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Prazniki

December je praznični mesec. Mesec, ko sta v 
ospredju obdarovanje in izrekanje najlepših 
želja za prihodnje. Mesec, ko se dela obračun 

za iztekajoče in načrti za prihodnje leto. Mesec, ko 
več časa preživimo z družino in najbližjimi.
A časi niso rožnati. Nevidni sovražnik je marsiko-
mu zadal boleč udarec. Vse od marca naprej nam ne 
da miru. V nas vnaša strah in nemir. Ne pusti nam, 
da bi znova zaživeli po ustaljenih tirnicah, kot je 
to bilo poprej. Enostavno je močnejši od nas. Zato 
bo verjetno beseda zdravje na prvem mestu naših 
voščil, ki si jih bomo v prihodnjih dneh izrekli.

Ne glede na situacijo, v kateri smo se znašli, mora-
mo biti optimistični in z zanosom strmeti v prihod-
nost. Zgodovina piše, da smo premagovali številne 
ovire in bili pri tem uspešni, pa če je bil sovražnik 
viden ali neviden. Zmaga je bila naša. In to naj nam 
bo popotnica za prihodnje. Z veliko žara in pozitiv-
ne energije bomo uspeli.

Morda so letošnji prazniki priložnost, da naredimo 
nekaj več zase in za svojo družino. Tempo, ki je v 
zadnjem obdobju prisoten, nam je odvzel marsi-
katero uro, ki bi jo morali porabiti za »čiščenje« 
svojega telesa in druženje z družinskimi člani. Zato 
bodimo letos več časa v krogu družine, preberimo 
kakšno dobro knjigo, se odpravimo na sprehode v 
naravo in se lotimo tistega, za kar v preteklosti ni-
kakor nismo našli prostega časa. Predvsem pa po-
skušajmo pozabiti na stvari, ki nas težijo in breme-
nijo naš vsakdanjik.

Podobno kot v avgustovski številki občinskega gla-
sila Novičke Občine Ljutomer boste tudi v tokratni 

pogrešali prispevke o 
dogodkih v naši občini. 
Bogata društvena de-
javnost, ki je v preteklih 
letih zaznamovala naše 
občanke in občane, je iz 
vsem znanih razlogov 
povsem na stranskem 
tiru. Marsikatero druš-
tvo je moralo letos pre-
kiniti dolgoletno tradicijo organiziranja prireditev, 
ki so v naše kraje privabile številne domače in tuje 
obiskovalce. Med drugim sta odpadli tudi dve ve-
liki turistično-zabavni prireditvi – Prleški sejem 
in Martinovanje, ki sta v središče mesta Ljutomer 
privabili množice obiskovalcev. Morda pa je bilo 
leto 2020 priložnost, da ste si spočili, in boste vsi 
prizadevni prostovoljci v leto 2021 vstopili z boga-
to pozitivno energijo in novimi idejami. Zdaj ima-
mo priložnost, da naše že doslej odlične prireditve 
dobijo nadgradnjo ter postanejo še boljše obiskane 
in prepoznavne širom po Sloveniji in tudi v tujini.

Kljub temu da je bilo dogodkov manj, pa je tudi to-
kratno občinsko glasilo bogato. V njem smo med 
drugim naredili pregled investicij, ki so se zgodile 
v letošnjem letu, s svojimi prispevki so se odzvali 
zavodi, institucije, društva in klubi. Našli pa boste 
tudi pomembne informacije in obvestila.

Želim vam obilo užitkov ob branju ljutomerskega 
občinskega glasila in SREČNO 2021!

Miha Šoštarič,
odgovorni urednik

Novičke Občine Ljutomer
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Moč in upanje v boljši jutri

V teku let sem spoznala, da v naši skupnosti 
živimo preprosti ljudje, ki vsak dan vstajamo 
z nasmehom in hvaležnimi mislimi ter 

živimo svoje življenje in sanje. Smo ljudje, ki kljub 
vsemu, kar doživljamo in čemur smo izpostavljeni 
v takšnih in drugačnih preizkušnjah, ohranjamo 
pozitiven odnos. Zato še enkrat HVALA, KER STE! 
POGREŠAM VAS!
V teh časih bi z vami želela deliti še nekaj, kar v 
tem trenutku najbolj potrebujemo: moč in upanje 
v boljši jutri. V tem skoraj že minulem prelomnem 
letu je to edino, kar ostane: zavedanje, da je pogled, 
ki je usmerjen v pozitivno mišljenje, edini pravi in 
tisti, ki premaga vse viruse tega sveta.
Sama trdim le eno: Resnica, Iskrenost, Zvestoba, Poš-
tenost, Solidarnost, Ljubezen, Mir in Dobrota vedno 
najdejo pravo pot! Širimo te vrednote. Ni namreč 
boljšega od mirne vesti, dobrega srca in čiste duše!
Bodite zdravi in optimistični, pazite nase in na 
svoje bližnje ter si nadenite očala, s katerimi bos-
te namesto gojenja negativnih misli videli svetle in 
pozitivne plati življenja. Verjemite in zaupajte vase. 
To je velikokrat vse, kar imate. In zapomnite si: to 
je popolnoma dovolj. Verjemite, da se vse dogaja 
z razlogom v vaše dobro. Verjemite, da prihajajo 
lepši dnevi, in ne pozabite, da upanje umira zadnje. 
Ne iščite sreče. Verjemite, da pride sama, in sicer 
z ljudmi, za katere ste mislili, da je to nemogoče, 
in ob času, ob katerem jo najmanj pričakujete. Ne 
pozabite: življenje je VAŠE, je eno samo in ga res 
ŽIVITE. Pravi ljudje bodo z vami in iz vas znali izva-
biti tisto najboljše. Ostali niso pomembni, ker niso 
iskreni in so brez kakršne koli vsebine. Nadenite si 
nasmeh na obraz!
Moj glavni cilj in vodilo ostajata ista. V vse, karkoli 
sem počela doslej ali bom počela v prihodnosti ozi-
roma česarkoli se bom lotila, bom vložila vse svoje 
znanje in izkušnje. Moje odločitve za vas, drage ob-
čanke in dragi občani, so in bodo prihajale iz srca! 
Od mene do vas in za vas. Iz mojega srca v vaša srca. 
Iskreno in dobronamerno! Upam, da boste to začu-
tili in toplo sprejeli.

Miren BOŽIČ in SREČNO 
NOVO LETO 2021,

vaša županja Olga

Drage občanke, dragi občani!

Posnetek 9. redne seje OS Občine Ljutomer na 
TV AS, na kateri ni bil potrjen predlog proračuna 
Občine Ljutomer za leto 2021, bo v nedeljo, 27. 
decembra 2020, ob 16. uri.
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Verjamem, da je kljub prazničnemu (ne)vzdušju 
marsikomu od nas precej drugače, kot nam je bilo 
lani takega časa. V teh dneh leto dni nazaj smo se 
srečevali z družino, sodelavci in prijatelji, najsibo 
v restavracijah, gostilnah ali pa na obiskih. Le kdo 
si je takrat mislil, da bo leto kasneje slika tako radi-
kalno drugačna od decembra 2019?
A največja zdravstvena kriza modernega časa je, žal, 
spremenila tok našega preživljanja časa. Dejstvo 
je, da smo tako vlada kot tudi državljani od letoš-
njega oktobra naprej (v primerjavi s prvim valom 
spomladi) »padli« na izpitu, saj so bili vladni ukre-
pi v določeni meri nesmiselni, veliko državljanov 
pa je komaj čakalo, da se bodo ukrepom lahko izog-
nili. Rezultat je bil v škodo vsem. Tistih famoznih 
»naslednjih 14 dni bo ključnih« se je zavleklo na 8 
tednov in še kar traja. A napovedi so vendarle po-
zitivne – kmalu lahko pričakujemo cepivo in verja-
mem, da bo pomlad 2021 veliko bolj podobna naše-
mu prejšnjemu vsakdanjiku.
Občinska uprava je v tem kriznem času s polno 
paro delala naprej. Vse zadane naloge in investicije 
so bile v veliki meri izvedene, na podlagi napoveda-
nih razpisov s strani države pa smo dodatno lahko 
umestili določene želene investicije prej, kot je bilo 
pričakovano. Načrtujemo velika vlaganja v zeleni 
turizem in zdrav življenjski slog. Vlagalo se bo na-
mreč v kolesarske povezave med mestom Ljutomer 
in ostalimi občinskimi naselji, na Jeruzalemu pa 
želimo zgraditi edinstveno turistično atrakcijo, ki 
bo privabljala domače in tuje turiste. Boljši časi se 
napovedujejo tudi mestnemu hotelu, prav tako pa 
načrtujemo, da bo Dvorec Jeruzalem v 2021 dobil 
novega najemnika. Prihajajoča turistična blagovna 
znamka »Prlekija« bo vse omenjeno še dodatno po-
vezala ter povečala prepoznavnost naših znameni-
tosti in popotovanja turistov v naše kraje. 
Zaradi dobre gospodarske slike v Občini Ljutomer, 
za kar so odgovorna naša uspešna podjetja, kot so 
Cleangrad, Makoter d. o. o., Farmtech idr., je povpra-
ševanje po zemljiščih za nove investicije veliko, 
zato je v načrtu nova poslovna cona. Dodatna de-

lovna mesta pomenijo 
dodatne selitve v našo 
občino, posledično 
bomo kot občina še bolj 
rasli. Poleg poslovnega 
se veliko dogaja tudi na 
kulturnem področju, 
saj bomo v občino po-
novno prinesli urbano 
kulturo – v kratkem se 
odpira Urbani center za mlade, v katerem bomo 
ustvarjali dodatne alternativne kulturne in glasbe-
ne vsebine.
Občino čaka lepa prihodnost, nastavki so dobri. A 
treba je imeti tudi zaupanje. Trenutno zaupanje v 
politiko v Sloveniji je nizko, vendar ostajajo posa-
mezni deli v Sloveniji, v katerih se dela dobro in v 
katerih kljub vsesplošnemu nezadovoljstvu s po-
litiko vendarle obstaja zaupanje v delo izvoljenih 
predstavnikov. Z neprimernimi vsebinami in kre-
ganjem zaupanje pada, z dobrim delom in uspešni-
mi projekti pa raste. Osebno močno zaupam v delo 
naše občine, še dodatno pa me razveseljuje dejstvo, 
da nas čakajo močni projekti, ki bodo našo občino 
naredili še uspešnejšo, kot je danes. Občina Ljuto-
mer je na dobri poti in verjamem, da nam skupaj z 
vami lahko uspe!
Drage občanke in občani! Skušajte odmisliti letoš-
nji nenavadni vsakdanjik, ki ga trenutno živimo. 
Najdite uteho, toplino, srečo in ljubezen v varnem 
zavetju svojih domov oziroma v družbi družine in 
prijateljev, če bodo razmere to dopuščale. Z najbliž-
jimi je lažje prebroditi izzive, ki nam jih je na pot 
nastavilo leto 2020. Naj vam leto 2021 prinese več 
miru, svobode in lepih trenutkov ter povezanosti in 
solidarnosti, da se čim prej vrnemo na stare tire. 
Želim vam, da preživite karseda lepe praznike. Pa-
zite nase in srečno 2021!

Niko Miholič, podžupan

Pogumno v 2021!

Tudi v novem letu se bomo trudili za to,
da bo naše sodelovanje plod trdega dela

in mesebojnega spoštovanja.
Samo tako bomo lahko dosegli dobre rezultate.

Vesel božič in srečno novo leto 2021!
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Ne pozabimo na telesno aktivnost

Občina Ljutomer veliko sredstev iz proračuna nameni 
za društveno dejavnost, ki ima v naši občini bogato 
zgodovino. Kljub epidemiji, ki je v veliki meri vpliva-
la tudi na delovanje društev, so ta za svoje delovanje 
prejela sredstva iz občinskega proračuna, s čimer smo 
vsaj malo poskrbeli, da so lahko pokrivala najnujnej-
še stroške in si zagotovila obstoj tudi za prihodnje.
A denar ni vse. V letu 2020 nam je bilo onemogočeno 
društveno življenje. Ostali smo brez dobro obiskanih 
prireditev, številnih prostovoljnih akcij, druženja in 
bogatenja naše občine na tem področju. Ni večjega 
zadovoljstva kot obiskati naše občanke in občane na 
njihovih prireditvah, ko z zanosom in marsikdaj z ros-
nim očesom predstavljajo svoje delo, ki so mu name-
nili številne prostovoljne ure.
V preteklosti sem bil tudi reden gost na športnih do-
godkih v naši občini. Premoremo več kot 50 športnih 
društev, ki so uspešna tako na državnih in mednarod-
nih tekmovališčih kot tudi pri organiziranju različnih 
rekreativnih dogodkov, ki so bili vedno dobro obiska-
ni. Veselili smo se njihovih uspehov in jih podpirali 
tudi takrat, ko so bili manj uspešni, a so se trudili po 
svojih najboljših močeh – ne samo za dober rezultat, 
ampak tudi za prepoznavnost naše občine doma in v 
tujini.
Ker je bilo teh športno-rekreativnih dogodkov v letu 
2020 bistveno manj, se moramo upravičeno vprašati 
tudi o tem, kakšne bodo posledice. Vrhunski šport-
niki, predvsem v mlajših selekcijah, so bili prikrajšani 

tako za treninge kot tudi 
za tekme. Vemo, da je 
generacijski preskok iz 
ene starostne kategorije 
v drugo lahko izredno 
težak in marsikomu ne 
uspe. Po enem letu brez 
trdega dela na treningih 
in dokazovanja na tek-
mah pa bo ta preskok še 
težji. Marsikdo bo končal svojo športno pot.
Tudi rekreacije, vsaj tiste organizirane, je bilo bistve-
no manj. Nekateri s(m)o poskušali vzdrževati svojo 
telesno pripravljenost s sprehodi, tekom in kolesar-
jenjem. A se bojim, da je bilo tega bistveno premalo. 
Vsaj šoloobvezne mladine, ki je vključena v razne klu-
be in društva, ni bilo na spregled. Navajeni so orga-
nizirane vadbe in klubskih strokovno usposobljenih 
trenerjev, na katere so se navezali in si zato nikakor 
niso mogli dovoliti, da bi ob točno določenem dnevu 
in uri manjkali na treningu. Zdaj tega ni bilo. Upam, 
da posledice ne bodo usodne. Vsem so namreč dobro 
znane raziskave iz preteklosti, ki so pokazale, koliko 
otrok je telesno neaktivnih in posledično predebelih.
Želim vam vse dobro v letu 2021. Skrbite za svojo te-
lesno aktivnost in upam, da se vidimo na društvenih 
dogodkih.

Janko Špindler, podžupan

Tudi v novem letu se bomo trudili za to,
da bo naše sodelovanje plod trdega dela

in mesebojnega spoštovanja.
Samo tako bomo lahko dosegli dobre rezultate.

Vesel božič in srečno novo leto 2021!

Neodvisna lista Olge Karba  
in Društvo za sr(e)čno skupnost



6

Marca 2020, ko je bila razglašena epidemija, je bil 
aktiviran štab Civilne zaščite (CZ) Občine Ljutomer, 
ki ves čas izvaja naloge v okviru svojih pristojnosti. V 
štabu so prisotni predstavniki Občinske uprave Občine 
Ljutomer, Policijske postaje Ljutomer, Zdravstvenega 
doma (ZD) Ljutomer, Doma starejših občanov (DSO) 
Ljutomer, Veterinarske postaje Ljutomer, Komunalno-
stanovanjskega podjetja Ljutomer, Javnega podjetja 
Prlekija Ljutomer, Centra za socialno delo Ljutomer 
in Pogrebništva Bratuša. Delo štaba je organizirano 
kot dnevna telefonska komunikacija. Poveljnik CZ, ki 
koordinira to delo, je uvedel vsakodnevno jutranjo 
telefonsko koordinacijo z navedenimi javnimi 
službami v zvezi z nepredvidenimi izrednimi dogodki 
preteklega dne.  Formalni skupni sestanki štaba CZ v 
prvem in drugem valu zaradi visoke kužnosti virusa 
niso organizirani. 
V času epidemije vse službe delujejo nemoteno – 
tudi gasilske organizacije, še posebej PGD Ljutomer 
kot osrednja enota, ki je v tem času opravila tudi 
razkuževanja prostorov ZD Ljutomer, DSO Ljutomer, 
skupnih prostorov večstanovanjskega objekta v 
središču Ljutomer in Splošne knjižnice Ljutomer. 
Organizirane in javno objavljene so bile telefonske 
številke in elektronski naslovi za morebitne 
nujne primere obolelih občanov in za ostale 
potrebe informiranja vseh občanov. Uvedena je 
vsakodnevna videokonferenca ključnih odločevalcev 
v občini: županje Občine Ljutomer, obeh podžupanov, 
poveljnika CZ, občinske uprave in medobčinskega 
redarstva.
Občina Ljutomer je izvedla več naročil za nakup 
zaščitne opreme: oblek tayvek za enkratno uporabo, 
mask različnih tipov, rokavic, očal, razkužila za roke 
in površine ter ostale nujne zaščitne opreme. Za 
preprečevanje širjenja okužb so bila izdana opozorila 
in obvestila pristojnih organov in služb državnega in 
lokalnega nivoja, ki so bila objavljena na uradni spletni 
strani Občine Ljutomer. Za zajezitev širjenja okužbe 
so izdani predpisi s strani Vlade RS ter navodila in 
priporočila ministrstev in strokovnih služb, pa tudi 
lokalne skupnosti. Za pomoč (prevozi, delo in pomoč 

v DSO, priprava prostora v ŠIC-u) so bili aktivirani še 
gasilci nekaj zunanjih gasilskih društev.
V prvem valu sta bila pri zunanjem izvajalcu s 
poznavanjem dietne kuhinje organizirana priprava in 
razvoz dnevnega toplega obroka za občane, ki so se s 
toplim obrokom do pojava bolezni sicer oskrbovali iz 
DSO Ljutomer.
Občina Ljutomer je za prevoze študentov, ki so delali 
v DSO Ljutomer, predala na razpolago službeno 
vozilo in električno kolo, ki so ju uporabljali, dokler 
so prevozna sredstva potrebovali.
Mercator je v akciji »Minute za junake« en teden 
dostavljal hladne obroke za 32 oseb v Terme Banovci, 
v katerih so bili nastanjeni delavci DSO v samoizolaciji 
in zunanji sodelavci za delo v DSO Ljutomer. Sodelavci 
v samoizolaciji ter študentje v Banovcih in Biotermah 
so bili oskrbljeni tudi s pitno vodo.
S strani Občine Ljutomer, RKS Ljutomer in donatorjev 
je bilo organizirano zbiranje finančnih donacijskih 
sredstev. Za pomoč in poplačilo stroškov prehrane 
za zaposlene iz DSO v samoizolaciji in zunanje 
sodelavce, ki so delali v DSO, so bila zbrana donacijska 
finančna sredstva. Prispevali so jih: Čebelarska zveza 
Slovenije, Občina Murska Sobota, Občina Križevci, 

Aktivnosti Civilne zaščite Občine Ljutomer in Občine 
Ljutomer v času epidemije
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Občina Razkrižje, Župnijska Karitas, OZRK Ljutomer 
in posamezniki. V ta namen je bil pri OZRK Ljutomer 
odprt podračun. Skupaj je bilo tako zbranih za 8.950 
evrov sredstev.
Posamezniki, podjetja in RKS Ljutomer so donirali 
tudi živila, sadje in vodo v plastenkah za osebje 
v samoizolaciji, za ZD Ljutomer in DSO Ljutomer. 
Za nakup zaščitne opreme je občinski svet Občine 
Ljutomer 11. maja 2020 sprejel Odlok o dopolnitvi 
Odloka o uporabi proračunske rezerve občine 
Ljutomer v letu 2020.
Zaščitno opremo, ki je bila na trgu kupljena s strani 
občine, so prodajalci dostavili v skladišče CZ ali 
pa jo je na terenu prevzel poveljnik CZ. Občina 
Ljutomer je 8400 mask (po 2 kosa za gospodinjstvo) 
s pomočjo članov svetov krajevnih skupnosti in nekaj 
prostovoljcev občanom razdelila na domače naslove.
Skupno je bila zaščitna oprema razdeljena iz dveh 
virov: Občina Ljutomer iz lastnih zalog in Uprave 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR).
Zaščitna oprema je bila zagotovljene še za vzgojno-
izobraževalne ustanove, Splošno knjižnico Ljutomer,  
vsa PGD v Občini Ljutomer, PGD Ljutomer pa je prejelo 
še razkužilo za prostore ter orodje za razprševanje in 
zamegljevanje.

