te ekipe je bil prvenstveno v pridobivanju tekmovalnih izkušenj in istočasno nadgradnja znanja odbojkarskih veščin. Obe članski ekipi sta
nastopali tudi v pokalnem tekmovanju. Prva ekipa si je delila končno 9.
mesto, druga ekipa pa je tekmovanje
končala na 37. mestu.
Solidno se je odrezala ekipa starejših
deklic, ki je med 72 nastopajočimi
ekipami dosegla dobro 27. mesto. V
klubu smo posebej veseli nastopov
najmlajših igralk, saj so dekleta pri
mali odbojki med 65 nastopajočimi
ekipami zasedle odlično 11. mesto.
ŽOK Ljutomer je imel v tekmovalni
sezoni 2021/2022 pri Odbojkarski
zvezi Slovenije v vseh starostnih
kategorijah uradno registriranih 94
igralk: pri mini odbojki 7, pri mali odbojki 24, pri starejših deklicah 25, v
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članski ekipi 3. DOL 18 in v članski
ekipi 1.B-DOL 20 igralk.
V tekmovalni sezoni 2021/2022 so
treninge posameznih ekip vodili trenerji Bojan Novak, Aljoša Bogožalec, Kaja Makoter, Nuša Lašič, Tjaša
Rakuša in Tjaša Kovačič , ki so svoje
delo opravili z odliko. Zahvalo in pozitivno mnenje si zaslužijo tudi vse
igralke, ki v klubu vadijo in tekmujejo
zelo zavzeto ter z veliko motivacije.
ŽOK Ljutomer si bo tudi v prihajajoči
tekmovalni sezoni 2022/23 prizadeval za nadaljevanje uspešnega dela
iz preteklih let, še posebej v upanju,
da bosta klubske vrste okrepila še
kakšen strokovnjak in igralka, s katerima bi lahko kandidirali za kvalifikacije za 1. A-državno ligo. Seveda
pa bomo ob tem še najprej skrbeli za
razvoj in igralski potencial vseh mlajših kategorij.

Jože Makoter, ŽOK Ljutomer

Ljutomerski nogometaši ponovno med tretjeligaši

V začetku junija se je končala izjemno
uspešna sezona Nogometnega kluba
Ljutomer, ki je v tekmovanjih pod
okriljem Medobčinske nogometne
zveze Murska Sobota nastopal z
imenom Avto Rajh Ljutomer.
Članska ekipa pod vodstvom
trenerja Marka Fajdige je v Pomurski
nogometni ligi suvereno osvojila
prvo mesto. V 22. odigranih krogih je
zabeležila 17 zmag, štiri neodločene
izide in le enkrat izgubila. Ekipa
je osvojila 55 točk in imela pred
drugouvrščenimi Odranci kar 14
točk naskoka. Lan Feguš Makovec je
bil z 18. zadetki najuspešnejši strelec
ljutomerske ekipe, s čimer se je
zavihtel na drugo mesto liste strelcev.
Sašo Kolman je dosegel 11, Karel
Šalamun 9, Primož Panič 8, Luka
Nemec 7, Tilen Ketiš pa 6 zadetkov.
Kot prvak Pomurske nogometne lige

se je Avto Rajh Ljutomer uvrstil v 3.
slovensko nogometno ligo vzhod, v
kateri bo v sezoni 2022/23 nastopalo
14 ekip. Trener ekipe še naprej ostaja
Marko Fajdiga, ljutomerski dres pa
sta ponovno oblekla Nino Bertalanič
in Primož Mlinarič.
V sezoni 2021/22 so uspešno
nastopile tudi mlajše selekcije našega
kluba. Mladinci so v svoji konkurenci
osvojili drugo, kadeti pa četrto
mesto. Pohvalimo se lahko z izjemno
številčno in uspešno nogometno
šolo, v kateri strokovni kader bdi nad
okoli 100 otroki, ki bodo, v kar smo
prepričani, prihodnost našega kluba.
V klubu delujejo vse mlajše selekcije,
vključno s tistimi najmlajšimi,
za katere tekmovanja še niso
organizirana in se šele spoznavajo z
nogometno igro.

Ciril Podgorelec, NK Ljutomer
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Uspešni nastopi na
evropskem prvenstvu
V Španiji se je med 11. in 17. junijem 2022 odvijalo evropsko
prvenstvo EDU Evropske pikado
zveze. Na tekmovanju, ki se ga je
udeležilo 691 tekmovalcev iz 24
držav, so nastopili tudi tekmovalci ekipe TOP-GUN Cleangrad
Kiraly. V najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju, na
katerem v začetku nastopa kar 64
ekip (državni in pokalni zmagovalci državnih lig) iz cele Evrope,
je slovenske barve zastopala ekipa iz Grlave, ki je v sestavi Matej
Janžekovič, Ludvik Kiraly, Petra
Klemenčič in Lea Zabavnik zasedla odlično peto mesto.
Petra Klemenčič je v TRIPLE MIX
s partnerjema Mitjem Stergarjem
in Brankom Kostrevcem zasedla
tretje mesto, Lea Zabavnik, Matej
Janžekovič in Ludvik Kiraly pa so
bili deveti. Prav tako deveto mesto je med posameznicami zasedla
Lea Zabavnik, ki je bila v igri parov skupaj s Petro Klemenčič sedemnajsta.