Donirane maske s strani Občine Radenci in podjetja 
Elrad Gornja Radgona je prevzel poveljnik CZ in jih na 
dan prevzema  dostavil v DSO Ljutomer in Zdravstveni 
dom Ljutomer.
Donacijo polobraznih respiratorjev in 40 vizirjev je 
prevzel poveljnik CZ in v ZD Ljutomer dostavil 26 
respiratorjev in 20 vizirjev.
Vsa prevzeta zaščitna oprema, ki jo je zagotovila 
URSZR in je bila namenjena točno določenim 
uporabnikom, je bila prevzeta s strani poveljnika CZ 
in upravičencem dodeljena še isti dan (DSO Ljutomer, 
CSD, vzgojno-izobraževalne ustanove).
Zaščitna oprema, ki je bila s strani Občine Ljutomer 
nabavljena na trgu iz sredstev proračunske rezerve 
in ni bila razdeljena, je skladiščena v skladišču CZ 
Ljutomer oz, na sedežih posameznih PGD.
Občina Ljutomer je iz sredstev proračunske rezerve 
v letu 2020 namenila 34.502,73 evra za poplačilo 
stroškov v zvezi z obvladovanjem epidemije 
COVID-19.
Hvala vse, ki se poklicno ali prostovoljno trudite 
pomagati vsem, ki kakršno koli pomoč potrebujejo.

Branko Novak, poveljnik CZ Občine Ljutomer

SKUPAJ RAZDELJENA ZAŠČITNA 
OPREMA

Občina 
Ljutomer URSZR SKUPAJ

Občina Ljutomer za 
DSO in ZD Ljutomer

DSO Ljutomer Zdravstveni 
dom Ljutomer

Maske 16.690 17.277 33.967 Maske FFP2 40 60
Rokavice 4.300 1.000 5.300 Rokavice 300
Obleke tyvek za enkratno uporabo 315 18 333 Obleke tyvek 31 81
Očala 34 1 35 Očala 12 15
Razkužilo za roke 71 3 74 Razkužilo za roke 12
Polobrazna maska 26  26 Polobrazna maska 26
Vizir 20  20 Vizir 20
Razkužilo Ekocid 3 7 10 Folija KG 75
Razkužilo za prostore v l 20 20 Osebni avtomobil 1
Termometer 1 1 Električno kolo 1
Folija 75 75 Ležišča 9
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Akcijo Radia Si Slovenia’s Hidden Gems, v kateri pred-
stavljajo najatraktivnejšo turistično ponudbo Sloveni-
je za obiskovalce iz tujine, je za sezono 2020 zaključil 
Ljutomer z okolico. V letošnjem letu je bilo v akcijo 
vključenih deset slovenskih turističnih območij, zara-
di razmer, ki vladajo, pa so se v uredništvu Radia Si 
odločili, da glasovanja ne bodo izvedli in so nagrade 
podeliti vsem desetim finalistom akcije.
»Experience Ljutomer« sta v začetku oktobra pre-
izkušala na terenu Nina in Adam, mlajši amer-
iško-kanadski par. Kaj sta doživela in kako sta opisala 
svojo dvodnevno potepanje po Prlekiji pa lahko vidite 
in slišite na spodnjih povezavah:

h t t p s : / / 4 d . r t vs l o . s i / a r h iv / s l ove n i a - s - h i d -
den-gems/174723308
https://sloveniasbest .si/experience-l jutom-
er/?lang=en
https ://sloveniasbest.si/nina-and-adam/?lang=en

Občina Ljutomer je od 
veleposlanice Repub-
like Slovenije v Tokiu dr. 
Ane Polak Petrič prejela 
izvod koledarja, katere-
ga naslovnico krasi naš 
Jeruzalem. Ponosni in 
počaščeni smo, da so na 
Japonskem med kraje, ki 
jih mora vsak v življen-
ju obiskati vsaj enkrat, 
uvrstili tudi naš turistični 
biser.

Experience Ljutomer« med nagrajenci akcije Slovenia’s Hidden Gems!

Prleški 
Jeruzalem na 
japonskem 
koledarju
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Investicije in projekti 2020

Zaključena 1. faza celovite energetske  
prenove stavb

V letu 2020 se je zaključil največji projekt Občine Ljutomer v zadnjih 
letih, in sicer celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer. 
Projekt je zajemal energetsko sanacijo petih objektov v lasti Občine Lju-
tomer: Vrtca Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, športne dvorane pri 
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Mala Nedelja in Glasbene šole Slavka Os-
terca Ljutomer. Občina Ljutomer je za navedeni projekt uspela pridobiti 
40 % nepovratnih sofinancerskih sredstev Ministrstva za infrastrukturo, 
50,1 % je zagotovil koncesionar (Petrol d. d., Ljubljana), preostalih 9,9 
% pa je Občina zagotovila  iz svojega proračuna. Izvedba energetske sa-
nacije objektov se je začela junija 2019. Štirje objekti so bili zaključeni 
konec leta 2019, objekt ljutomerske glasbene šole pa je bil zaključen v 
juniju 2020.
Sočasno z energetsko sanacijo je bila izvedena še rekonstrukcija objekta 
Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, v sklopu katere je bila urejena 
tudi konstrukcija objekta. Za ta del investicije si je Občina Ljutomer za 
leto 2019 na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin pridobila ne-
povratna sredstva v višini 256.641 evrov.
V sklopu projekta je bilo treba poskrbeti še za sanacijo kapilarne vlage 
v kleti objekta, dela so bila izvedena decembra 2019. Za ta del stroškov 
so bila pridobljena nepovratna sredstva ministrstva v višini 40 % upra-
vičenih stroškov del.
Junija 2020 sta bili v sklopu projekta končani še zamenjava strešne kriti-
ne in sanacija fasade na objektu OŠ Cezanjevci.
Vrednost celotnega projekta z vsemi spremljajočimi stroški je znašala 
okrog 3,6 milijona evrov.

Ureditev prostorov 
za mlade
Občina Ljutomer je v letu 
2019 pridobila projektno 
dokumentacijo (PZI) za 
ureditev prostorov v pritličju 
oziroma kleti objekta na 
Prešernovi 8 v Ljutomeru 
(bivša »Jagoda«), v katerem 
bodo lahko mladi uresničevali 
svoje projekte in se družili. 
Konec leta 2019 je bila izvedena 
1. faza projekta, junija 2020 
pa je bila zaključena izvedba 
2. faze projekta. V letu 2021 
je načrtovana še izvedba 3. 
faze projekta in nabava razne 
notranje opreme. Celotna 
vrednost projekta je ocenjena 
na 250.000 evrov. Nabavo 
notranje opreme je Občina 
Ljutomer prijavila na 6. javni 
poziv LAS Prlekija.

Projekt »WiFi4EU«

V letošnjem letu so se 
namestile dostopne točke 
do omrežja Wi-Fi na javnih 
površinah, za kar si je 
Občina Ljutomer pridobila 
nepovratna sredstva v obliki 
bona v višini 15.000 evrov. 
Dostopne točke, za brezplačni 
dostop, so na naslednjih 
lokacijah: zadružni dom Cven, 
kulturni dom Babinci, ŠIC 
Ljutomer – igrišče, stadion v 
ŠRC Ljutomer, TIC Jeruzalem, 
mestna hiša Ljutomer, 
kulturni dom Mala Nedelja, 
Dom kulture Ljutomer, 
gasilski dom Pristava, gasilski 
dom Stročja vas in OŠ Ivana 
Cankarja Ljutomer.
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Občina Ljutomer je z aktivnostmi glede širitve poslovne cone v 
Ljutomeru (za Sparom) pričela leta 2019. Izdelani so bili strokovne 
podlage in občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje 
cone. Izvedeni so bili potrebni odkupi zemljišč, izdelana je bila tudi 
projektna dokumentacija.
V letu 2020 je bila naročena še izdelava dodatnih strokovnih podlag 
(hidrološko-hidravlična študija, geološko geotehnično poročilo), 
izveden pa je bil tudi odkup zemljišča, ki ni bilo v lasti Občine Ljutomer. 
Predvideno je financiranje projekta s strani pristojnega ministrstva na 
podlagi Dogovora regij. Za potrebe izdelave prijave na javni razpis je 
že bila izdelana tudi potrebna investicijska dokumentacija. Gradnja 
komunalne infrastrukture je načrtovana v letu 2021.

Ureditev dvigala v občinski stavbi
Občina Ljutomer je v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in 
Upravno enoto Ljutomer v letu 2019 pristopila k izbiri izdelovalca 
projektne dokumentacije za izvedbo investicije. Projektna 
dokumentacija DGD in PZI je bila izdelana marca 2020, pridobljeno je 
bilo tudi gradbeno dovoljenje. Projekt sofinancirata Občina Ljutomer 
in pristojno ministrstvo.
Cilj projekta je izgradnja dvigala v upravni zgradbi na Vrazovi ulici 1 
v Ljutomeru, da bi lahko  zagotovili dostopnost upravnih prostorov 
vsem, tudi gibalno oviranim občanom. V projekt je vključena tudi 
sanacija vlage na območju ureditve dvigala. Investicija bo izvedena 
leta 2021.
Projektantska vrednost gradbenih del znaša okrog 190.000 evrov.

Širitev poslovne cone Ljutomer Sanacija in posodo-
bitev letnega kopa-
lišča v Ljutomeru
Letno kopališče Ljutomer je 
športni objekt, ki ga v osnovi 
sestavljata dva bazena (otroški 
in olimpijski) ter dopolnjujejo 
zelene površine z igriščem za 
odbojko na mivki, mali nogomet, 
košarko in namizni tenis. Skup-
na površina celotnega kom-
pleksa znaša 20.178 kvadratnih 
metrov. Zaradi nenadzorova-
nega iztekanja vode iz olimpij-
skega bazena ter neustreznega 
odvajanja odpadnih vod med 
pripravo bazenske vode in pre-
livnih bazenskih vod v javno 
kanalizacijo je bilo potrebno pri-
stopiti k sanaciji in posodobitvi. 
Projekt je bil novembra 2019 
prijavljen na javni razpis Funda-
cije za šport, sklep o odobritvi 
nepovratnih sredstev v višini 
13.269 evrov pa je bil prejet 22. 
maja 2020. Dela so bila končana 
oktobra 2020,  vrednost del pa 
je znašala 41.600,17 evra.

KOLESARSKA POT LJUTOMER– 
CEZANJEVCI
Junija 2020 je bila zgrajena kolesarska pot na relaciji Ljutomer–
Cezanjevci v dolžini 1.200 metrov, in sicer na delu, ki poteka na 
brežini reke Ščavnice. Avgusta 2020 pa je bila urejena še poljska 
cesta, in sicer od zaključka kolesarske poti do naselja Cezanjevci 
v dolžini približno 2.000 metrov. Pot se zaključi neposredno ob 
mostu v neposredni bližini Vrtca Cezanjevci, tako da je sedaj mesto 
Ljutomer s kolesarskimi potmi povezano z naseljem Cezanjevci. 
Sedaj  je po obstoječih poljskih poteh torej mogoče kolesariti do 
Gajševskega jezera in naprej skozi naselje Radoslavci vse do Male 
Nedelje. Vrednost izvedenih del znaša 48.747,60 evra.
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Kolesarska povezava Ljutomer–Cven Protiprašna zaščita na kasaški stezi
 Ljutomer

Maja 2020 je bila urejena kolesarska povezava Ljuto-
mer–Cven. Gre za 1.833 metrov dolg odsek kolesarske 
poti, ki je bil urejen tako, da omogoča neovirano ko-
lesarjenje med naseljema Ljutomer in Cven. V sklopu 
investicije je bil zgrajen tudi nov most čez potok Glo-
betka. Vrednost investicije je znašala 48.569,92 evra.

V želji, da Občina Ljutomer kasaški šport še na-
prej podpira in ga pomaga razvijati, obenem pa 
se zaščitijo stanovalci ob hipodromu v Ljutomeru, 
so bile že leta 2019 izvedene določene aktivnosti 
glede ureditve protiprašne zaščite na kasaški ste-
zi, ki bo vodo za potrebe razprševanja črpala iz 
lastne vrtine. Investicijo je v skladu z dogovorom 
v višini 35.000 evrov krila Občina Ljutomer, raz-
liko do pogodbene vrednosti v višini 13.737,46 
evra in celotne stroške nadzora pa Kasaški klub 
Ljutomer. Investicija je bila končana maja letos.

V oktobru 2020 je Občina Ljutomer pristopila k 
rušenju objekta stare osnovne šole v Stročji vasi. 
Dela je izvedlo Komunalno podjetje Ormož d. o. o., 
njihova vrednost pa znaša 91.373,53 evra.
V teku so aktivnosti za pripravo občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za 
stanovanjsko sosesko. Z OPPN bodo določeni 
prostorski izvedbeni pogoji za umestitev 
stanovanjske zazidave na območju skupne površine 
1,3 hektarja. Predvidenih je okrog 11 parcel za 
izgradnjo individualnih stanovanjskih hiš. V letu 
2021 je predviden odkup enega zemljišča znotraj 

STANOVANJSKA SOSESKA V STROČJI VASI

soseske in izdelava projektne dokumentacije. 
Gradnja komunalne infrastrukture se predvideva v 
letu 2022.
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Sanacija plazu in dela ceste v Ilovcih
Na območju ljutomerske občine potekajo sanacije 
plazov, ki ogrožajo varnost občanov ali njihovega 
imetja. Leta 2020 se sanira plaz na cesti v Ilovcih, ki 
že več let ogroža prometno varnost na tem območju. 
Za njegovo sanacijo je bila izdelana projektna doku-
mentacija in posredovana na Ministrstvo za okolje 
in prostor. Za sanacijo plazu sta predvidena dva vira 
financiranja. Občina Ljutomer mora zagotoviti sred-
stva za pokrivanje stroškov DDV, celotnega nadzora 
in nepredvidenih stroškov del. Ministrstvo za okolje 
in prostor pa zagotavlja neto vrednost izvedbe in-
vesticije po ponudbi najugodnejšega izbranega po-
nudnika za sanacijo plazu.
Občina Ljutomer je marca 2020 objavila naročilo male 
vrednosti, prispelo pa je pet ponudb. Kot najugodnejši 
ponudnik za izvedbo del je bilo izbrano podjetje GMW, 
gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, d. o. o. iz Tur-
jancev, in sicer za ponudbeno vrednost del v višini 
128.205,07 evra.
Po pravnomočnosti sklepa o oddaji javnega naročila 

MOSTIČEK OB ČISTILNI NAPRAVI  
LJUTOMER

Julija 2020 je bil neposredno ob čistilni napra-
vi Ljutomer zgrajen nov leseni mostiček. S tem 
je bila ponovno vzpostavljena sprehajalna pot, 
ki jo uporabljajo številno občani, a je bila s po-
rušitvijo obstoječe brvi aprila 2020 prekinjena. 
Vrednost del je znašala 8.856,60 evra.

sta bila sklep in ponudba izbranega izvajalca posre-
dovana na Ministrstvo za okolje in prostor – Sektor za 
pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč, ki je sklep 
in projekt pregledal. Po pozitivni odločitvi omenjenega 
ministrstva je bila Občina Ljutomer pozvana, da odda 
vlogo za dodelitev sredstev za odpravo posledic na-
ravne nesreče za obnovo občinske ceste in komunal-
ne infrastrukture. Na podlagi te vloge sta Ministrstvo 
za okolje in prostor in Občina Ljutomer podpisala po-
godbo o sofinanciranju izvedbe sanacije dela ceste in 
plazišča v Ilovcih, za katerega omenjeno ministrstvo 
zagotavlja 101.826,62 evrov nepovratnih sredstev.
Finančna sredstva v višini obveznosti Občine Ljutomer, 
ki znašajo 29.324,11 evra in jih ne pokrije Ministrstvo 
za okolje in prostor (projektna dokumentacija, grad-
beni, tehnični in varnostni nadzor, DDV, nepredvideni 
stroški in drugo), se zagotavljajo v skladu z Odlokom o 
proračunski rezervi za leto 2020.
Predvidena dela po projektu se bodo zaključila sklad-
no s pogoji, ki jih bodo omogočale vremenske razmere.

PEŠPOT OB ŽELEZNIŠKI 
PROGI NA RELACIJI ŠIC–PARK 
GENERALA MAISTRA

Avgusta 2020 je bila urejena nova pešpot ne-
posredno ob železniški progi, ki  povezuje park 
generala Maistra z dvorano ŠIC Ljutomer. Pot 
je tudi osvetljena. Vrednost gradbenih del je 
znašala 12.076,78 evra, stroški izgradnje javne 
razsvetljave pa 8.955,70 evra.
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Sanacija škode po 
neurjih junija in 
avgusta 2020

Junija in avgustu 2020 je neur-
je povzročilo precejšnjo škodo 
na občinskih cestah. Tako je 
bilo treba sanirati številne ces-
te in očistiti objekte, ki služijo 
odvodnjavanju cest. Škoda na 
cestni infrastrukturi, ki je bila 
sanirana s strani vzdrževal-
ca občinskih cest, je znašala  
79.798 evrov.

Urejanje odvodnjavanja in asfaltiranje javnih poti 
v naselju Globoka

Vlada Republike Slovenije je 
julija 2020 sprejela sklep o 
sofinanciranju ureditve ko-
munalne infrastrukture, ki 
neposredno služi nadzoru 
Schengenske meje. Tako je 
Občina Ljutomer pristopila k 
vzdrževalnim delom na občin-
skih javnih poteh (JP724941 
in JP724922) v naselju Glo-
boka. Gre za dela v skupni 
dolžini 613 metrov, v sklo-
pu katerih sta bila urejena 
odvodnjavanje in dotrajana 
asfaltna prevleka. Vrednost 
del je znašala 72.565 evrov. 

Rekonstrukcija 
komunalne 
infrastrukture v 
Vrtni in Volkmerjevi 
ulici
Septembra 2020 je Komunalno 
podjetje Ormož začelo izvajati 
rekonstrukcijo komunalne 
infrastrukture v Vrtni in 
Volkmerjevi ulici v Ljutomeru. 
Vrednost del znaša 334.136,78 
evra. Zaključek je predviden 
najpozneje do konca maja 
2021. V sklopu investicije 
so predvideni rekonstrukci-
ja kanalizacije v obeh ulicah 
v skupni dolžini 395 metrov 
in rekonstrukcija vodovoda v 
dolžini 340 metrov, podaljšan-
je plinovodnega omrežja in iz-
gradnja hišnih priključkov ter 
izgradnja optičnega omrežja. 
Po končanju rekonstrukcije 
komunalne infrastrukture v 
zemlji bosta izvedeni še k re-
konstrukcija ceste ter ureditev 
javne razsvetljave in odvodnja-
vanja.

Ureditev turistične kolesarske povezave med 
Jeruzalemom in Svetinjami

Občina Ljutomer v sodelovanju z Občino Ormož pripravlja projekt ure-
ditve turistične kolesarske povezave med Jeruzalemom in Svetinjami. 
Gre za edinstven projekt, ki bo vseboval obojestransko kolesarsko ste-
zo, elemente umirjanja prometa na celotni 3 km dolgi trasi ceste ter in-
teresne turistične točke, ki naj bi privabile turiste in jih zadržale na tem 
območju. Idejno zasnovo za celovito ureditev tematske poti izdelujeta 
arhitekta dr. Dušan Stopar in Jurij Oven iz Podjetja Studio 108 d. o. o. iz 
Lukovice. Projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo ceste in izgradnjo 
kolesarske steze pa izdeluje podjetje TMD d. o. o. iz Ormoža. Na tematskih 
točkah je predvidena postavitev lesenih skulptur z mitološkim ozadjem. 
Na območju Jeruzalema je to Turek, ki naj bi ponazarjal zgodbo o Babjem 
klancu. Ob vseh točkah je predvidena tudi izgradnja parkirišč za kolesa in 
postavitev ostale urbane opreme. Celoten projekt bosta občini prijavili na 
razpis za sofinanciranje s strani Evropske unije.

Gradnja vodovoda v Slamnjaku in Radomerju

Sočasno z rekonstrukcijo cest v naseljih Gresovščak in Slamnjak je bil 
v naselju Slamnjak na novo zgrajen 950 metrov dolg odsek vodovoda. 
Vrednost del je znašala 78.751 evrov. Novembra 2020 je potekala še 
izgradnja povezovalnega vodovoda na relaciji vodohram Radomerje II–
Radomerščak. Zgrajen je bil nov vodovod v dolžini 1.049 metrov, vred-
nost del pa je znašala 98.789,90 evra.



PRIHODNJE LETO 
NOV VODOVOD 
V DELU NASELJA 
DRAKOVCI
Občina Ljutomer je s 
podjem Nograd d. o. o. s 
Hotize podpisala pogodbo o 
izgradnji odseka vodovoda v 
dolžini 803 metre v naselju 
Drakovci na območju Krajevne 
skupnosti Mala Nedelja. Novi 
vodovod bo zadostoval za 
porabo 17 stanovanjskih in 
treh kmetijsko-gospodarskih 
objektov. Vrednost del znaša 
96.954,04 evra. Dela bodo 
predvidoma zaključena do 
konca marca 2021.

Rekonstrukcija javnih poti v KS Železne Dveri – 
1. faza

V letu 2020 je bila izvedena 1. faza rekonstrukcije javnih poti v Krajevni 
skupnosti Železne Dveri, ki je zajemala rekonstrukcijo javnih poti v na-
seljih Gresovščak in Slamnjak v skupni dolžini 3.960 metrov. Vrednost 
del je znašala 501.868,48 evra. Dela so bila zaključena oktobra 2020. V 
sklopu investicije so bile izvedene sanacija podlage ceste, njena preplas-
titev in ureditev odvodnjavanja.
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Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je 
vodilni partner projekta Natura Mura, v katerem 
bodo aktivnosti potekale na območju vseh občin, ki 
ležijo ob reki Muri. Projekt se je začel marca 2020 
in se bo končal decembra 2023. Osrednji cilj pro-
jekta Natura Mura je obnova vodnih, gozdnih in 
travniških življenjskih okolij ob reki Muri, ki so va-
rovani v okviru mreže Natura 2000. Revitalizacija 
območij narave je zasnovana tako, da bo poleg na-
ravovarstvenih ciljev, kot so obnova rečnih rokavov, 
mrtvic, poplavnih gozdov ter mokrotnih travnikov, 
zasledovala tudi širše cilje trajnostnega gospodar-
jenja z reko in njeno poplavno ravnico. S predvide-
nimi interpretacijskimi centri in poligoni ter po-
sodobljenimi učnimi potmi bo oplemenitena tudi  
ponudba za domačine in turiste. Izvedba projekta 
je pomemben korak k doseganju ciljev trajnostnega 
razvoja Unescovega Biosfernega območja Mura.
Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z Minis-
trstvom za okolje in prostor projekt izvaja skupaj s 
partnerji: Direkcijo RS za vode, Zavodom za gozdo-
ve Slovenije, Slovenskimi državnimi gozdovi, Ob-
čino Velika Polana in Razvojnim centrom Murska 
Sobota. Projekt v vrednosti 4,6 milijona evrov je 
financiran iz programa za izvajanje Evropske kohe-
zijske politike 2014–2020 iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Republike Slovenije, in sicer iz 
sredstev, namenjenih doseganju ciljev Nature 2000. 
Pri oblikovanju projekta so aktivno sodelovale tudi 
lokalne skupnosti iz pomurske regije, vključno z Ob-
čino Ljutomer. Na območju državnih zemljišč v občini 
Ljutomer je v Katastrski občini Mota predvidena ši-
ritev struge reke Mure, s čimer se bo izboljšalo eko-
loško stanje vrbovih, jelševih in jesenovih gozdov 
(mehkolesna loka) ter omogočilo primerno okolje 
za  številne rastlinske in živalske vrste, ki imajo svoj 
življenjski prostor vezan na naravne rečne strukture, 
kot so prodišča in rečne brežine. Ukrep bo prispeval 
tudi k izboljšanju hidroloških razmer in zmanjšanju 
poglabljanja struge, izveden pa bo v dolžini okrog 300 
metrov rečne brežine.
Na območju občine Ljutomer je na površini 3,5 hek-
tarja prav tako predvidena odstranitev invazivnih tu-
jerodnih drevesnih vrst: robinije, ameriškega javorja, 

Projekt obnovitve mokrotnih habitatov ob Muri – Natura Mura

velikega pajesena, japonskega dresnika in žlezave ne-
dotike. Na teh mestih bodo zasajene avtohtone dre-
vesne vrste: vrba, jelša in črni topol, s čimer bosta do-
seženi večja ekološka stabilnost obrečnih gozdov in 
odpornost na vdor invazivnih in tujerodnih vrst. Za-
radi pomankajnja ugodnega življenskega prostora za 
dvoživke je v ljutomerski občini predviden tudi izkop 
treh mlak, s katerimi bo zagotovljen ugoden življen-
ski prostor tako za dvoživke kot tudi za druge živalske 
vrste, vezane na stoječe vode.
V sklopu projekta se pripravlja učna pot, na kateri 
bosta predstavljena pomen ohranjanja biotske raz-
novrstnostii in omrežje Natura 2000 na območju 
reke Mure. Pot bo predvidoma potekala med ri-
biškim domom na Moti in Tinekovim brodom na 
reki Muri.
V Sloveniji so na reki Muri v preteklosti že pote-
kali vsebinsko podobni projekti. Rezultati so bili 
večinoma pozitivni in dobro sprejeti. Projekt Na-
tura Mura predstavlja smiselno nadaljevanje in 
nadgradnjo preteklih naravovarstvenih praks. 

Pripravil: Aleksander Koren,  
vodja projekta Natura Mura
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Tudi v letu 2021 Občina Ljutomer namerava nadalje-
vati z uresničevanjem zastavljenih ciljev in projektov. 
Med večjimi je nadaljevanje z 2. fazo energetske pre-
nove občinskih stavb (občinska stavba, mestna hiša 
Ljutomer, Dom kulture Ljutomer, objekt na Ormoški 
22 ter POŠ in vrtec Cven). Trenutno poteka izdelava 
investicijske dokumentacije, projekt pa bo prijavljen 
na novi javni razpis Ministrstva za infrastrukturo.
Načrtovane so tudi izgradnja prizidka k vrtcu v Mali 
Nedelji, rekonstrukcija vodovoda v Drakovcih, uredi-
tev dodatnih žarnih grobov na pokopališču v Ljuto-
meru, ureditev fontane na Glavnem trgu v Ljutomeru, 
rekonstrukcija javnih poti na Juršovki, na Moti in v 
Globoki.
V letu 2021 se bo začela 2. faza rekonstrukcije jav-
nih poti v KS Železne Dveri, urejene bodo kolesarke 
povezave in sanirane razne ceste na območju Občine 
Ljutomer.
Na javni razpis Fundacije za šport sta bila v začetku 
decembra 2020 prijavljena dva projekta: ureditev 
razsvetljave na pomožnem nogometnem igrišču in na 
teniških igriščih v ŠRC Ljutomer ter  izgradnja kolo-

Investicije v letu 2021

parka pri ŠIC Ljutomer. Izvedba je načrtovana v letu 
2021.
Izdelana bo razna projektna dokumentacija: za uredi-
tev pločnika, javne razsvetljave in kolesarske steze ob 
cesti med Ljutomerom in Stročja vas, za kolesarsko 
povezavo  Jeruzalem–Svetinje, za rekonstrukcijo jav-
nih poti v KS Stara Cesta, za rekonstrukcijo vodovoda 
na relaciji Cven–Ljutomer ter za gradnjo kanalizacije 
na Podgradju in v Mali Nedelji.
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S Tinkom po 
Ljutomeru

GREEN

V letu 2020 se zaključuje projekt »City Cooperation II«, 
ki povezuje 24 mest na območju treh držav: Avstrije, 
Slovenije in Madžarske. V projektu sodelujejo trije 
slovenski projektni partnerji, in sicer  ZRS Bistra Ptuj, 
Razvojni center Murska Sobota ter PORA, razvojna 
agencija Gornja Radgona, ki je odgovorna za razvoj 
aktivnosti v Gornji Radgoni, Radencih in Ljutomeru. 
Cilj projekta je bil dvig čezmejnega sodelovanja med 
občinami – krepitev mest, kar se želi doseči z ustreznim 
profiliranjem in posledično večjo medregijsko 
prepoznavnostjo.
Poleg skupnih aktivnostih vseh mest v projektu si je 
Občina Ljutomer v projektu pridobila idejno zasnovo 
rekonstrukcije Glavnega trga v mestu Ljutomer in 
posnela kratki promocijski film. Hkrati je v letu 2020 v 
okviru aktivnosti znamčenja mesta razvila in oblikovala 
nov turistični produkt z naslovom: »S Tinkom po 
Ljutomeru«, s katerim bo nastopila v novi turistični 
sezoni 2021. Ciljne skupine, ki se jih v nastajajočem 
produktu želi nagovoriti, so predšolski otroci oz. otroci 
nekje do desetega leta starosti in družine z otroki.
Cilji, ki se jim je sledilo med razvojem produkta, so bili: 
mlajši populaciji občanov in obiskovalcev na prilagojen 
in zanimiv način približati vsebine, povezane s kulturno 
in naravno dediščino mesta, jim predstaviti njegove 
znamenitosti in zagotoviti vsaj uro dolg sprehod na 
svežem zraku, na katerem lahko spoznavajo zanimive, 
mogoče še neodkrite kotičke mesta.
Produkt bo podkrepljen s spremljajočim promocijskim 
materialom in postavitvijo didaktičnih predmetov na 
določenih lokacijah v mestu.
V okviru projekta je nastal še dodaten turistični produkt 
za navdušence VR-tehnologije, ki sprehod po mestu in 
spremljajoča doživetja omogoča z uporabo VR-očal in 
mobilnega telefona ali spletne strani. 
Z razvojem omenjenih turističnih produktov je Občina 
sledila smernicam trajnostnega razvoja turizma, saj je 

Zaključek projekta »City Cooperation II - Interreg SI-AT«

nadalje možen razvoj v smeri 5* doživetja. 
Projekt se izvaja v okviru Programa čezmejnega 
sodelovanja INTERREG Slovenija–Avstrija, ki 
ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR) v sklopu cilja »evropskega teritorialnega 
sodelovanja«. Vodilni partner projekta je Združenje 
osmih vzhodnoštajerskih mest (Die Oststeirische 
Städtekooperation).
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Projekt VD Pomurje 2020

Občina Ljutomer je skupaj z ostalimi turističnimi 
destinacijami v Pomurju sodelovala v projektu 
Slovenske turistične organizacije z naslovom VD 
Pomurje 2020 – promocija ponudbe vodilnih 
turističnih destinacij v Sloveniji, katerega prijavitelj 
je Zavod za turizem in razvoj Lendava.
Cilj projekta so bili:
• povečanje prepoznavnosti Pomurja kot turistične 

destinacije na domačih in tujih trgih;
• izboljšanje in krepitev sodobne digitalne 

promocije Pomurja na domačih in tujih trgih 
s pripravo novih materialov in uveljavljanjem 
novih promocijskih kanalov;

• usmerjena promocija ponudbe Pomurja pri 
specializiranih ponudnikih (turistične agencije) 
in novinarjih.

V projektu so bile izvedene naslednje aktivnosti:
PROMOCIJA – DIGITALNI MEDIJI: S promocijo 
v digitalnih medijih se je sledilo večjemu delu 
zastavljenih ciljev v projektu. Promocija se je 
nanašala na oglaševanje na straneh dveh družbenih 
omrežij: Facebook (oglasi in objave) in Instagram 
(zgodbe in objave), prav tako pa so bile izvedene 
promocijske akcije na portalu Youtube (video oglasi) 
in zakup oglasnega prostora na platformi Google 
(oglasi in ključne besede). V okviru aktivnosti so bile 
pripravljene tudi vsebine, prilagojene za oglaševanje 
na posameznem mediju.
ŠTUDIJSKA POTOVANJA: Namen aktivnosti je bil 
izpeljati usmerjeno promocijo ponudbe Pomurja pri 
specializiranih ponudnikih na tujih trgih in obiske 
novinarjev. Z aktivnostjo so bili določenim turističnim 
agencijam s ciljnih trgov predstavljeni Pomurje in 
ponudba, ki jo bodo lahko agencije, ki imajo hiter in 
neposreden dostop do naših ciljnih skupin, vključile 
v svojo ponudbo. Izvedena sta bila dva organizirana 
obiska turističnih agencij in novinarjev po celotnem 
Pomurju.  Pričakovani rezultat je, da bodo agencije 
vključile Pomurje kot destinacijo v svojo ponudbo v 
naslednji turistični sezoni, novinarji pa so z objavami 
poskrbeli za prisotnost Pomurja v tujih medijih, s čimer 

se je še dodatno povečala prepoznavnost Pomurja.
VPLIVNEŽI: Z organiziranim obiskom vplivnežev  
se sledi ciljem povečanja prepoznavnosti Pomurja 
kot turistične destinacije na tujih trgih, s posebnim 
poudarkom na promociji Pomurja pri mlajšem 
prebivalstvu. V okviru aktivnosti bodo Pomurje 
obiskali vplivneži, ki delujejo na različnih družbenih 
omrežjih in portalih (Instagram, Facebook, 
Youtube), z namenom promoviranja regije na 
družbenih omrežjih. Pričakovani rezultat aktivnosti 
je doseči njihove objave na družbenih omrežjih s 
povezavami na spletne strani in profile posameznih 
občin na družbenih omrežjih.  Obiski vplivnežev 
so bili načrtovani v začetku oktobra, a so zaradi 
epidemioloških razmer začasno preloženi in bodo 
izvedeni takoj, ko bo to mogoče.

Občina Ljutomer sodeluje z Razvojno agencijo 
Gornja Radgona PORA, ki je s Slovenskimi 
železnicami sklenila dogovor za izvedbo turističnega 
projekta »Z vlakom po Prlekiji«. Namen projekta je 
vzpostavitev potniške linije med Gornjo Radgono 
in Ljutomerom v obliki integralnega turističnega 
produkta. Podporo projektu so podale vse občine 
na omenjeni relaciji železniške proge. Uresničitev 
projekta je bila načrtovana že za leto 2020, vendar je 
zaradi razglašene epidemije in ukrepov za varovanje 
zdravja prestavljena v leto 2021.

Z vlakom po Prlekiji
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Občina Ljutomer se je pridružila občinam na območju 
LAS Prlekija in kot partner sodeluje v operaciji 
Okusi Prlekije, katere vloga je bila oddana na 6. 
javni poziv za sofinanciranje operacij za uresničitev 
ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija. 
Vodilni partner je Prleška razvojna agencija. Ključni 
izzivi operacije izhajajo z več področij (sodelovanje 
med vodilnimi ponudniki, sodelovanje javnega in 
gospodarskega sektorja, lokalne valute, lokalni 
turizem, ohranjanje nesnovne kulturne dediščine), 
med njimi pa je bil določen skupni imenovalec 
območja LAS Prlekija, in sicer »avtentičnost 
gastronomije«. Gastronomija na območju Prlekije 
je bogata in kljub majhnosti območja zelo raznolika. 
Na tem področju so bili zaznani trije ključni 
problemi: nepovezanost gastronomske ponudbe, 
pomanjkanje avtentične gastronomske ponudbe in 
premajhna prepoznavnost območja LAS Prlekija po 
gastronomiji.

Projekt Platforma »Gastronomska transverzala LAS 
Prlekija« oz. Okusi Prlekije

Cilji operacije so:
• združitev vodilnih ponudnikov na območju 10–15 

»urbanih« naselij LAS Prlekija v enotno platformo 
»Gastronomska transverzala LAS Prlekija«,

• izboljšanje poznavanja in vedenja o avtentični 
gastronomiji na območju LAS Prlekija,

• izboljšanje prepoznavnosti (gastronomije) LAS 
Prlekija.

Glavne aktivnosti v operaciji so:
• vzpostavitev platforme »Gastronomska 

transverzala LAS Prlekija«,
• izdelava gastronomskih piramid in usposabljanja,
• priprava skupnih produktov,
• promocija operacije,
• koordinacija in vodenje operacije.
Predvideni čas trajanja projekta je v letih 2021 in 
2022.
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Projekt »Kolesarske verige na podeželju«

Pametne vasi za jutri

Pametne vasi za jutri je naslov projekta sodelovanja, 
sofinanciranega s strani Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja v okviru programa LEADER/CLLD. 
Sodelujoči partnerji so poleg LAS Prlekija še LAS Posavje, 
LAS Obsotelje Kozjansko, LAS Goričko in LAS pri dobrih 
ljudeh. Projekt je v zaključni fazi izvajanja. Lokalne 
akcijske skupine so v dve leti trajajočem projektu 
razvile pet vsebinsko dopolnjujočih se konceptov in jih 
preizkusile na pilotnih primerih. LAS Prlekija je izvajala 
koncept digitalne tehnologije na podeželju, namenjen 
predvsem  starejšim ljudem.
Uporaba digitalne tehnologije med starejšim 
prebivalstvom je občutljiva tema zlasti zaradi številnih 
ovir, s katerimi se starejši ljudje soočajo. Največja 
prepreka med njimi je nepoznavanje digitalnih naprav 
in programov za njihovo upravljanje. Priznati moramo, 
da proizvajalci digitalnih tehnologij nimajo posluha za 
manjše skupine uporabnikov, torej starejše ljudi, ki bi 
jim lahko ali celo morali prilagoditi digitalne naprave za 
lažjo uporabo. V ta namen smo v LAS Prlekija poiskali 
prostovoljce za pomoč ostarelim pri rabi digitalnih 
tehnologij. Na številnih srečanjih z zainteresiranimi 
starejšimi osebami so prostovoljci udeležencem delavnic 
približali naprave, ki jih danes najdemo v vsakem domu. 
Sčasoma so vsi udeleženci spoznali praktične koristi 
uporabe lahko dostopnih sodobnih digitalnih naprav, 
zlasti pametnih telefonov in računalnikov.

Občina Ljutomer je skupaj z Občino Veržej kot del 
Lokalne akcijske skupine (LAS) Prlekija vključena v 
projekt »Kolesarska veriga na podeželju«, ki ga bo 
naslednji dve leti izvajalo 12 LAS-ov in 29 slovenskih 
občin. Gre za ambiciozno operacijo povezovanja 
občin. Aktivnosti, načrtovane v okviru projekta, bodo 
nekaterim območjem prinesle edini kolektivni sistem 
množične mobilnosti. Z digitalizacijo zemljivod, 
skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z 
že obstoječimi sistemi v Sloveniji pa bo trajnostna 
električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na 

Ob vsebinah, povezanih z uporabo digitalne tehnologije, 
smo v projektu Pametne vasi za jutri razvili tudi druge 
programe, ki omogočajo višjo kvaliteto življenja na 
podeželju. Razvoj srebrnih vasi poimenuje uvajanje 
različnih oblik gospodinjskih skupnosti na podeželju in 
druženje za zdravo in polno življenje. Razvoj mobilnosti 
smo dosegali z organiziranjem prostovoljske mreže 
za zagotavljanje prevozov za starejše. Pomembno 
vlogo v konceptu pametnih vasi imata organiziranje 
prostočasnih dejavnosti na vasi in animacija prebivalstva. 
Koncept pametnih vasi pa zajema tudi povezovanje 
lokalnih pridelovalcev in potrošnikov v kratke oskrbne 
verige, ki pridelovalcem omogočajo doseganje boljših 
cen, potrošnikom pa zagotavljajo kvalitetnejšo hrano. 
Koncept pametnih vasi v prihodnosti obeta nova 
delovna mesta na podeželju, zlasti na področju oskrbe 
starejših ljudi.
Projekt Pametne vasi za jutri pa je ob številnih pozitivnih 
izkušnjah prinesel tudi nekaj grenkih spoznanj, zlasti na 
področju toge zakonodaje in predolgega reakcijskega 
časa družbe ob želji po zagotavljanju novih oblik oskrbe. 
Izvajanje projekta je v veliki meri ovirala pandemija 
novega koronavirusa, zaradi katere je bilo število 
uporabnikov manjše od pričakovanega. Pristop se je 
vendarle potrdil kot primeren in bo v prihodnjih letih 
deležen precejšnje pozornosti javnosti in nenazadnje 
tudi podpore iz javnih virov sofinanciranja.