Jože Grantaša, ŠD Strelec

Aktivnosti Športne zveze Ljutomer
Velikonočni turnirji
Na velikonočni ponedeljek, 18. aprila
2022, je Športna zveza Ljutomer skupaj s svojimi članicami pripravila zanimive športne aktivnosti.

Ribolov
1. mesto: Branko Hudin in Boris Medik, 23,56 kg
2. mesto: Alen Maher in Andrej Hudin,
19,38 kg
3. mesto: Milan Božič in Marjan
Kelenc, 19,12 kg

Namizni tenis
1. mesto: Rajko Veronik
2. mesto: Gorazd Selišek
3. mesto: Igor Vinčec in Robert Krnjak
Zmagovalka tolažilne skupine: Sara
Tanšek
Streljanje z malokalibrsko puško
1. mesto: Toni Križanič, 90 krogov
2. mesto: Bojan Pergar, 88 krogov
3. mesto: Robi Balažic, 77 krogov

Balinanje
1. mesto: Društvo upokojencev Ljutomer
2. mesto: Dom starejših občanov
Ljutomer

mefekt, drugo mesto je zasedel OK
Ljutomer, tretje pa Lampiščak ŠIC
bar. Za zmagovalno ekipo so na vseh
turnirjih nastopili: Ana Škrobar,
Neja Prša, Alen Repija, Gregor Petek,
Nataša Fekonja, Aljoša Bogožalec,
Igor Prša, Boris Grut, Sašo Žuman in
Zoran Repija.
Tekmovanje v veslanju
Na zadnji šolski dan, 24. junija 2022,
je Športna zveza Ljutomer poskrbela
za pestro dogajanje na ljutomerskem
kopališču. Potekalo je tekmovanje v
veslanju na čolnu (dvojice) z nagradami, nastopil je DJ z glasbo za vse
generacije, omogočeno je bilo nočno
kopanje za vse obiskovalce, ki je trajalo do polnoči, za najmlajše pa je bilo
ves dan brezplačno na razpolago veliko napihljivo igralo – poligon. Poleg
tega je bilo izvedeno tudi tekmovanje
v veslanju. Med mlajšimi ekipami sta
bili najhitrejši Zmagovalki (Zoja in
Lia), med starejšimi pa ekipa Viki krema (Ana in Vita).

17. sezona poletne lige odbojke na
mivki
V ŠRC Kostanjevica sta 2. julija 2022
potekala zaključni in finalni turnir
17. sezone poletne lige v odbojki
na mivki. Letos je v ligo vključilo
12 ekip, ki so se pomerile na treh
predtekmovalnih turnirjih. Na zaključnem turnirju je nastopilo 6 ekip.
Slavila je druga ekipa Križevcev pred
ŠRD Kostanjevico in ŠD Stari hrast.
Dve prvouvrščeni ekipi sta se uvrstili na popoldanski finalni turnir, na
katerem se je pomerilo 8 ekip. Zmagovalec lige je postala ekipa Boo95

Prvi poletni sončni vzhod na Jeruzalemu
Na prvi poletni dan, 21. junija 2022,
smo se navsezgodaj zjutraj zbrali na
Jeruzalemu in tam skupaj pričakali
prvi poletni sončni vzhod. Na pot smo
se odpravili s kolesi ali peš, vsakdo
iz svoje smeri. Natanko ob 5.04 smo
skupaj opazovali, kako se sonce dviga izza hriba: zares lep pogled in še
lepši razgled! Za dodatno popestritev
so tudi letos poskrbeli člani društva
RTRT, s katerimi smo se razgibali ob
čigong vajah Osem zakladov.

Predavanje na temo Organizacija
javnih prireditev
25. maja 2022 je Športna zveza
Ljutomer je skupaj z LRF za Pomurje
pripravila brezplačno delavnico na
temo Organizacija javnih prireditev.
Delavnico je vodil Matej Verbajs,
svetovalec za pravne in kadrovske
zadeve, prisotni pa sta bili tudi
predstavnici SAZAS in predstavnica
IPF. Na delavnici so udeleženci dobili veliko zanimivih in zelo uporabnih informacij na temo organizacije
javnih prireditev. Predstavljen je bil
celoten postopek z vsemi formalnosti in obveznostmi, za katere je
treba poskrbeti ob organizaciji javne prireditve.

Aleš Ploj, Športna zveza Ljutomer

KMALU V LJUTOMERU

AVTO RAJH
5

Za profesionalnih
predstav v organizaciji
OI JSKD Ljutomer
je cena abonmaja:

55,00 eur za odrasle
50,00 eur

za upokojence, dijake, študente

Možnost plačila na 2 obroka. Informacije
na 02 584 97 87 ali v Domu kulture Ljutomer.