Pripravil: Goran Šoster, Prleška razvojna agencija

do sedaj spregledanih območjih.
Tako se bosta v okviru projekta v mestu Ljutomer uredili 
dve kolesarnici in polnilnici za kolesa, nabavljenih pa bo 
tudi 10 koles (električnih in navadnih). Vzpostavljena 
bo tudi nadgradnja aplikacije mobilni.si. Začetek 
projekta je predviden že konec leta 2020.
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Dvorec Jeruzalem, ki je v lasti Občine Ljutomer, je bil v 
začetku leta  2005 z najemno pogodbo oddan v najem 
za 50 let. Najemnik je bila družba  Puklavec Family 
Wines d. o. o. Ormož, podnajemnik pa IGD Holermuos 
investicijsko gradbena družba d. o. o. – v stečaju. 
Najemnik in podnajemnik sta  v nepremičnine vlagala, 
vlaganje pa naj bi se upoštevalo pri najemnini. Pisni 
sporazum o višini vlaganja med strankami nikoli ni 
bil dosežen, saj je vsaka stranka razmerja priznavala 
drugačno višino vlaganja, in sicer od 1,2 milijona 
evrov do več kot 2,3 milijona evrov. Zaradi stečaja 
podnajemnika so se pričeli pogovori o smotrnosti 
nadaljevanja najema po obstoječi pogodbi. Decembra 
2017 je bil na seji Občinskega sveta Občine Ljutomer 
sprejet sklep o pristanku na soglasje za mediacijo ter 
o zagotovitvi sredstev za povračilo vlaganja v objekt 
in opremo. Pogajanja so trajala več kot dve leti in pol, 
v začetku v okviru mediacijskega postopka, potem ko 
ta ni bil uspešen, pa so se nadaljevala neposredno med 
strankami.
V drugi polovici junija 2020 so  vse stranke razmerja 
podpisale Sporazum o ureditvi spornih razmerij v 
zvezi z Dvorcem Jeruzalem, Dogovor o uporabi parka 
(Fischerauerjevega vrta) in Dogovor o predaji posesti 
Dvorca Jeruzalem in opreme.

Dvorec Jeruzalem

Po odpečatenju dvorca s strani Finančne uprave 
Republike Slovenije konec junija 2020 – dvorec je bil za 
takratnega uporabnika zapečaten novembra 2019 – ga 
je Občina Ljutomer ponovno prevzela v posest. Na novo 
smo uredili varovanje objekta, z zamenjavo ključavnic 
preprečili nadaljnje povzročanje škode in delno 
uredili ter očistili okolico stavbe. Po pridobitvi soglasja 
stečajnega sodišča k sporazumu in soglasja ministrstva 
k najetju kredita je bila 30. oktobra 2020 na sodišču v 
Ljutomeru, podpisana še sodna poravnava, s katero so 
se uredila vsa razmerja med pogodbenimi strankami. 
Najemno in podnajemno razmerje sta prenehali 
veljati, najem se je izbrisal iz zemljiške knjig, sklenjen 
pa je bil tudi dogovor o preostanku neporačunanega 
revitalizacijskega vložka v višini 545.000 evrov, ki se ga 
je  zavezala plačati Občina Ljutomer. Na javni dražbi v 
okviru stečajnega postopka sta bila odkupljena tudi vsa 
oprema in drobni inventar v višini 41.494,44 evra. Vse 
obveznosti so bile že poravnane.
V pripravi je cenitev višine tržne najemnine za Dvorec 
Jeruzalem. Po pridobitvi cenitve bo pripravljeno in 
objavljeno javno zbiranje ponudb za oddajo Dvorca 
Jeruzalem v najem. Prizadevali si bomo, da si bosta tako 
dvorec kot njegova okolica ponovno pridobila sloves, ki 
si ga zaslužita in jima glede na njuno lepoto tudi pripada.
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Turistična zadruga Prlekija uresničuje svoje prve cilje

Kot smo poročali že v avgustovskem občinskem glasi-
lu, je bila konec junija na ustanovnem občnem zboru s 
sedemnajstimi ustanovnimi člani ustanovljena Turis-
tična zadruga Prlekija, zadruga za povezovanje, pro-
mocijo ter razvoj lokalne ponudbe in turizma z.o.o., 
so. p. Gre za operacijo, s katero si je Občina Ljutomer 
na 3. javnem pozivu LAS Prlekija zagotovila 70-od-
stotno sofinanciranje upravičenih stroškov projekta 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
v okviru programa LEADER/CLLD.
Izvedene so bile vse potrebne administrativne in for-
malnopravne aktivnosti za zagon poslovanja zadru-
ge, ki je bila septembra tudi vpisana v sodni register. 
Izvedena je bila prva seja upravnega odbora zadruge, 
na kateri so izvoljeni člani sprejeli potrebne sklepe 
za nadaljnje poslovanje zadruge. Potekalo je tudi vkl-
jučevanje novih članov, ki lahko s svojimi dejavnostmi 
pripomorejo k uresničevanju zadanih ciljev in name-
na zadruge.
V skladu z zastavljenim načrtom projekta so se začele 
izvajati promocijske aktivnosti, v okviru katerih bo 
v teh dneh zaživela nova spletna stran visit-prlekija.
eu. Njen namen je predstavitev lokalne ponudbe širši 
slovenski in svetovni javnosti, saj bo stran objavlje-
na tudi v angleškem in nemškem jeziku. S tovrstnim 
načinom promocije si zadruga prizadeva povečati 
prepoznavnost lokalne ponudbe in dvigniti področje 
lokalnega turizma na višjo raven ter se s tem postaviti 
ob bok ostalim slovenskim turističnim destinacijam, 
ki tovrstne načine promocije že izvajajo. Spletna stran 
visit-prlekija.eu je zasnovana tako, da na enem mes-
tu združuje vse pomembne stebre lokalnega turizma: 
raznolike nastanitvene možnosti, tradicionalno do-
mačo kulinariko in lokalne vinarje, kulturno tradicijo 
in zgodovinsko izročilo ter možnosti doživetja lepot 
naravnega okolja.

Ker je poleg razvoja lokalnega turizma eden izmed 
osnovnih namenov zadruge tudi krepitev trajnostne 
lokalne samooskrbe s hrano, so potekale priprave za 
otvoritev centra za lokalno samooskrbo v središču 
mesta Ljutomer, vendar je bila to zaradi trenutnih raz-
mer epidemije treba prestaviti na kasnejše obdobje. 
V omenjenem centru bodo na voljo različni prehran-
ski in drugi kakovostni izdelki lokalnih ponudnikov, 
ki so tudi člani zadruge. Večina prehranskih izdelkov 
se ponaša z ekološkim certifikatom, zato bo center s 
svojo ponudbo dobrodošla pridobitev v mestu tako 
za lokalne prebivalce kot za turiste.
Da bi izdelke lahko čim prej ponudili javnosti, bo 
v okviru spletne strani visit-prlekija.eu v teh dneh 
zaživela tudi sodobna spletna trgovina, v kateri bo 
izdelke že mogoče kupiti. S tem se v zadrugi želi 
podpreti lokalne ponudnike in povečati dostopnost 
kakovostnih lokalnih izdelkov širši javnosti.

 



24

Dogajalo se je…

Med 30. julijem in 5. avgustom 2020 se je odvijala 
akcija promoviranja tehnične dediščine Slovenije in 
slovenskega turizma. Lastniki enajstih starodobnikov 
– vojaških vozil, vozil nekdanje milice in drugih staro-
dobnikov – so si zadali cilj v tednu dni obkrožiti našo 
državo v nasprotni smeri urinega kazalca in si s tem 
zagotoviti mesto v Guinnessovi knjigi rekordov kot 
prvo vojaško starodobno vozilo iz 2. svetovne vojne, 
ki je obkrožilo državo.

Karavana se je 3. avgusta 2020 ustavila tudi v Ljuto-
meru. Tu so udeležence karavane v lokalu Bar Obrt-
nik pogostili, sprejel in nagovoril pa jih je tudi podžu-
pan Občine Ljutomer Janko Špindler.

Turistično društvo Stara Cesta je pripravilo že 15. 
Bučarijo. Zaradi razmer, ki onemogočajo druženje 
večjega števila ljudi, so tradicionalno prireditev, ki 
je v preteklosti privabljala tako domače kot tudi 
tuje goste, letos izvedli v okrnjeni obliki. Tako so 5. 
septembra 2020 pri Stajnkovih v Mekotnjaku – tam 
je bil med gosti tudi ljutomerski podžupan Niko Mi-
holič – na ogled postavili bučne aranžmaje in steh-
tali buče velikanke. Najtežja buča, ki je tehtala 191 
kilogramov, je zrasla na njivi Marjana Vrablja. Dru-
go mesto je zasedel Ivan Gaube, čigar buča je teh-
tala 137 kilogramov. Na tretje mesto pa se je uvrs-
tila Sonja Gregorinčič z bučo teže 102 kilograma. 
Med mladimi pridelovalci je najtežjo bučo s 94 kg 
pridelal Aney Geržina, drugouvrščena buča Matica 
Kozarja pa je tehtala 62 kilogramov.

Karavana obiskala tudi Ljutomer Ribolov za pokal Občine Ljutomer

15. Bučarija malo drugače

Člani Ribiške sekcije Društva upokojencev Ljutomer 
so v počastitev praznika Občine Ljutomer organizirali 
tekmovanje v ribolovu za »najtežjo ribo«. Tako je 15 
ribičev 7. avgusta 2020 svojo srečo preizkušalo v 
gramoznici Zvonka Morda v Noršincih. Najtežjo ribo 
je ujel Franc Šeruga, ki je iz vode potegnil krapa, tež-
kega 5.075 gramov. Dosežek so nagradili s podelitvi-
jo pokala v trajno last. Z manjšima ulovoma sta mu 
sledila še Janko Halas in Ciril Magdič. Podelitve se je 
udeležil podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler, ki 
je izrazil zadovoljstvo, da so tekmovanje uspeli izvesti 
v času, v katerem so bile zaradi novega koronavirusa 
odpovedane številne prireditve, s katerimi bi obeležili 
občinski praznik.



Kulturno društvo (KD) Anton Krempl Mala Nedelja je 
11. septembra 2020 v sodelovanju z Občino Ljutomer 
in Ustanovo dr. Antona Trstenjaka v Biotermah Mala 
Nedelja organiziralo znanstveni simpozij z naslo-
vom Deroči vrelec slovenskega domoljubja. Simpozij 
so posvetili 230-letnici rojstva Antona Krempla in 
140-letnici smrti dr. Jakoba Radoslava Razlaga. »Pr-
lekija je dala veliko pomembnih in napredno mislečih 
ljudi, med njimi sta bila tudi Krempl in Razlag, ki so 
že pred več kot sto leti usmerjali in ustvarjali podo-
bo našega naroda. Bodimo ponosni na njihovo delo 
in na svojo preteklost,« je v pozdravnem nagovoru 
dejal podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler, ki se 
je ob tem zahvalil predsednici KD Anton Krempl Lil-
jani Peršak za organizacijo dogodkov v počastitev po-
membnih obletnic. S svojimi prispevki so sodelovali: 
akad. prof. dr. Marko Jesenšek (Kremplov vpliv na ob-
likovanje slovenskega knjižnega jezika), izr. prof. dr. 
Natalija Ulčnik (Ekspresivno izražanje v zgodovino-
pisju Antona Krempla), red. prof. dr. Mihaela Koletnik 
(Narečna podoba malonedeljskega govora), dr. Nina 
Ditmajer (Anton Krempl in etnične entitete na Štajer-
skem v 19. stoletju), dr. Vlasta Stavbar (Kremplova ro-
kopisna zapuščina v Univerzitetni knjižnici Maribor), 
Gabrijela Kolbič (Štajerske razglednice – s posebnim 
poudarkom na prisotnosti Antona Krempla v slikov-
nem gradivu UKM), direktorica Posavskega muzeja 
Brežice Alenka Černelič Krošelj (Razlagovo delovanje 
in dediščina v Brežicah in Posavju), ljubiteljski zgo-
dovinar Anton Božič (Anton Božič – naslednik Krem-
plovega prebuditeljskega delovanja v malonedeljski 
okolici) in Franc Čuš (Božidar Raič in Beseda pri Mali 
Nedelji).

Simpozij Deroči vrelec slovenskega 
domoljubja

Sprejem za zlato maturantko  
Tašo Prigl

Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba je  25. 
septembra 2020 pripravila sprejem za Tašo Prigl 
iz Mekotnjaka, ki je šolanje na Gimnaziji in srednji 
kemijski šoli Ruše zaključila z nazivom zlata 
maturantka. Taši, ki je za nadaljevanje izobraževalne 
poti izbrala študij fizioterapije v Ljubljani, izrekamo 
iskrene čestitke in ji želimo vse dobro tudi v prihodnje.
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Slovenska veleposlanica na Dunaju mag. Ksenija 
Škrilec je ob odprtju razstav dveh slovenskih umet-
nikov, Roberta Juraka in Uroša Potočnika, 23. sep-
tembra 2020 v avstrijski prestolnici pripravila spre-
jem, ki se ga je med drugim udeležil tudi ljutomerski 
podžupan Niko Miholič. Na sprejemu se je ljutomer-
ska občina predstavila s kulinariko, za katero je po-
skrbela kmetija Vargazon s Cvena, gostje so se razva-
jali ob vinu iz kleti MARO – Maše Samec in Roberta 
Ozmeca iz Ilovcev, predstavljena pa je bila tudi tu-
ristična ponudba ljutomerske občine. Na sprejemu 
je potekal pogovor tudi o prihodnjih projektih med 
Občino Ljutomer in avstrijskimi občinami.

Občinska turistična zveza (OTZ) Ljutomer je v sodelo-
vanju z Občino Ljutomer in Turističnim društvom (TD) 
Pütar Stročja vas obeležila 27. september, svetovni dan 
turizma, z otvoritvijo četrtega zelenega okna. Po Jeru-
zalemu, Cezanjevcih in Moravcih v Slovenskih goricah 
je zdaj zeleno okno nameščeno tudi v naselju Globoka. 
Namen zelenega okna je na nevsiljiv način turiste in 
domačine opozarjati na lepote naših krajev. Skozi vsa 
štiri zelena okna v ljutomerski občini je namreč mo-
goče občudovati prelep razgled tako na našo pokraji-
no kot tudi na sosednje države. Na slovesni otvoritvi 
četrtega zelenega okna so za kulturni program po-
skrbeli Terc kvartet, tamburaška skupina Brajde TD 
Pütar in učenci OŠ Stročja vas. Zbrane pa so nagovorili 
namestnik predsednice OTZ Ljutomer Silvo Potočnik, 
predsednik Pomurske turistične zveze  Uroš Kamen-
šek in podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič, ki je 
ob tej priložnosti Borisu Lebarju in Janezu Smolkoviču 
podelil zahvalo za njun prispevek k razvoju turizma in 
prepoznavnosti ljutomerske občine.

Zeleno okno postavili tudi v Globoki Razstava »Invazivne tujerodne vrste, 
naše nezaželene sosede«

Predstavitev Ljutomera, kulinarike in vina na Dunaju

V Ljutomeru, v Parku 1. slovenskega tabora, je bila 
oktobra in novembra 2020 na ogled razstava na pros-
tem z naslovom »Invazivne tujerodne vrste, naše ne-
zaželene sosede«. Z velikimi slikami in v besedi so bile 
predstavljene najpogostejše invazivne tujerodne vrs-
te rastlin in živali, ki so prisotne v Sloveniji. Razstava 
prispeva k njihovemu prepoznavanju v naravi in kul-
turni krajini, opozarja na nevarnosti, ki pretijo doma-
čim vrstam in naravi, ter predlaga ukrepe, s katerimi 
lahko vsak od nas prepreči njihovo širjenje. Razstavo 
je omogočilo Ministrstvo za okolje in prostor iz Skla-
da za podnebne spremembe v letu 2019, Občini Lju-
tomer pa je razstavo odstopil Krajinski park Goričko.
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Ljutomerski veterani in častniki so 23. avgusta 
letos v okviru tradicionalnega letnega srečanja 
na Moti pri Gezovih jamah obeležili 30. obletnico 
Manevrske trukture narodne zaščite (MSNZ). V 
nagovoru je predsednik Območnega združenja slo-
venskih častnikov (OZSČ) Ljutomer major Anton 
Kosi predstavil razloge za ustanovitev tajne orga-
nizacije narodne zaščite v Sloveniji in njene naloge 
v prizadevanjih za obrambo osamosvojitvenih pro-
cesov v Sloveniji leta 1990.

V MSNZ so bili vključeni pripadniki slovenske teri-
torialne obrambe in takratne Milice. Milica je bila 
slovenska oborožena varnostna struktura, ki ni de-
lovala pod okriljem jugoslovanskih zveznih orga-
nov. Drugače je bilo s teritorialno obrambo (TO), ki 
je bila sestavni del Jugoslovanske ljudske armade 
(JLA). Republiškemu štabu teritorialne obrambe 
(RŠTO) Slovenije so poveljevali generali JLA, in če-
prav so bili slovenske narodnosti, so morali izvrše-
vati ukaze iz Beograda. 15. maja 1990 je RŠTO izdal 
ukaz o predaji orožja slovenske TO v skladišča JLA. 
Očitno so v Beogradu že takrat čutili, da se to orožje 
lahko uporabi proti njim. Na podlagi tega ukaza so 
štabi TO predali večino orožja v skladišča JLA, zato 
je ob izbruhu vojne za osamosvojitev Slovenije pri-
padnikom TO orožja primanjkovalo.

Kot odgovor na ta ukrep JLA je v Sloveniji nasta-
la MSNZ. Narodna zaščita je bila ustanovljena leta 
1982 na podlagi slovenskega zakona o splošni ljud-
ski obrambi in družbeni samozaščiti, ki je uzakonil 
slovensko posebnost: narodno zaščito kot najšir-
šo organizirano obliko samozaščitnega in samo-
obrambnega delovanja delovnih ljudi in občanov. 
Ta slovenska organizacija samozaščite je bila prav-
na podlaga za njeno nadgradjo v MSNZ, ki je obsta-
jala od  29. avgusta do 4. oktobra 1990. MSNZ je 
bila tajna slovenska vojaška organizacija, osnovni 
namen njenega oblikovanja pa je bil zagotavljati 
varstvo nastajanja slovenske države. V Ljutomeru 
je bila MSNZ organizirana tako, da so izmed nekaj 
manj kot 600 razporejenih pripadnikov TO izbrali 
180 najzanesljivejših vojakov in častnikov, zanje iz-
pisali dodatne pozive in ti so skupaj s pripadnikih 

Milice postali jedro MSNZ. Ta tajna formacija je 
bila ukinjena že čez dober mesec, ko je začel veljati 
ustavni zakon s področja obrambe, na podlagi ka-
terega je pristojnost nad TO prevzelo Predsedstvo 
SRS. Po ukinitvi MSNZ so njeni pripadniki spet po-
stali teritorialci.

S kadrovsko popolnitvijo enot MSNZ ni bilo težav, 
saj je večina takratnih miličnikov in teritorialcev 
podpirala zgodovinsko priložnost, da se Slovenija 
osamosvoji in postane samostojna država. Veliko 
težje je bilo zagotoviti dovolj orožja in streliva za 
načrtovane enote MSNZ. Pripadniki pokrajinskega 
štaba MSNZ v Murski Soboti in ljutomerskega štaba 
so si zadali nalogo, da morajo iz skladišč JLA v Mur-
ski Soboti in Gornji Radgoni odvzeti vsaj nekaj ko-
sov orožja in streliva, kar jim je tudi uspelo. Nekaj 
orožja je v Pomurje, tudi v Ljutomer, prispelo iz re-
publiških rezerv, tako da vojne niso pričakali brez 
orožja. Razpoložljivo orožje je bilo treba hraniti na 
varnih lokacijah, da ga JLA ne bi ponovno odvzela. 
V Ljutomeru so orožje hranili v svojih skladiščih v 
obratu MTT, Mlekoprometu, Domu Lukavci, obratu 
Konus, podjetju Makoter Cven ter v skladišču lju-
tomerske policijske postaje. V spomin na te čase in 
aktivnosti je v Ljutomeru pri spomeniku Triglav po-
stavljeno obeležje navedenim hraniteljem orožja.

V nadaljevanju je spomine na te dogodke podrob-
neje predstavil podpolkovnik Alojz Novak, takratni 
načelnik Občinskega štaba MSNZ Ljutomer.

Ob vsem zapisanem je potrebno posebej poudari-
ti smelost in neustrašnost ljudi, ki so sodelovali v 
tej tajni organizaciji. Če bi se grožnje iz Beograda 
uresničile in bi se kolo zgodovine zasukalo druga-
če, je vprašanje, kakšnemu sodnemu pregonu bi 
bili izpostavljeni sodelujoči v teh aktivnostih. Zato 
si ti ljudje zaslužijo vse priznanje in čestitke ob 30. 
obletnici MSNZ. Eden izmed njih je tudi predsednik 
OZSČ Ljutomer major Anton Kosi.

Branko Kos, sekretar OZSČ Ljutomer

30. obletnica Manevrske strukture narodne zaščite



28

17. decembra leta 1999 je Generalna skupščina OZN 
25. november razglasila za mednarodni dan boja proti 
nasilju nad ženskami. S tem dnem se tako vsako leto 
začenjajo dnevi akcij proti nasilju nad ženskami, ki se 
končajo z 10. decembrom, svetovnim dnevom človeko-
vih pravic.

Na Centru za socialno delo Pomurje smo 24. novembra 
2020 skupaj s Policijsko upravo Murska Sobota izvedli 
prvi spletni seminar z naslovom »Širši pogled na prob-
lematiko nasilja v družini«, ki je sovpadal z mednarod-
nim dnevom boja proti nasilju nad ženskami.

Strokovno srečanje, ki je tokrat prvič potekalo na sple-
tu, je bilo namenjeno vsem, ki se pri svojem delu sooča-
jo s problematiko nasilja v družini. To so v prvi vrsti 
policija, centri za socialno delo, sodišča, zdravstvene 
ustanove, zaposleni v šolstvu in vrtcih in nevladne or-
ganizacije Cilj posveta je bil poglobiti znanje o proble-
matiki nasilja v družini z namenom učinkovitejše ob-
ravnave teh primerov v praksi.

Mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami in deklicami

6. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih 

Strokovno srečanje je pripravila Skupina za prepreče-
vanje nasilja v družini za Pomurje, ki je organizirana 
pod okriljem Centra za socialno delo Pomurje in Poli-
cijske uprave Murska Sobota. Srečanje sta vodila stalna 
člana te skupine, Saša Car (koordinatorica za prepre-
čevanje nasilja, CSD Pomurje) in Boris Rakuša (samo-
stojni policijski inšpektor, PU Murska Sobota). Namen 
strokovnega srečanja je bila krepitev medsebojnega 
sodelovanja, ki zaradi vse bolj pereče problematike na-
silja v družini ne sme biti izziv samo policiji in centrom 
za socialno delo.

Z zanimivimi prispevki je sodelovalo več strokovnja-
kov. Prof. dr. Branko Lobnikar nam je predstavil svo-
jo raziskavo, ki je temeljila na mnenju žrtev nasilja v 
družini o prvih posredovalcih. Doc. dr. Tina Bregant 
je pripravila prispevek o vplivih na otrokov razvoj, o 
COVID-19 kot lakmusovem papirju ter o dogajanju v 
družini in družbi z naslovom Razkrito in skrito nasil-
je v družini, v katerega so vpleteni otroci. Prof. dr. Ma-
tej Tušak pa se je predstavil s prispevkom z naslovom 
Razvoj agresivnega vedenja in stres ter učinkovito soo-
čanje s stresom. Nedvomno so bili vsi prispevki zelo 
dobrodošli in so nam odprli nov vidik soočanja s prob-
lematiko nasilja v družini.

Strokovno srečanje smo zaključili z obljubo, da se na-
slednje leto spet srečamo, saj nam navedeni dogodki ši-
rijo obzorja znanja in krepijo naše skupno sodelovanje.

Sandra Fekonja, direktorica CSD Pomurje

Programska skupina Fakultete za varnostne vede 
Univerze v Mariboru delo v tekočem letu sklene z 
nacionalno konferenco, ki jo od 2015. leta ob koncu 
leta organiziramo skupaj z lokalnimi skupnostmi in 
policijo v različnih slovenskih občinah. To je čas za 
srečanje s predstavniki lokalnih skupnosti in prak-
tiki, na katerem potekajo zanimive razprave, ponuja 
pa tudi možnost za pridobivanje povratnih informa-
cij o našem raziskovalnem delu ter spoznavanje spe-
cifičnih dejavnosti v posameznih regijah in lokalnih 
skupnostih. Poleg temeljne usmeritve programske 
skupine, ki je razvoj teorij, se posvečamo tudi vzpo-

stavljanju in utrjevanju povezav z lokalnim okoljem 
v Sloveniji.

2. decembra 2020 smo izvedli 6. nacionalno konfe-
renco, na kateri smo raziskovalci programske sku-
pine Varnost v lokalnih skupnostih skupaj s praktiki 
predstavili delo s področja zagotavljanja varnosti 
prebivalstva v slovenskih lokalnih skupnostih. Prva 
konferenca je bila v Ljubljani 2015, sledile pa so ji še 
konference v Murski Soboti, Novem mestu, Sloven-
ski Bistrici in Novi Gorici. Letošnjo konferenco smo 
soorganizirali z Občino Ljutomer. Želeli smo spozna-
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ti okolje prelepe Prlekije in razpravljati o problemih, 
ki so povezani z različnimi vidiki varnosti. Zaradi 
pandemije COVID-19 in ukrepov Vlade RS za njeno 
zajezitev smo se odločili, da konferenco organizira-
mo na spletni platformi MS Teams.

Vsebinsko je bila tudi letošnja konferenca bogata, 
saj so kolegi iz prakse pripravili prispevke o konk-
retnih primerih zagotavljanja varnosti v Ljutomeru. 
Raziskovalci pa so predstavili prispevke, ki pomeni-
jo uresničevanje zastavljenih ciljev v okviru razisko-
vanja varnosti v lokalnih skupnostih v Sloveniji.

Uvodne nagovora so imeli županja Ljutomera Olga Kar-
ba, dekan Fakultete za varnostne vede Andrej Sotlar in 
rektor UM Zdravko Kačič. Vodja programske skupine je 
predstavil dejavnosti raziskovalcev v letu 2020 in na-
črt dela za leto 2021. Mitja Kolbl je predstavil primer 
dobre prakse Občine Ljutomer, in sicer, kako je mogoče 
s pametnim prometnim načrtovanjem dosegati varnej-
še in prijaznejše življenjsko okolje. Policisti Policijske 
postaje Ljutomer Robert Kosmajer, Uroš Felbar in Li-
dija Nemec pa so predstavili projekt »Policijska akade-
mija detektiva Frančeka«, ki ga izvajajo že dalj časa z 
namenom približanja policijskega preventivnega dela 
občanom. Sledil je prispevek o nezakonitih prehodih 
državne meje na območju Policijske uprave Murska 
Sobota, ki ga je prestavila Katja Eman, raziskovalka 
PS VLS, skupaj z  Damirjem Ivančićem in Dejanom 
Bagarijem s Policijske uprave Murska Sobota. Bojan 
Dobovšek in Peter Premrl (Računsko sodišče RS) sta 
razpravljala o problematiki upravljanja gospodarskih 
družb v večinski lasti lokalnih skupnosti. Kaja Prislan 
in Branko Lobnikar sta predstavila prispevek o zado-
voljstvu prebivalcev z zagotavljanjem varnosti v različ-
nih urbaniziranih okoljih v Sloveniji. V naslednjem pa-
nelu je bilo žarišče predstavitev in razprav usmerjeno 
v državljansko samovarovanje in strah pred kriminali-
teto. Maja Modic je opredelila temeljne pojme državl-
janskega samovarovanja, Bernarda Tominc in Andrej 
Sotlar sta razpravljala o teoretičnem konceptu in slo-
venski deklarativni praksi na področju varnostnega 
samoorganiziranja državljanov, Benjamin Flander pa 
je predstavil pravno analizo – razvoj in pregled novel 
zakonodaje, ki urejajo kršitve javnega reda in miru ter 

nadzorovanja državne meje. Vanja Erčulj je z metodo-
loškega vidika analizirala strah pred kriminaliteto, ki je 
pogosto uporabljen v politične namene za ustvarjanje 
sovražnikov in ustvarjanje vzdušja, da smo kljub var-
nemu okolju potencialne žrtve kriminalitete lahko vsi. 
Njen prispevek je pomemben za nadaljnje »merjenje« 
strahu pred kriminaliteto, ki je postalo običajno v ve-
čini zahodnih držav. V zadnjem bloku predstavitev so 
bili predstavljeni prispevki o družbenih vezeh, solidar-
nosti, različnosti in družbeni vključenosti – primerjava 
ruralnih in urbanih skupnosti v Sloveniji (Aleš Bučar), 
ki so mu sledili prispevki o kriminaliteti v občinah ob 
schengenski meji (Rok Hacin), varnosti uporabnikov 
kibernetskega prostora (Gorazd Meško, Kaja Prislan in 
Rok Hacin), pravnih ukrepih občin v času razglašene 
epidemije COVID-19 (Bojan Tičar in Iztok Rakar) ter 
kriminaliteti v Ljubljani v času pandemije COVID-19 
(Izza Kokoravec in Gorazd Meško). Konferenco smo 
sklenili z razpravo o temah, ki so bile predstavljene, in 
z dogovorom za konferenco v naslednjem letu. Odločili 
smo se, da bomo zaradi selitve letošnje konference v 
kibernetsko okolje na platformo MS Teams konferenco 
naslednje leto, če bodo razmere to dopuščale, izvedli v 
Občini Ljutomer.

Prispevki so osvetlili večino aktualnih tem s pod-
ročja javne varnosti v lokalnih skupnostih in spre-
minjajočih se razmer zaradi globalne pandemije 
COVID-19. Ključni poudarek je bil na predstavljanju 
razlik med ruralnimi in urbanimi okolji ter na dol-
goletnem zanemarjanju ruralnih okolij, ki se jim 
je zaradi oddaljenosti od mestnih središč, manjše 
kadrovske zasedenosti institucij v ruralnih okoljih 
ipd. na področju varnosti prebivalcev namenjalo bis-
tveno manj pozornosti.

Ob konferenci smo izdali tudi zbornik prispevkov, ki 
je bil objavljen kot e-publikacija in v tiskani obliki. 
Zbornik je dostopen na spletni strani Založbe Uni-
verze v Mariboru, in sicer na povezavi https://press.
um.si/index.php/ump/catalog/book/517. To je že 
šesti zbornik v nizu razprav o varnosti v lokalnih 
skupnostih. Zborniki prejšnjih konferenc so dosegl-
jivi na spletnih straneh programske skupine.

Zapisal: dr. Gorazd Meško, vodja programske skupine
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Čebele nas spremljajo že tisočletja. Med so izredno 
cenili že v pradavnini. Uporabljali so ga kot sladilo, ži-
vilo, lepotilno sredstvo in zdravilo. Kleopatra je dobro 
poznala skrivnosti negovanja in razvajanja z medom, 
saj ga je cenila kot eliksir življenja. Za naše prednike 
je bil med edino sladilo, vosek pa je bil nepogrešljiv 
vir svetlobe. Kako lepa je simbolika, ki razkriva kako 
pomembne so čebele za človeštvo. Danes pa se vedno 
bolj zavedamo širšega pomena čebel in znamenitega 
reka, ki pravi, da brez čebel ne bo življenja.
Slovenci smo čebelarski narod in smo ponosni na 
dolgoletno čebelarsko tradicijo. Še toliko bolj pa smo 
ponosni na bogat izbor pristnih čebeljih pridelkov in 
izdelkov, ki jih lahko ponudimo. Naravne danosti naše 
čudovite dežele omogočajo pridelavo različnih vrst 
medu.  Predstavljamo vam tipične vrste slovenskega 
medu in njihove značilnosti. Ločimo jih po barvi, von-
ju, okusu in aromi. Okusite pestrost slovenskih vrst 
medu in poiščite sebi najljubšo.
• Akacijev med je milega okusa, svetle barve in než-

nega vonja.
• Lipov med je svetlo rumene do svetlo jantarne bar-

ve z zelenim odtenkom ter prijetno diši po svežini, 
mentolu in lipovem cvetju.

• Cvetlični med ima vonj in aromo cvetlic, iz katerih 
izhaja.

• Kostanjev med  je grenkega okusa in vsebuje veliko 
rudninskih snovi.

• Smrekov med je rdečerjave barve ter ima vonj in 
aromo po sirupu iz smrekovih vršičkov, smoli in 
lubju iglavcev.

• Hojev med je pogosto temno sivorjave barve z ze-
lenim odsevom in ima aromo po mleku v prahu in 
smoli.

• Gozdni med je mešanica različnih vrst mane, je od 
svetle do temno rjave barve z rdečim ali zelenim 
odtenkom. Vsebuje veliko rudninskih snovi.

Med je čebelji pridelek, ki ga čebele pridelajo največ 
in se tudi najpogosteje uporablja. Vsebuje veliko zelo 
pomembnih sestavin, ki so pomembne za delovanje 
organizma.

Priporočilo priznane romunske nutricionistke, čebe-
larke ter poznavalke čebeljih pridelkov in izdelkov 
v terapevtske namene Aline Varadi je, da če želimo 
okrepiti imunski sistem, moramo posegati po čebeljih 
pridelkih. Zato ne gre zanemariti tudi drugih čebel-
jih pridelkov, kot so: cvetni prah, propolis in matični 
mleček. Njeno mnenje je, da je pomembno dnevno 
uživanje medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka in 
propolisa, saj vsebujejo vse, kar človeško telo potre-
buje za uravnoteženo delovanje.
Cvetni prah vsebuje idealno razmerje sestavin, ki jih 
človeško telo potrebuje za ohranjanje in izboljšanje 
zdravja. Vsebuje selen in cink, ki sta ključni sestavini 
za pravilno delovanje imunskega sistema. Cink je po-
memben za razvoj in pravilno delovanje celic, selen 
pa pomaga organizmu pri obnavljanju celic.
Matični mleček vliva telesu moč, ohranja zdravje in 
krepi imunski sistem. Deluje protivnetno in pomaga 
v boju proti raku.
Propolis je uspešen v boju proti bakterijam in viru-
som, pa tudi glivicam. Na trgu je na voljo nov izdelek, 
negovalno razpršilo s propolisom BeeCare, ki je na-
menjeno čiščenju, negi in zaščiti rok.
Čebelji pridelki imajo lastnost, da organizmu dajejo 
tisto, česar mu primanjkuje, zato so pomembni pri 
vzpostavljanju ravnovesja. Posnetek predavanja Ali-
ne Varadi najdete na povezavi: https://www.youtube.
com/watch?v=fDgcSPfgtAk.
Čebelji pridelki vsebujejo pestro paleto hranljivih 
snovi, ki jih telo potrebuje za uravnoteženo delovanje 
ter jih ne najdemo v nobenem drugem živilu v tako 
skoncentrirani in kompleksni obliki.
Krepimo svojo odpornost, vzpostavimo ravnovesje 
v organizmu, poskrbimo za zadostni vnos antioksi-
dantov ter bodimo uspešni v boju proti mikrobom z 
uživanjem čebeljih pridelkov in izdelkov slovenskih 
čebelarjev.

Čebelarska zveza Slovenije

Pozitivni učinki čebeljih pridelkov in izdelkov 

Informiranje občanov 



31

Preprečite nanos zemlje na cestišče

Sreča je v majhnih stvareh,
toplih ljudeh, v stisnjenih dlaneh.

Lepe in mirne božične praznike
ter srečno in zdravo v novem letu 2021!

Kolektiv podjetja 
Softtrade d.o.o.

Parn
a

peči
ca

en. razred

A+

Indu
kcija+

49999

www.softtrade.si

Spomladanski in jesenski čas je obdobje povečane 
prisotnosti kmetijske mehanizacije na naših cestah 
zaradi opravljanja del na poljih, zimski čas pa je ob-
dobje povečane prisotnosti kmetijske mehanizacije 
zaradi opravljanja gozdarskih del, zato dodatna pre-
vidnost v prometu ne bo odveč. 
Lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč morajo poleg 
previdnosti ob vključevanju na prometne površine 
poskrbeti tudi za čiščenje teh površin, če pride do 
onesnaženja. Opaža se, da lastniki kmetijskih in gozd-
nih zemljišč ob vključevanju v promet na prometno 
površino s polja nanašajo zemljo na cestišče, nato pa 
tega ne očistijo.
Zato velja vljudnostno opozorilo, da po koncu opra-
vil na kmetijskih in gozdnih zemljiščih mehanizacijo 
očistite in s tem preprečite nanos zemlje na cestišče, 
ker ta ogroža varnost udeležencev v prometu. V zim-
skem času je zaradi megle in zmrzali onesnažena ces-
ta še posebej nevarna. Tudi pri čiščenju takšne ceste 
velja opozoriti na izredno previdnost in natančnost. 

Če je cesto zaradi večje onesnaženosti treba oprati, jo 
je nujno treba tudi posuti z ustreznim posipnim ma-
terialom.
Globa za neupoštevanje predpisanega je določena v 
Zakonu o cestah in znaša 1000 evrov. Če imate dodat-
no vprašanje ali predlog oziroma želite vložiti prijavo, 
se lahko obrnete na Medobčinski inšpektorat in re-
darstvo, na telefonsko številko (02) 584 90 62.
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AJPES obvešča
Občina Ljutomer v številkah

Urejeno zbiranje nedelujočih 
e-naprav ter delujočih aparatov

Po podatkih Poslovnega registra Slovenije, ki ga 
vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve (AJPES),  je v občini Ljutomer 
registriranih 1.086 enot poslovnega registra (stanje 
na dan 1. december 2020). Od tega jih je bilo v 
obdobju od 1. januarja do 30. novembra 2020 
novoustanovljenih 69.

Poslovni del pri sobodajalcu 1
Društvo, zveza društev 3
Družba z omejeno odgovornostjo d. o. o. 5
Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji 2
Podružnica s. p. 8
Poslovna enota 8
Registrirani sobodajalec 1
Samostojni podjetnik posameznik s. p 37
Samozaposleni v kulturi 1
Zadruga z. o. o. 1
Zavod 2

V občini Ljutomer deluje 24 podjetij, ki se na podlagi 
podatkov iz letnih poročil v obdobju 2015–2019 
štejejo med hitro rastoča podjetja (HRP).

Število hitro rastočih podjetij v obdobju 2015–2019
Število

podjetij
Število 

HRP
Delež v številu 

podjetij v %
Slovenija 120.459 5.905 4,9
Pomurje 4.390 187 4,3
Ljutomer 482 24 5,0

Po podatkih iz letnih poročil za leto 2019 so 
gospodarske družbe v ljutomerski občini poslovale 
z neto čistim dobičkom v višini 8.713.000 evrov, 
samostojni podjetniki pa z neto podjetnikovim 
dohodkom 2.222.000 evrov.
Več o HRP in kriterijih za uvrstitev na seznam lahko 
preverite na spletni strani AJPES (www.ajpes.si).

Družbi ZEOS d. o. o. in KSP Ljutomer d. o. o. sta v 
sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki z 
geslom E-cikliraj v začetku decembra 2020 na nekatere 
ekološke otoke namestili ulične zbiralnike za oddajo 
nedelujočih e-naprav in odpadnih baterij. Prav tako je 
bil v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno z geslom 
Še sem uporaben na Zbirnem centru Ljutomer skupaj 
s projektnima partnerjema, Zbornico komunalnega 
gospodarstva pri GZS in družbo TSD d. o. o., urejen 
poseben kotiček za oddajo še delujočih aparatov. Oba 
projekta sta sofinancirana s strani Ministrstva za okolje 
in prostor in Evropske komisije.
Ulični zbiralniki so na območju ljutomerske občine 
postavljeni na naslednjih točkah: v Stročji vasi ob 
ekološkem otoku na zemljišču ob nekdanji stari šoli, 
v Ljutomeru na Fulneški ulici  ob ekološkem otoku za 
trgovino Mercator, v Mali Nedelji ob ekološkem otoku 
pri avtobusni postaji in na Cvenu ob ekološkem otoku na 
avtobusni postaji. Lokacije uličnih zbiralnikov najdete 
na spletnem zemljevidu na www.stariaparati.si.

V zbiralnike lahko oddate male gospodinjske aparate 
(električne mešalnike, likalnike, tehtnice, ure, grelnike 
vode, ožemalnike in opekače kruha), prenosne baterije in 
akumulatorje, elektronske igrače, računalniško opremo 
in zabavno elektroniko (mobilne telefone, računalnike, 
tiskalnike, zvočnike, kalkulatorje, polnilce, fotoaparate 
in slušalke) ter drugo malo opremo in orodje (sušilnike, 
električna orodja, brivnike in svetilke).

V ulične zbiralnike ne sodijo televizorji in monitorji 
ter sijalke, ker se lahko razbijejo. Te lahko oddate v 
trgovinah z električno in elektronsko opremo (zeleni 
koti), v okviru lokalnega mobilnega zbiranja ali v zbirnih 
centrih. Prav tako v ulične zbiralnike ne sodijo kateri 
koli drugi odpadki.
V družbi ZEOS, d. o. o. ocenjujejo, da se med zbranimi 
e-odpadki nahaja še 1–2 % delujočih naprav, ki v 
predelavi materiala končajo po nepotrebnem, hkrati 
pa se zavedajo, da se v Evropski uniji in s tem tudi 
v Sloveniji pripravljajo zakonodajne spremembe na 
področju ravnanja z rabljenimi izdelki, ki vodijo v 
krožno gospodarstvo. Zato želijo še uporabne delujoče 
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aparate preusmeriti iz tega najhitreje naraščajočega 
toka odpadkov. 
Projekt Life Spodbujamo e-krožno spodbuja krožno 
gospodarstvo na področju e-opreme ter poudarja 
okoljski in socialni vidik ohranjanja in podaljševanja 
življenjske dobe aparatov. Med drugim bo v sklopu 
projekta po vsej Sloveniji postavljenih okrog 60 kotičkov 
za oddajo še delujočih aparatov, tako da bomo te aparate, 
ki bi sicer končali med e-odpadki, zajeli in jim zagotovili 
nove lastnike. Enega so postavili tudi v Zbirnem centru 
Ljutomer.
Kotiček za oddajo še delujočih aparatov se nahaja v 
delu zbirnega centra poleg prostora za odlaganje že 
odsluženih odpadnih aparatov in je vidno označen s 
prevladujočo rumeno barvo. Vanj lahko oddate naslednje 

še delujoče aparate za ponovno uporabo: pralne stroje, 
hladilnike, zamrzovalnike, namizne in prenosne 
računalnike, zabavno elektroniko, male gospodinjske 
aparate, igrače, mobilne telefone, zvočnike, televizorje 
z ravnim zaslonom z daljincem, LCD-monitorje, krožne 
žage, vrtalnike, glasbene stolpe, sesalnike in ostale 
primerne aparate na elektriko ali baterije. V kotičku 
zbiramo aparate, ki so varni za uporabo, niso pokvarjeni 
ali poškodovani, niso prekomerno umazani in niso 
zastareli. Če teh zahtev ne izpolnjujejo, jih je treba 
oddati na prostor za prevzem odpadne električne in 
elektronske opreme, ki se nahaja poleg kotička. Za 
zbrane primerne še delujoče aparate bomo v okviru 
projekta poskrbeli in zagotovili, da bodo po različnih 
poteh našli nove lastnike.
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NIJZ svetuje: prehrana med prazniki v času karantene

manjše porcije.  Pred vsakim obrokom popijmo ko-
zarec vode ali nesladkanega čaja, kar nas vsaj malo 
nasiti in odvrne od pretiranega uživanja hrane. Po-
skrbimo, da bo jedilnik kolikor se le da uravnotežen. 
Zato je bolj pomembno, da praznični obrok posku-
šamo uravnotežiti že med dnevom, tako da si npr. že 
zjutraj privoščimo lažji in bolj uravnotežen zajtrk.
Zelo pomembno je, da ostanemo telesno dejavni. 
Sami najbolje poznamo sebe in svoje morebitne te-
lesne omejitve, zato naj velja, da je v podporo vsaka 
telesna dejavnost, ki je opravimo toliko, kolikor 
zmoremo. Ob upoštevanju higienskih priporočil za 
preprečevanje prenosa okužbe in svojih zmožnosti 
ostanimo telesno dejavni vsak dan. V okviru pripo-
ročil in ukrepov ter svojih zmožnosti se vsak dan 
gibajmo v zunanjem okolju. Pri tem pazimo, da na 
prostem ohranjamo varno razdaljo od drugih ljudi, 
ki naj bo pri sprehajanju ali drugih telesnih dejav-
nostih 5 metrov. Priporočenih je 30 do 60 minut 
zmerne telesne dejavnosti na dan, za zmogljivejše 
lahko tudi več. Otroci in mladostniki naj se gibljejo 
in ukvarjajo s športom vsaj 60 minut, tako da se glo-
boko zadihajo. Poleg tega pa je treba dvakrat teden-
sko izvajati vaje za razvoj moči.

Pripravila: Gordana Toth,  
univ. dipl. inž. živil. tehnologije, NIJZ

Prazniki so že pregovorno vezani na praznič-
no obloženo mizo, pogostejše prenajedanje 
in opuščanje telesne dejavnosti. Pestra po-
nudba praznične hrane, ki ima lep videz, 
vonj in okus, poveča naš tek. Tako kot 
zaužitje ene porcije zelenjave nima 
pozitivnih učinkov na zdravje, 
tudi enkraten obilen in prehran-
sko manj ustrezen obrok ne bo 
imel večjih dolgoročnih posle-
dic za zdravje. Izjema so lahko 
kratkotrajne prebavne težave, 
kot so napenjanje, zaprtje ali 
zgaga, ki pa običajno minejo 
brez večjih zapletov. Poslab-
šajo se lahko tudi naše počutje,  razpoloženje in sto-
rilnost.
Negotovost, ki nas tudi v času prazničnih dni preve-
va zaradi pandemije nove virusne bolezni COVID-19, 
lahko omilimo tako, da vzamemo stvari v svoje roke. 
Spremenjen način dela in življenja nasploh prinaša s 
seboj veliko izzivov, a tudi kar nekaj prednosti.
Tradicionalne praznične jedi zaradi sestavin v re-
ceptih težje spremenimo v »zdravo izbiro«. Če na 
primer pečemo božično potico ali novoletno torto, 
bodimo zmerni pri dodajanju maščob in sladkorja. 
Priporočamo, da v času božično–novoletnih praz-
nikov ohranjamo zmernost tako pri mizi kot tudi 
že pred tem v trgovini. Uživajmo zmerne količine 
mesa in mesnih izdelkov ter izbirajmo manj mast-
ne kose in odstranjujmo vidno maščobo. Uživajmo 
tudi zmerne količine manj mastnega mleka in mleč-
nih izdelkov, sladkih in prazničnih jedi, poleg tega 
pa v obroke vključujmo dovolj zelenjave in sadja ter 
različne vrste kaše in izdelke iz polnovrednih žit, ki 
so vir zaščitnih snovi, hkrati pa tudi energijsko in 
hranilno uravnotežijo obrok. Paziti moramo tudi na 
pitje. Ne pretiravajmo s sladkanimi napitki, energij-
skimi pijačami in alkoholom.
Pomembna sta torej razmislek in načrtovanje ob-
rokov v naprej, s čimer se izognemo prenajedanju. 
Ob tem pazimo tudi na velikost obrokov, izbirajmo 
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Pogovor v stiski pomaga

Če doživljate osebne stiske in težave, vas vabimo 
na Center za socialno delo Pomurje, Enota 
Ljutomer, na zaupni osebni pogovor s strokovno 
delavko/strokovnim delavcem, ki vam bo nudila/
nudil strokovno pomoč in podporo v okviru 
socialnovarstvenih storitev. Storitve so dostopne 
in namenjene posamezniku, družini ali paru za 
preprečevanje, zmanjševanje in odpravljanje 
osebnih stisk ter za nudenje oskrbe, varstva, vzgoje 
in usposabljanja. Upravičen je vsakdo, ki potrebuje 
pomoč. Vključitev je prostovoljna.
V storitvi Prva socialna pomoč vas bo strokovna 
delavka/strokovni delavec na razgovoru spodbudila/
spodbudil, da spregovorite o stiskah in težavah, da 
poveste čim več pomembnih podatkov in da izrazite 
svoje stališče do razmer, v katerih se nahajate. 
Pomagala/pomagal vam bo prepoznati stiske in 
težave, pri tem pa bo upoštevala/upošteval vaša 
pričakovanja in predloge za rešitev. Seznanila/
Seznanil vas bo s storitvami, programi in prejemki, 
ki so vam na voljo, načini, kako jih uveljaviti, ter tem, 
kakšne so vaše dolžnosti. V primeru stiske smo vam 
na voljo za pogovor.
Ob osebni stiski se lahko posamezniki vključite v 

storitev Osebno pomoč, v okviru katere boste v 
osebnih pogovorih s strokovno delavko raziskali, kaj 
želite pridobiti, kakšna je vaše ravnanje in ali lahko 
s svojim trenutnim ravnanjem dosežete, kar si želite. 
Izdelali boste načrt osebne pomoči, ki bo usmerjen 
k vašim ciljem. Glede na stisko ali težavo storitev 
poteka v obliki svetovanja, urejanja ali vodenja. V 
svetovalnem procesu pomoči boste s strokovno 
delavko opredelili problem in sklenili dogovor. 
Usmerjala vas bo v spoznavanje vaših odnosov ter 
odzivov, načinov soočanja, sodelovanja in pogajanja 
pri reševanju konfliktov, pa tudi k učenju novih oblik 
odnosov in odzivov.
Družinam in parom strokovna delavka nudi storitev 
Pomoč družini na domu, ki obsega strokovno 
svetovanje in pomoč pri urejanju medosebnih odnosov 
ter pri vzgoji in skrbi za otroke ter usposabljanje 
družine za opravljanje njene vsakdanje vloge.
Pogovor o stiski pomaga, zato ne odlašajte in se 
oglasite pri nas, nas pokličite ali nam pišite.

Center za socialno delo Pomurje, Enota Ljutomer
Rajh Nade ulica 2a, Ljutomer

Telefon: (02) 58 58 660, 051 629 505
E-pošta: gpcsd.ljuto@gov.si
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Zaposleni v Zdravstvenem domu Ljutomer smo v 
jesen zakorakali aktivno in s polno delovnega elana, 
predvsem kar se tiče okužbe s Sars-CoV-2. Še niti od 
prvega vala epidemije si nismo uspeli spočiti, pa nas 
je doletel že drugi val. V skrbi za občanke in občane 
smo skupaj s celotnim kolektivom in kriznim štabom 
iskali najbolj optimalne rešitve, da bi zdravstvene 
storitve, kar se tiče preprečevanja  širjenja okužbe, 
opravljanja brisov ter pregledov potencialno okuženih 
in že okuženih, skušali čim bolj približati vam, svojim 
uporabnikom v domačem okolju.
Zato v zdravstveni dom prihajate skozi vstopno 
točko, na kateri vas povprašajo, kje ste naročeni, 
vam izmerijo temperaturo in izpolnijo epidemiološki 
vprašalnik. Za namen varne obravnave smo 
vzpostavili covidno ambulanto, s katero želimo 
zagotoviti čim prejšnjo in čim kakovostnejšo oskrbo 
vseh tistih, za katere skrbimo in ki našo pomoč v 
času epidemije še bolj potrebujete. Če imate znake 
okužbe z novim koronavirusom (povišana telesna 
temperatura, kašelj, izcedek iz nosu, slabo počutje, 
bolečine v mišicah, prebavne težave, oteženo dihanje), 
pokličite osebnega zdravnika, ki vam bo dal nadaljnja 
navodila. Če ste že oboleli, ostanite doma, če pa se 
vam zdravstveno stanje poslabša, pokličete osebnega 
ali dežurnega zdravnika, ki  vas bo naročil na pregled.
Vse otroke, ki bolehajo za prehladnimi obolenji, 
bodo pediatri prav tako po predhodnem telefonskem 
pogovoru po potrebi naročili na pregled, ki bo 
izveden v belem kontejnerju – siva cona. Za otroke, 
ki so že oboleli za COVID-19 in se jim zdravstveno 
stanje poslabša, prav tako pokličete pediatra oz. 
dežurnega zdravnika, ki vas bo po potrebi naročil na 
pregled v modrem kontejnerju – rdeča cona. Z uvedbo 
nekaterih dejavnosti želimo storitve, ki so v času 
epidemije najbolj potrebne, občankam in občanom 
čim bolj približati. S tem razbremenjujemo covidno 
ambulanto v Murski Soboti, obenem pa želimo 
opraviti čim večjo in čim boljšo zdravstveno oskrbo 
že na primarnem nivoju. Prav tako še vedno izvajamo 
brise za  varovance  in zaposlene v Domu starejših 
občanov Ljutomer in v Domu Lukavci.

Aktivna jesen v Zdravstvenem domu Ljutomer

Da bo zdravstvena oskrba naših občank in občanov 
na še višjem strokovnem nivoju, pa smo v pripravah 
na širitev in posodobitev nujne medicinske pomoči.
Radi bi vas spomnili še na dosledno izvajanje vseh 
ukrepov in priporočil z namenom preprečevanja 
in širjenja okužbe z novim koronavirusom. Že ob 
blagih simptomih okužbe (neobičajna utrujenost, 
izcedek iz nosu, kašelj, povišana telesna temperature, 
neobičajne bolečine v mišicah, prebavne težave) 
ne prihajajte na delovno mesto, ohranjajte socialno 
distanco, redno si umivajte in razkužujte roke, da 
ne boste širili okužbe, pravilno kihajte in kašljajte v 
robec, ki ga nato zavrzite. Če zbolite, ostanite doma 
in pokličite svojega zdravnika, ki vam bo dal vsa 
nadaljnja navodila.
Le če bomo vsi dosledno upoštevali našteta 
priporočila, lahko skupaj premagamo virus.

Renata Škrget, mag. zdr. soc. manag.,  
pomočnica direktorja ZD Ljutomer

Boštjan Pihlar novi direktor ZD 
Ljutomer

V drugi polovici novembra 2020 je direktorsko 
mesto v ZD Ljutomer zasedel Boštjan Pihlar. Po 
odstopu prejšnjega direktorja Đorđa Šiškina je od 
16. junija zavod kot vršilka dolžnosti direktorja 
vodila Renata Škrget. Boštjan Pihlar je bil edini 
kandidat, ki se je prijavil na razpisano delovno 
mesto, predhodno pa si je pridobil podporo 
občinskih svetov v občinah Ljutomer, Križevci, 
Razkrižje in Veržej.

Zavodi, organizacije ...
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V letošnjem letu se spominjamo 170-letnice rojstva in 100-letnice smrti 
Henrika Schreinerja

V letu 2020 minevata okrogli obletnici rojstva (1850) 
in smrti (1920) še enega v plejadi »velikih« Prlekov, 
ki je najpomembnejšo sled zapustil na področju pe-
dagoškega poklica, in avtorja številnih strokovnih del: 
Henrika Schreinerja.
Rodil se je v Ljutomeru in tu je obiskoval osnovno šolo 
in prvi razred realke. Šolanje je nadaljeval na maribor-
ski gimnaziji in na Dunaju doštudiral prirodopis, mate-
matiko in fiziko. Njegove službene postaje so bile Dunaj, 
Bolzano in Maribor. Med letoma 1890 in 1920 je bil rav-
natelj mariborskega učiteljišča. Ta odgovorna in vplivna 
služba je pomenila, da je opravljal številne pomembne 
funkcije: bil je predsednik izpitne komisije za ljudske in 
meščanske šole, okrajni nadzornik za mariborsko okoli-
co ter častni član Hrvaškega pedagoškega zbora. V Mari-
boru je služboval v času zapletenih narodnostnih razmer 
v tem mestu in na slovenskem Štajerskem. Na učiteljišču 
se je izšolalo veliko število narodno zavednih Slovencev, 
ki so bili skozi pedagoški poklic glavni nosilci narodne 
zavesti med tukajšnjimi Slovenci. Čut odgovornosti za 
organizacijo slovenskega šolstva je izkazal tudi po razpa-

du Avstro-Ogrske monarhije, ko se je aktivno vključil v 
vzpostavitev novega šolskega sistema.
Njegova znanstvena zapuščina je bogata, saj obsega nad 
100 bibliografskih enot: člankov, razprav, samostojnih 
knjižnih del, del v soavtorstvu, kritik in ocen. Predv-
sem izstopata področji prirodoslovje in pedagogika. 
Na njegovo pobudo je bila ustanovljena Slovenska šol-
ska matica, ki je izdajala Pedagoški letopis. Schreiner 
je bil 20 let predsednik stanovske organizacije in tudi 
glavni urednik njenega glasila.
Henrik Schreiner je umrl v Mariboru, pokopan pa je 
v družinski grobnici v Šentjurju pri Celju. Leta 1951 je 
bila v Ljutomeru odkrita njegova spominska plošča, leta 
1955 pa v Mariboru monolitni spomenik v bližini ne-
kdanjega učiteljišča.
Kot zanimivost naj navedem še to, da je Henrik Schrei-
ner leta 1877 zaključil visokošolski študij pred izpitno 
komisijo, ki ji je predsedoval njegov rojak Franc Miklo-
šič, čigar 130-letnice smrti se bomo spominjali 7. mar-
ca prihodnje leto.

Franc Čuš, pomočnik ravnatelja GFML

Zadnjih nekaj let na Gimnaziji Franca Miklošiča Lju-
tomer (GFML) vlagamo veliko truda v raziskovalno 
dejavnost in zato smo ponosni na dosežene uspehe.
Tudi v šolskem letu 2019/2020 smo raziskovali in 
uspešno tekmovali, čeprav smo se morali prilagodi-
ti trenutni situaciji, povezani z epidemijo. Regijsko 
srečanje mladih raziskovalcev je potekalo na daljavo, 
državno pa je bilo prestavljeno na september. Tudi 
podelitev Krkinih nagrad in priznanj je potekala na 
videokonferenci, pa zaradi tega naša priznanja in nag-
rade niso vredne nič manj.
Na državnem tekmovanju je 16 dijakov z 12 razisko-
valnimi nalogami na zelo različnih področjih doseglo 
tri zlata, pet srebrnih in štiri bronasta priznanja.  Z 
osmimi nalogami, ki so ustrezale določenim razpi-
sanim področjem, smo sodelovali tudi na razpisu za 
Krkine nagrade in priznanja ter prejeli štiri nagrade 
in štiri priznanja.

Posebno Krkino zahvalo za uspešno mentorstvo dija-
kom pri raziskovalnem delu je letos prejela naša pro-
fesorica mag. Nina Žuman.
Zaključek raziskovalne dejavnosti v šolskem letu 
predstavlja izid publikacije Raziskovalni Reflektor, v 
kateri so objavljeni povzetki raziskovalnih nalog na-
ših dijakov in njihovi dosežki. Na publikacijo smo zelo 
ponosni in smo pogosto deležni pohval njenih navdu-
šenih bralcev.
Tako je kmalu po jesenskih počitnicah izšla nova šte-
vilka, že četrta po vrsti, s povzetki nalog iz prejšnjega 
šolskega leta. Letošnjo številko smo pripravili s po-
močjo Ustanove dr. Antona Trstenjaka, ki je finančno 
podprla njeno izdajo. Za to smo ji zelo hvaležni.
Vabimo vas, da našo publikacijo pregledate, saj vas 
čaka veliko zanimivega branja.

Mateja Godec, profesorica na GMFL

Mladi raziskovalci na GFML
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Na GFML vedno gledamo naprej. Ob sedanjih treh izo-
braževalnih programih (splošna gimnazija, umetniš-
ka gimnazija, smer gledališče in film ter predšolska 
vzgoja) v prihodnjem šolskem letu načrtujemo vpis 
v nov srednješolski strokovni program: medijski teh-
nik. S strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport 
smo že prejeli prvo potrditev.
Tako kot program predšolska vzgoja se tudi ta 
program po štirih letih zaključi s poklicno maturo. Di-
jak pridobi izobrazbo za poklic medijski tehnik in se 
lahko zaposli ali nadaljuje z izobraževanjem na dolo-
čenih študijskih smereh.

GFML v šolskem letu 2021/22 načrtuje vpis v nov izobraževalni program: 
medijski tehnik

Morda se v tem trenutku kdo sprašuje, zakaj smo 
izbrali ravno ta program. Razlogov za to je več. Pred 
štirimi leti smo začeli izvajati program umetniške 
gimnazije, smer gledališče in film. Med učenci smo za-
znali povečano zanimanje za vpis v srednje strokovne 
in poklicne programe, hkrati pa se v družbi veča zave-
danje o pomenu novih tehnologij.
Za vse, ki boste v prihodnosti izbirali srednjo šolo, na-
vajamo še nekaj možnosti za zaposlitev: zaposliti se 
je mogoče v podjetjih s področja grafičnih, spletnih, 
medijskih in avdiovizualnih komunikacij, kot so obli-
kovalski studii, v podjetjih za izdelavo multimedijskih 
portalov in spletnih strani, podjetjih za izdelavo ani-
macije, založbah, tiskarnah, radijskih in televizijskih 
hišah, seveda pa obstajajo še številne druge možnosti.
Kot verjetno opažate, imajo moč medijev, oglaše-
vanje ter avdio in vizualne predstavitve vedno večji 
vpliv na naš vsakdan. Zakaj ga ne bi ustvarjali tudi 
sami? Ključ do poklicne uspešnosti bo v prihodnos-
ti vsekakor digitalna pismenost in ustvarjalno raz-
mišljanje. Na poti do tega cilja vam bo zagotovo po-
magal tudi novi izobraževalni program, ki ga odslej 
ponujamo na GFML.

Franc Čuš, pomočnik ravnatelja GFML

Naše novo igralo

Športnih aktivnosti ni nikoli odveč. Tako smo se na 
Podružnični šoli Cven odločili, da k že postavljenim 
igralom ob našem igrišču dodamo še eno, na katerem 
bodo učenci preizkušali svoje gibalne sposobnos-
ti pri plezanju ter urili svojo vzdržljivost in mišično 
moč. Postavili smo ga z donacijami podjetij Makoter, 
Segrap in GM – gradbena mehanizacija, Boro Zemljak 
ter s sredstvi od prodaje zbranega starega papirja. 
Delo je ves čas spremljal in pri njem sodeloval hišnik 
Milan, v zaključni etapi pa so mu z veseljem pomagali 
tudi učenci.
Dokazali smo, da z dobro voljo in skupnimi močmi 
zmoremo vse. Vsem še enkrat iskrena hvala. Skupaj 
gradimo lepšo prihodnost za naše najmlajše.

Zaposleni na Podružnični šoli Cven
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GFML: povezani na daljavo

Od srede oktobra 2020 poteka pouk na daljavo, na 
katerega so se dijaki GFML privajali že med spomla-
danskim prvim valom epidemije novega koronaviru-
sa. Tako se ponovno spoprijemamo z izzivi virtual-
nega poučevanja in se trudimo optimistično zreti v 
prihodnost. Profesorji smo dejavnosti iz učilnic pre-
nesli v spletne učilnice, redni pouk pa v veliki meri 
izvajamo po urniku z videokonferencami. Dijaki svo-
je obveznosti vestno opravljajo in se trudijo znanje 
čim bolje pridobivati na ta drugačni način. Ob tem 
pa priznavajo, da pogrešajo šolo in sošolce.
V ta nenavadni čas poskušamo na poseben način 
vnašati prvine medsebojnega druženja, delovati na 
različnih področjih in pridobivati dodatno znanje in 
spretnosti. Tako smo od zaprtja šol uspeli uresničiti 
precej načrtovanih dogodkov za popestritev našega 
običajnega pouka. V nadaljevanju je predstavljenih 
nekaj vidnejših dogodkov  na GFML.
Vsako leto novembra na šoli obeležujemo obletnico 
rojstva slovenskega jezikoslovca Franca Miklošiča, in 
sicer z medpredmetno povezanimi projektnimi Mik-
lošičevimi dnevi. Tako so dijaki 1. letnika vseh treh 
programov pri slovenščini spoznavali narečja in se 
ustvarjalno lotili različnih nalog, povezanih z njimi; 
pri tujih jezikih pa so se spoprijeli še z dodatnimi je-
zikovnimi izzivi, kot je na primer iskanje popačenk iz 
tujih jezikov v slovenščini.  Dijaki 2. letnika so se v času 
naravoslovnega projektnega dneva lotili teme z naslo-
vom Izzivi epidemije in raziskovali velike epidemije v 
preteklosti, pot širjenja koronavirusa proti Sloveniji 
in proučevali pogostost mikroorganizmov na kirur-
ških maskah.  V zvezi z epidemijo so se medpredmet-
no povezovali še pri naslednjih podtemah: destilacija 
vina za uporabo razkužil, finančno stanje obrtnika, ki v 
času koronavirusa ne more opravljati svoje dejavnosti, 
izrazje s področja epidemije in pandemije v tujih je-
zikih ter posledice epidemije na psihosocialno počutje 
otrok in mladostnikov.  Dijaki 3. letnika so se v okviru 
Miklošičevih dnevov ukvarjali s tematiko migracij. Po-
jav so spoznavali z različnih družboslovnih vidikov, ob 
tem pa so se na videokonferenci srečali tudi s prosto-
voljko Slovenske filantropije Ano Tasić in s predstavni-
co ZN v Sloveniji Urško Pliberšek.

Miklošičevi dnevi so bili obogateni tudi z virtualnim 
sprehodom po likovni razstavi del naše profesorice 
Tanje Trajbarič Lopert in bivšega dijaka Filipa Kul-
čarja, sedanjega študenta na Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje. Na videokonferenci smo 
se srečali tudi z izr. prof. dr. Polonco Šek Mertük s 
Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, ki nam je 
predstavila interaktivno učno e-okolje, ki nastaja v 
okviru projekta Slovenščina na dlani, z Zoranom Fi-
javžem, diplomiranim medjezikovnim posrednikom, 
ki nas je pobliže seznanil z jezikovnimi korpusi ter 
s pesnikom, pisateljem za odrasle in otroke, gleda-
liškim in filmskim režiserjem ter velikim humanis-
tom Vinkom Möderndorferjem.  Ob zaključku Mik-
lošičevih dnevov smo bili lahko 3. decembra priča 
prvemu virtualnemu literarnemu večeru »Nesmrt-
na moč poezije« v počastitev 220-letnice rojstva 
našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Tako 
je dijaška ustvarjalnost postavila piko na i bogatemu 
jesenskemu dogajanju.
V tem času dijaki izkazujejo odličnost tudi na raz-
ličnih raziskovalnih področjih. Naša bivša dijakinja 
Živa Buzeti je s svojo raziskovalno nalogo na med-
narodnem raziskovalnem tekmovanju osvojila prvo 
mesto, dijaki GFML pa so v času šolanja na daljavo 
uspešno tekmovali na šolski in državni ravni v znan-
ju iz sladkorne bolezni ter na državni ravni osvojili 2 
zlati in 4 srebrna priznanja.
Trudimo se, da ostajamo prisotni v lokalnem pros-
toru, zato kljub delu na daljavo nismo prenehali s 
snemanjem radijske in TV-oddaje. V tem času smo 
izdali novi Raziskovalni reflektor, v katerem so pred-
stavljeni zaključki vidnejših dijaških raziskovalnih 
nalog in se na videokonferenci predstavili  osnov-
nim šolam. Dijaki na šolski spletni strani www.gfml.
si sproti objavljajo ustvarjalne utrinke svojega dela 
na daljavo. Prav tako se kot šola povezujemo v skup-
nih akcijah, kot sta slovenski tradicionalni zajtrk in 
projekt v lokalni skupnosti LAS Prlekija z naslovom 
»Tak se guči«.  Na  pridne in prizadevne dijake ter 
delavce šole pa ni pozabil niti Miklavž. V naši odsot-
nosti je obiskal šolo in tam za vsakega od dijakov in 
zaposlenih pustil posebno darilo.
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Dijaki in vsi zaposleni na GFML dokazujemo, da je tudi 
v najbolj nenavadnih razmerah mogoče ustvarjati vr-
hunske dosežke, se med seboj povezovati in se truditi 
v čim večji meri aktivno pridobivati znanje. Verjame-
mo, da bo vsakdo od nas po končanem obdobju šo-

Naše vsakodnevno življenje se je v letu 2020 pre-
cej spremenilo. Zato letos vsi velike upe polagamo 
v lepše prihajajoče leto. Čisto vsakdo pa ima mož-
nost, da se potrudi in iz vsake situacije potegne naj-
boljše, čeprav se včasih na prvi pogled to zdi sko-
rajda nemogoče. Mladinski svet Ljutomer deluje z 
mladimi za mlade že vrsto let, zadnja leta pa smo 
dejavnost nadgradili še s širšo podporo vsem ge-
neracijam.
Tudi letos smo bili zelo aktivni in smo med drugim 
sodelovali v akciji #podarizvezek. Zbirali smo šol-
ske potrebščine za otroke in mlade iz socialno ran-
ljivih družin v Pomurju. Skupaj smo tako lažji za-
četek šolskega leta omogočili kar 238 pomurskim 
otrokom oziroma mladim.
V Mladinskem svetu Ljutomer s projektom Večge-
neracijski center po najboljših močeh pomagamo 
vsakomur, ki potrebuje kakršnokoli pomoč. Letos 
smo med drugim uspešno zagnali razdeljevanje 
hrane z geslom »Namesto vstran drugemu v dlan«. 

Od maja do konca novembra 2020 smo razdelili 
2532 paketov zdrave in uporabne hrane, ki bi jo 
bile trgovine ob zaključku delovnega dne primora-
ne zavreči. Zavedamo se, da mnogim vsak podar-
jen prehrambeni izdelek ogromno pomeni, zato 
zbiramo tudi trajno hrano, ki jo podarimo social-
no ogroženim posameznikom in družinam ter jim 
ob tem dan polepšamo tudi s toplo besedo. Nismo 
pa pozabili niti na starostnike, saj pridno zbiramo 
vzpodbudna pisemca in voščila z lepimi željami, ki 
bodo dosegla domove in srca tistih, ki to v teh ča-
sih še posebej potrebujejo. Pomembno vlogo smo 
odigrali tudi v vseslovenski akciji, s katero smo po-
magali obdariti otroke, mlade in starostnike. Sode-
lovali smo namreč pri projektu Božiček za en dan. 
V kratkem času smo v Ljutomeru zbrali več kot 100 
paketov, ki bodo mnogim polepšali praznike.

Najlepša hvala vsem prostovoljkam in prostovolj-
cem ter donatorjem, ki nam vestno in predano po-
magate pri vsakodnevnih dejanjih pomoči drugim.

Hvala Vam za dobra dela, ki jih opravljate!

Pokličete nas lahko na telefonsko število 08 20 09 
650 ali nam pišete na e-naslov msljutomer@gmail.
com. Ko bo spet mogoče, pa se že veselimo srečanja 
z vami v Večgeneracijskem centru Pomurja – enota 
Ljutomer na Ormoški cesti 22. Oglasite se v času 
uradnih ur ali pa se udeležite aktivnosti, ki jih pri-
pravljamo za vas. Projekt podpirajo: Evropski so-
cialni sklad, Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter lokalne skupnosti.

Mladinski svet Ljutomer

lanja na daljavo ohranil marsikatero na novo pridob-
ljeno spretnost in znanje. Vseeno pa vsi že nestrpno 
pričakujemo dan snidenja v živo v šoli.
Liljana Fajdiga in Klaudija Tivadar, profesorici na GFML

Nov dan – nov začetek
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Zamisel za predstavitev starih obrti je nastala 
ob druženju in prepletu različnih projektov med 
Splošno knjižnico Ljutomer in članicami Sekcije za 
ohranjanje kulturne dediščine pri DU Ljutomer (ti-
panka Jabolko, kuharska knjiga Mešam, kuham in 
uživam, vaški grbi in drugo).

Način življenja nekoč je oblikoval vrsto obrti, ki so 
od začetka spremljale kmetovo delo in različne de-
javnosti. Teh tradicionalnih obrti ni manjkalo niti 
na območju Ljutomera, ki ima bogato obrtniško 
zgodovino. Obrtniki so se že od 14. stoletja naprej 
združevali v združenja ali cehe za posamezne obrt-
ne panoge. V Ljutomeru in okolici se je obrtništvo 
začelo močno razvijati, ko so na začetku 17. stoletja 
dobili dovoljenja za ustanovitev podružnic teh ce-
hov. Skozi stoletja so Ljutomerčani ustvarili marsi-
kateri izdelek, ki bo za vedno ohranil visoko raven 
in ga nobena industrija nikoli ne bo mogla doseči.

V današnjih časih je zelo težko najti kakšnega ko-
vača, lončarja, kolarja, čevljarja ali mizarja. To vel-
ja tudi za območje Ljutomera, na katerem deluje le 
še peščica obrtnih mojstrov. Marsikatero znanje, 
ki ga ti stari mojstri ohranjajo, v njihovih družinah 
prehaja iz roda v rod. Zato smo se v sodelovanju 
s Sekcijo za ohranjanje kulturne dediščine pri DU 
Ljutomer skupaj odločili, da letošnjo tematiko Zgo-
dovinskih listov posvetimo tradicionalnemu ob-
rtništvu. Skupaj s članicami društva smo sklenili, 
da bomo v posameznih člankih predstavili kroja-
štvo, zdenčarstvo, čevljarstvo, slikopleskarstvo, 
mizarstvo, vrvarstvo, kovaštvo, kolarstvo, mlinar-
stvo slaščičarstvo in medičarstvo. V člankih bomo 
predstavili razvoj in zgodovino posameznih obrti 
na območju Ljutomera. Jedro posameznega članka 
bo zajemalo tudi delo članic društva, ki so raziska-
le posamezno obrt pri aktivnih obrtnih mojstrih 
oziroma pri njihovih potomcih, ki hranijo njihovo 
zapuščino. Vsaka članica je s pomočjo raziskovalne-
ga lista zapisala osnovne podatke o obrti, popisala 
vsakdanjik in potek obrtnikovega dela ter zbrala 
primerne fotografije. Raziskovalno delo, ki bo te-

Predstavitev starih obrti v Ljutomeru – Splošna knjižnica Ljutomer in Sekcija 
za ohranjanje kulturne dediščine pri DU Ljutomer

meljilo na proučevanju strokovnih virov in litera-
ture ter zbranih raziskovalnih del, bo objavljeno v 
27. Zgodovinskih listih (letna publikacija Splošne 
knjižnice Ljutomer), ki bo predvidoma izšla marca 
leta 2021.

Tradicionalne obrti danes ohranja le še peščica 
mojstrov, nekatere njihove izdelke pa dobimo kveč-
jemu na sejmih ali v butičnih trgovinah. Zato se nam 
zdi pomembno, da se ta kulturna dediščina ohranja 
še naprej in prenese naslednjim generacijam, saj so 
izdelki iz domačih pokrajin vedno najboljši in naj-
kakovostnejši.

Tomaž Markovič, Splošna knjižnica Ljutomer, OE Muzej
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Prenova in prevetritev muzeja v mestni hiši v Ljutomeru

V poletnih mesecih smo muzej temeljito prenovili in 
prevetrili. V njem so razstavljene tri stalne zbirke, in 
sicer Splošna muzejska zbirka o Ljutomeru in okolici, 
Taborsko gibanje na Slovenskem ter Zbirka fotografij 
in filmov dr. Karola Grossmanna. 
Časovno muzejska zbirka predstavlja zgodovino 
Ljutomera s širšo okolico vse od prazgodovine do 
danes. V muzeju si lahko ogledate tudi domoznanska 
dela, stara 100 let in več, ki so nastala izpod peresa 
Franca Miklošiča, Stanka Vraza, Leopolda Volkmerja 
in ostalih ljutomerskih velikanov. Med avgustom in 
oktobrom, ko so vsem dobro znane razmere to še do-
puščale, si je muzej ogledalo več kot 300 obiskovalcev 

iz celotne Slovenije. Prizadevamo si, da bi se obis-
ki muzeja še povečali, zato smo pripravili dodatno 
promocijsko gradivo in ustvarili stran na družbe-
nem omrežju Facebook ter spletno stran Muzej in 
Galerija Ante Trstenjak Ljutomer, na katerih redno 
objavljamo zgodovinske utrinke iz Ljutomera in 
okolice.
V Galeriji Ante Trstenjak Ljutomer je v letošnjem 
letu potekalo sedem razstav avtorjev od blizu in da-
leč. Zadnja razstava likovne sekcije Silvo Prelog bo 
potekala v decembru in v januarju. Zaradi zdravstve-
nih ukrepov bo ogled razstave možen virtualno na 
družbenih omrežjih od 10. decembra 2020 naprej.
V zadnjih tednih smo se intenzivno ukvarjali tudi 
s promocijo galerije stalno razstavljenih umet-
niških likovnih del največjega prleškega slikarja 
Anteja Trstenjaka. Galerija, ki je v pritličju mestne 
hiše, razpolaga s 25 enotami in obsega zaključena 
avtorjeva olja na platnih, akvarele in gvaše, lino-
reze in lesoreze, slike z barvnim svinčnikom ter 
študije.  Ob letošnji 50. obletnici smrti Anteja Trs-
tenjaka je razstava njegovih del potekala v Srbskem 
muzeju v Bautzenu/Budyšinu v Nemčiji. Omenjena 
razstava bo naslednje leto gostovala v Pragi, nato 
pa še v Univerzitetni galeriji v Mariboru, v kateri bo 
svoj delež prispevala tudi naša institucija.

Tomaž Markovič, Splošna knjižnica Ljutomer, OE Muzej

Občina Ljutomer se je s podpisom Sporazuma o so-
delovanju pri iniciativi »PRIMOKIZ – celostna pod-
pora družinam z otroki do sedmega leta starosti« 
vključila v pilotni projekt, ki se izvaja v osmih ob-
činah v Sloveniji. Iniciativa PRIMOKIZ je model, ki 
je bil razvit v Švici, izveden tudi v Nemčiji in se v 
obdobju 2020–2022 izvaja v Sloveniji. Sestavljajo 
ga  aktivnosti, ki vodijo v sprejetje strategije za dru-

žinam z mlajšimi otroki prijazno občino. S pomoč-
jo pripravljene strategije bomo v Občini Ljutomer 
promovirali kakovosten celostni razvoj predšolskih 
otrok. Posledično se bo izboljšala kakovost bivan-
ja družin z mlajšimi otroki, poleg tega pa se bo na 
splošno višal standard bivanja v občini. Strategija 
stremi k povezovanju različnih sektorjev in storitev, 
namenjenih družinam z mlajšimi otroki.

Občina Ljutomer vključena v PRIMOKIZ
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Obeležitev 120 let šolske zgradbe v Cezanjevcih

Leto 2020 je za majhno šolo v Cezanjevcih, ki se pona-
ša z več kot 190-letno tradicijo šolstva v šolskem oko-
lišu, prav posebno leto. Najstarejši del šolske zgrad-
be je star že 120 let. Stavba, ki je bila na trenutnem 
mestu po požaru v Cezanjevcih zgrajena leta 1900, je 
bila v vseh dosedanjih letih večkrat dozidana, prezi-
dana in preurejena. Njena podoba v središču vasi je v 
letošnjem letu prišla še posebej do izraza. Z obsežno 
sanacijo, ki jo je izvedla ustanoviteljica, Občina Ljuto-
mer, je trenutno pravi biser kulturne dediščine. Kljub 
temu, da nas vse prevevata ponos in hkrati hvalež-
nost, ne moremo mimo dejstva, da zgradba s svojim 
dolgoletnim poslanstvom trenutno še zmeraj ne iz-
polnjuje vseh standardov in normativov za izvajanje 
sodobnega vzgojno-izobraževalnega dela.
Z aktivnostmi za obeleženje 120-letnice najstarejše-
ga dela šolske stavbe smo začeli že v začetku tekočega 
leta. Z razpisanim likovnim natečajem smo februarja 
izbrali najboljšo risbico, ki je postala logotip naše šole 
v tem letu. V tem času se je pripravljal tudi zbornik, ki 
bo izšel ob koncu leta. Prinašal bo zgodovinski pregled 
najpomembnejših dogodkov, povezanih s šolsko zgrad-
bo. Zajemal bo tudi oris kulturne in naravne dediščine 
krajev našega šolskega okoliša. Zbornik bogatijo tudi 
avtorski prispevki nekdanjih učencev in zaposlenih ter 
krajanov, povezanih s šolo v Cezanjevcih.
V tednu otroka so se naše dejavnosti, povezane s 120. 
obletnico stavbe, zaključevale. Izvedli smo projektni 
teden, katerega vrhunec sta predstavljala kulturni 
dan na temo Branje nas bogati in položitev časovne 
kapsule.
Kulturni dan smo začeli z branjem in pogovorom ob 
izbranem literarnem besedilu. Ob tem smo se osredo-
točali na vrednote, ki jih že drugo leto zapored ures-
ničujemo s projektom Zmagujemo z vrednotami. Ob 
tej priložnosti so si učenci izdelali tudi svoja knjižna 
kazala. Vsak razred je za časovno kapsulo prispeval 
izdelek, v katerem se zrcalijo misli tega razreda.
Kulturni dan je zajemal tudi terensko delo. S pomočjo 
rešenih ugank so se učenci odpravili do izbranih obe-
ležij v Cezanjevcih. Tako so se ustavili ob spomeniku 
dr. Ivana Gottweisa – leta 1827 je bila namreč prav na 

njegovo pobudo ustanovljena šola v Cezanjevcih – ob 
cerkvi sv. Roka in Sebastijana, ob grobu družine Ribič 
in Stajnkovi grobnici, ob vrtcu, na Ribičevi domačiji in 
ob grobu talcev, ob trikotnem obcestnem znamenju 
in na Dunajevi/Novakovi domačiji. Pogledali so skozi 
drugo zeleno okno v ljutomerski občini in si ogledali 
razstavo, povezano z obeleževanjem 120-letnice šol-
ske stavbe.
V petek, 9. oktobra 2020, smo v virtualnem prenosu 
v živo obeležili 120. obletnico šolske zgradbe, s hva-
ležnostjo spregovorili o sanaciji šole in v časovno 
kapsulo položili razredne izdelke, ki jih bomo na pod-
strešju šole odložili za pol stoletja. Če se nam uresniči 
dolgoletna želja po novi šoli v Cezanjevcih, bomo ča-
sovno kapsulo odprli že ob odprtju nove šole.
Prenosu se je pridružila tudi županja Občine Ljuto-
mer mag. Olga Karba. Ta je učence naše šole namreč 
že v svojem prispevku za prihajajoči zbornik izzvala 
s fotografijo. Kdor jo bo prepoznal na fotografiji iz 2. 
razreda in to sporočil na njen elektronski naslov, bo 
lahko med srečnimi izžrebanci za enodnevno opravl-
janje vloge županje.
Obogateni z vedenjem o naši preteklosti in z velikim 
optimizmom že tlakujemo pot do 200. obletnice šol-
stva v teh krajih, v katerih na razpotju cest še zmeraj 
na široko odpiramo vrata hrama učenosti in s pono-
som pošiljamo v svet »uka željno mladino« ter tako 
že mnogo let uresničujemo vizijo OŠ Janka Ribiča Ce-
zanjevci.

Karmen Rauter, prof. nem. in slov. in 
 Nataša Pušenjak, prof. RP
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Pomoč pri nakupu računalnikov

V letošnjem letu se je naš način življenja v marsičem 
spremenil in se še spreminja. Nova bolezen, novi 
ukrepi, pouk in marsikatera služba od doma oziroma 
na daljavo … V vrtcih poteka le nujno varstvo, javno 
življenje je ukinjeno, športnih, kulturnih, zabavnih in 
drugih prireditev  pa trenutno ni.
Spremembe na nas vplivajo nelagodno, težko jih spre-
jemamo, še posebej, če se spreminja naš vsakodnevni 
ritem, ki smo ga bili vajeni leta in leta.
Tudi vsi tisti, ki delamo v šolstvu  in v vrtcih, trenut-
nega načina dela nismo vajeni. Pouk na daljavo? Var-
stvo le za starše otrok, ki ga nujno potrebujejo? 
Če bi nam o tem kdo govoril pred leti, bi se mu sme-
jali. Danes pa je to realnost. Učitelji, starši in učenci 
smo spomladi od nekega petka do naslednjega pone-
deljka doživeli velike spremembe.
Zdaj ponovno ostajamo doma, pouk poteka s pomočjo 
računalniške tehnologije. Vsa leta smo prav to tehno-
logijo odsvetovali, danes pa nam pomaga in nas rešu-
je.  A upam, da ne na dolgi rok, saj učitelji  in učenci 
spadamo v šolo, otroci pa v vrtec. Ljudje se moramo 
družiti, se povezovati, se pogovarjati v živo ter se 
imeti možnosti sprostiti na športnih prireditvah, kon-
certih in v gledališčih.
V tem času prihaja tudi do mnogih stisk, strahov, bo-
jazni in vprašanj, kako dolgo bodo ukrepi še trajali, 
kdaj  bodo šole in vrtci ponovno odprli svoja vrata, 
kdaj se bomo spet družili, hodili na koncerte, tekme, v 
gledališče in kino.
Kaj se dogaja doma, pri naših družinah, ne vemo. 
Kako nenadoma biti skupaj cel dan, teden in mesec? 
Kako uskladiti šolske obveznosti otrok in delo star-
šev, ki morajo uporabljati en računalnik, nekateri celo 
en mobitel? Kako reševati internetne povezave, ki se 
prekinjajo in ki ne delujejo? Kako pomagati otroku 
pri učenju?
Dilem, stisk, bojazni in strahov je veliko. Nedelujo-
ča tehnologija, en računalnik, ki si ga mora deliti več 
družinskih članov, starši in otroci. V marsikateri dru-
žini vlada stiska, ker otroci nimajo dobre internetne 
povezave, ki je večkrat prekinjena, oprema je stara in 

nedelujoča, nekateri nimajo kamere.
Velikokrat se vse ustavi, »zašteka«, otroci jočejo, star-
ši pa iščemo rešitve …
Šole skušamo te stiske reševati po najboljših močeh.
Z OŠ Mala Nedelja smo pisali  Lions klubu Ljutomer, 
prijateljem in različnim podjetjem s prošnjo, ali nam 
lahko kakorkoli pomagajo, da družinam uspe rešiti 
vsaj stiske zaradi neustrezne računalniške opreme.
Odziv donatorjev je bil neverjeten.

• Bioterme Mala Nedelja: takoj po prejemu naše 
prošnje se nam je oglasil direktor Miran Blagovič 
in doniral 1000 evrov. Nabavili smo prenosne ra-
čunalnike z vso ustrezno opremo in učenci jih že 
uporabljajo.

• Lions klub Ljutomer: donirali so dva prenosnika z 
vso potrebno opremo. Darovalo jih je podjetje Clea-
ngrad d. o. o. iz Ljutomera, ki je pomagalo tudi učen-
cem drugih šol. 

• Bruno Šprljan iz Ljutomera: od prijateljev in obča-
nov je zbral računalnike, ki jih je programsko uredil 
in pripravil za uporabo.

• Boštjan Petučnik, Bojana Marin in Aleksandra Pe-
rišič: vsi so učitelji, prvi je prijatelj iz Grabšincev v 
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občini Sveti Jurij ob Ščavnici in poučuje na Srednji 
šoli za oblikovanje v Mariboru,  drugi dve pa sta so-
delavki naše šole. Podarili so nam svoje še delujoče 
prenosnike in tiskalnik.

• Erna Lülik  in Žare Rues iz Murske Sobote: prav tako 
se ne poznamo, a sta darovala še delujoči prenosnik, 
ki je družini  s tremi šoloobveznimi otroki  prinesel 
veselje. Ta svet je lep, če si človek do ljudi.

Ponosen, da med nami bivajo ljudje, ki jim je mar 
za druge, ostaneš brez besed. Donacije še prihajajo, 
med drugim tudi iz SVIZ –a, Modre zavarovalnice in 
od posameznikov. Žal pa se povečujejo tudi potrebe 
družin, ker se določena starejša oprema hitro kvari 
ali ne deluje.
Trenutno je novo opremo tudi težko nabaviti. Zaveda-
mo se, da si je marsikatera družina ne more privoščiti, 
toda učenci morajo delati za šolo, marsikateri starši 
pa za službo.

Pomagali smo 15 družinam, skupaj 38 otrokom (ena 
od družin ima 5 šoloobveznih otrok, ena 4, pet družin 
ima 3, šest  družin 2 in dve družini 1 šoloobveznega 
otroka.
Seveda bomo pomagali še naprej.
Hvala vsem, ki ste nam prisluhnili in priskočili na 
pomoč, prav tako pa tudi vsem, ki boste to še stori-
li. Verjemite, da ste našim družinam dali upanje, da 
verjamejo naprej, jim olajšali finančno stisko, našim 
učencem pa olajšali šolsko delo.
Ne da se opisati hvaležnosti staršev in ne žara v 
otroških očeh ob predaji opreme. 
Pomagati popolnoma neznanemu sočloveku je vred-
nota, ki nas plemeniti. Bogati tako darovalca kot tiste, 
ki jih obdaruje in jim daje upanje.
Ponuditi upanje v teh časih pa je nekaj neprecenljive-
ga. Hvala vam.

Breda Žunič, ravnateljica OŠ Mala Nedelja

Letošnji praznični december je vsekakor precej 
drugačen od prejšnjih, a na srečo nekaj vendarle 
ostaja enako – še vedno obstajajo posamezniki, ki 
so pripravljeni pomagati sočloveku.
V KDR, Dragica Kosmajer s. p. se v sklopu izvajanja 
osebne asistence (OA) pogosto srečujemo tako s 
posamezniki kot z družinami v socialni stiski. Zato 
smo se zelo razveselili, da se je donator, ki pa je 
želel ostati anonimen, odločil obdariti prav druži-
no, ki smo jo predlagali. Ker je donator želel za-
gotoviti, da družina dobi točno to, kar potrebuje, 
smo preverili njihove želje in potrebe ter jih posre-
dovali naprej. Tako smo lahko tik pred Miklavžem 
razveselili člane enostarševske družine z dvema 
šolajočima se otrokoma, ki so nujno potrebovali 
računalnik. Donator je priskrbel popolno računal-
niško opremo, hkrati pa je otroka obdaril z zimsko 
obutvijo in oblačili, pa tudi na sladko presenečenje 
ni pozabil.

Ne da se opisati sreče družine, ko smo jim podar-
jeno predali. Otroka bosta sedaj lahko nemoteno 
izvajala svoje obveznosti med šolanjem na daljavo. 
Najbolj pa sta jih ganila sama gesta in spoznanje, da 
obstaja nekdo, ki jim je bil pripravljen pomagati.
Žal je pomoči potrebnih še veliko. Če bi tudi vi 
želeli na kakršen koli način pomagati in v teh 
prazničnih dneh ne-
koga razveseliti, nam 
pišite na elektronski 
naslov osebna.asis-
tenca.dr.kosmajer@
gmail.com oz. nas 
pokličite na telefon-
sko številko 041 612 
499.

Petra Razlag,  
strokovna vodja OA

Družini z donacijo polepšali praznike
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OŠ Stročja vas – Kulturna šola 2020

Že v letu 2015 je OŠ Stročja vas prejela naziv Kultur-
na šola 2015 in naziv smo vzdrževali 5 let. Maja 2020 
smo ponovno kandidirali za ta laskavi naziv ter v pri-
javnici navedli vse dejavnosti, ki jih izvajamo na po-
dročju kulture. In teh ni bilo malo.
Prejeli smo obvestilo ocenjevalne komisije o podeli-
tvi nazivov Kulturna šola za obdobje 2020–2024. Med 
vsemi šolami, ki so skladno z razpisnimi kriteriji izpol-
njevale vse kvantitativne in kvalitativne pogoje, smo 
ponovno prejeli naziv Kulturna šola za obdobje 2020–
2024.  V dopisu pa je bilo tudi presenečenje. Poleg raz-
glasitve Naj kulturne šole namreč podeljujejo tudi 
priznanja za posebne dosežke in za enega od njih je 
bila izbrana tudi naša šola. Gre za 9 kategorij oziro-
ma področij: zborovska dejavnost, gledališka in lut-
kovna dejavnost, folklorna dejavnost, likovna dejav-
nost, varovanje kulturne dediščine, inštrumentalne 
dejavnosti, filmske dejavnosti, plesne dejavnosti in 
literarne dejavnosti.
Javni sklad Republike Slovenije za kultur-
ne dejavnosti je 28. septembra 2020 izvedel 
zaključno prireditev Kulturna šola 2020, ki se 
je odvila v atriju Mestnega muzeja Ljubljana. 

Prireditev je morala biti zaradi okoliščin izvedena 
prilagojeno.
Kot ravnateljica OŠ Stročja vas sem s ponosom prev-
zela posebno priznanje OŠ Stročja vas za posebne 
dosežke na področju inštrumentalne dejavnosti.
Za to izrekam iskreno zahvalo vsem mentorjem tam-
buraške dejavnosti na šoli, ki so se zvrstili v preteklo-
sti in poskrbeli za oživitev te posebne dejavnosti. Še 
posebej se zahvaljujem Zvonku Mavriču, ki je doniral 
inštrumente ter predal dobro osnovo mlajši generaciji. 
Posebno zahvalo pa namenjam tudi Rafaelu Pavliči-
ču, ki skrbi, da je mladim zven tamburic mil in prije-
ten ter z »digitalno« generacijo ohranja tradicijo igra-
nja po sistemu Farkaš.
Seveda brez navdušenih učencev ta dejavnost ne 
bi bila mogoča – zato izrekam zahvalo in čestitke 
tudi vsem tamburašem naše šole. Ključna je tudi 
podpora staršev: hvala tudi vam, spoštovani starši.
Na šoli pa nas je obiskala tudi vodja izpostave JSKD 
Ljutomer Mira Rebernik Žižek in mentorjem kultur-
nih dejavnosti predala priznanje in zahvalo za kultur-
no udejstvovanje.

Mateja Leskovar Polanič, ravnateljica OŠ Stročja vas

Gozdna terapija s Tannjo Yrska

S članicami bralnega kluba Splošne knjižnice Ljuto-
mer in predavateljico Tannjo Yrska smo se 16. sep-
tembra 2020 podale v bližnji gozd v Ljutomeru. Po 
njem smo se sprehodile, si ga ogledale iz drugega zor-
nega kota in naredile veliko razteznih vaj. Zelo smo se 
sprostile in povezale z naravo. Tannja Yrska, ki je univ. 
dipl. inž. gozdarstva, je pohvalila lepote gozda, ob tem 
pa dejala, da že 10 let dnevno hodi v gozd. To poč-
ne zaradi potrebe in ljubezni do narave. Zadnjih 5 let 
pa v gozd vodi tudi skupine ljudi, da bi z njimi delila 
svoje izkušnje in jim pomagala navezati tesnejši stik 
z gozdom in naravo. Predavanje in delavnica sta bila 
namenjena navduševanju za hojo v gozd in opomin-
janju na to, kaj vse nam gozd nudi. Predavateljica nam 
je predala tudi praktične nasvete za preživljanje časa 

v gozdu z namenom izboljšanja počutja in zdravja. 
Zelo zdravilno je tudi, če človek objame svoje drevo. 
S hojo po gozdu izboljšamo tako zdravje kot počutje.

Vesna Laissani, direktorica SKL

Dejavnosti v Splošni knjižnici Ljutomer
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Predstavitev knjige Aljoše Bagole Kako izgoreti 
in spraviti življenje v svoje roke

V prijetnem ambientu slaščičarne Flo Cukeraj v Lju-
tomeru je bila 2. oktobra 2020 predstavitev knjige 
Aljoše Bagole Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje 
roke, v kateri je predstavil svojo izkušnjo z izgo-
relostjo. Na dinamičnem predavanju, začinjenim z 
avtorjevim humorjem, smo odkrili, kako naš ustroj, 
vzorci in sodobna tehnologija vplivajo na naše od-
ločanje. Svetuje, naj se ne trudimo preveč z veličino 
in svojo zapuščino in se ne predajamo nepotrebne-
mu trpljenju. »Smisel življenja ni v tem, kaj pustiš 
za seboj, ampak v tem, kaj življenje pusti v nas.« 
Pogovor z avtorjem je vodila direktorica Splošne 
knjižnice Ljutomer Vesna Laissani. Večer smo za-
ključili z glasbenim programom Urške Taškov na 
harmoniki.

Sonja Rožman, SKL  

Predstavitev knjige Izprijenka domačinke Jelke 
Vrbnjak

V muzeju Splošne knjižnice Ljutomer je bila 6. ok-
tobra 2020 v soorganizaciji Lions kluba Ljutomer 
predstavljena knjiga domačinke Jelke Vrbnjak z na-
slovom Izprijenka. Knjiga opisuje naše kraje, delo 
na kmetiji, odhod mladih v mesto, razkorak med 
življenjem na vasi in v mestih, iskanje zaposlitve v 
mestih, odnose v družini, pokrajino, sezonsko delo, 

težko življenje mater samohranilk ter odnose med 
žensko in moškim. Knjiga se dotakne krščanskih 
vrednot, vzgoje in življenja v družinah na vasi. Delo 
je nastalo pred 30 leti, zato se za današnji čas mogo-
če zdi kot nemogoče. Knjiga je vredna branja, saj so 
v njej opisani kraji in dogodki v okolici Male Nedelje, 
ki jih vsi dobro poznamo. Avtorica Jelka Vrbnjak je 
prebrala nekaj odlomkov iz svoje knjige: Košnja ota-
ve, Delovna knjižica, Cilikina najemniška soba.

Predstavnik založnika, Zavoda Volosov hram, Ro-
bert Titan Felix je povedal, da že dolgo ni izdal 
knjige, ki bi tako realistično in zanimivo opisovala 
življenje na vasi v preteklosti. Predstavitev knjige 
je z igranjem skladb Alojza Slaka na harmoniko po-
pestril Tadej Murkovič.

Vesna Laissani, direktorica SKL
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V novo šolsko leto smo 
vstopili z optimizmom in 
pripravljeni na nove do-
godivščine. Teh se neiz-
merno veselimo tako 
mali kot veliki. Zato je 
bil september pri nas 
zelo pester. Ob prvem 
vrtčevskem dnevu smo 
čas namenili igri in se 
tako posvetili drug 

drugemu. Povedali smo si marsikaj zanimivega in 
se malo bolje spoznali. Izvedli smo tudi dejavnosti 
v okviru evropskega tedna mobilnosti in evropske-
ga tedna športa. Prav v tem tednu smo izpeljali tudi 
4. športne igre vrtca Cezanjevci – in sicer na dalja-
vo. K sodelovanju smo povabili okoliške vrtce, ki so 
se na povabilo športno odzvali. Strokovni delavci 
vrtca Cezanjevci smo pripravili igre in jih posre-
dovali sodelujočim. Ti so izvajali gibalne naloge in 
nam posredovali posnetke in fotografije. Nato smo 
gradivo obdelali in objavili filmček naših 4. šport-
nih iger. 
Oktobra je naš vrtec praznoval 4. rojstni dan. Letos 
je bilo praznovanje nekoliko drugačno kot pretekla 
leta. Ob upoštevanju priporočil NIJZ smo prazno-
vali na prostem. Tam smo na balone zapisane dob-
re želje spustili v zrak in jih ponesli daleč v svet. 
Iz rok ravnateljice Brigite Hojnik smo prejeli zla-
to priznanje za najbolj športni vrtec. Na to smo še 
posebej ponosni. Tudi ob tej priložnosti je nastal 
filmček, ki trajno ohranja spomin na naše prazno-
vanje.
Novembra smo praznovali tradicionalni slovenski 
zajtrk. Ta je potekal v igralnicah, o vseh živilih in 
pomenu lokalno pridelane hrane pa smo se pogo-
varjali kar cel teden. Otrokom smo z 
vsebino želeli približati pomen 
lokalno pridelane hrane, pa 
tudi njeno kakovost. Tudi na 
znano melodijo Lojzeta Slaka 
nismo pozabili. Peli smo v vrt-
cu in doma, in sicer tako, da 

Dogajanje v vrtcu Cezanjevci

smo se preko video klica povezali točno ob 9. uri in 
vsi skupaj zapeli.
Kljub temu, da so naši otroci najmlajše prebivalstvo 
v občini, smo vedno verjeli v to, da tudi v drugačnih 
razmerah lahko naredimo veliko. Seveda smo zato 
potrebni vsi: otroci, starši in strokovni delavci ob 
podpori vodstva. Le skupaj lahko dosežemo cilje, ki 
smo si jih zadali.

Jasna Špindler, pomočnica ravnateljice za vrtec    
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Praznična okrasitev po naših vaseh

Naši občani skozi celo leto 
skrbijo za izgled svojega kraja.

Hvala vsem, ki kot prostovoljci 
sodelujete in skrbite, da ima 

naša občina lepši izgled.

Branoslavci Desnjak Stara cesta

Stara Cesta

Mekotnjak

Spodnje Krapje 

Cezanjevci
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ŠPORT

Kasaški klub Ljutomer je v letošnjem letu organiziral 
tri tekmovalne dneve. Po junijskem, o katerem smo 
podrobneje pisali v avgustovskem občinskem glasilu, 
so kasaški prireditvi pripravili še avgusta in septem-
bra. Avgusta je med drugim potekala tudi dirka za 
pokal Občine Ljutomer. V konkurenci 3- do 6-letnih 
slovenskih kasačev je slavil Prime MS z Mitjo Slavi-
čem (KK Ljutomer), ki mu je pokal za zmago izročil 
podžupan ljutomerske občine Niko Miholič.
V ospredju septembrske prireditve je bil 30. sloven-
ski kasaški derbi oz. državno prvenstvo štiriletnih 
kasačev. Prva tri mesta so osvojili vozniki, rejci in 
lastniki konj, ki so člani Kasaškega kluba Ljutomer. 
Slavil je Maugli z Jankom Sagajem, drugi je bila Analin 
s Paolom Scamardello, tretji pa Don Saxo z Jožetom 
Sagajem.

Odbojka

Državno prvenstvo v 1. B-državni 
ligi se je za ljutomersko žensko 
odbojkarsko ekipo pričelo 17. ok-
tobra 2020. Ljutomerske odboj-
karice so v uvodni tekmi sezone 
2020/21 izgubile z 2 : 3 v nizih 
proti Braslovčam v gosteh. Zaradi 
epidemije in ukrepov za zajezitev 
širjenja virusa se je prvenstvo po 
1. krogu prekinilo, odbojkarice 
pa so na parket ponovno stopile 
14. novembra 2020, ko so v Lju-
tomeru gostile kranjski Triglav. 
Ljutomerčanke so zmagale s 3:1 
v nizih. Od takrat do sredine de-
cembra 2020 so odigrale šest 
tekem. Premagale so dvakrat 
Logatec (3:0) ter Weiler Volley 
Zreče (3:0), Mozirje (3:0), Calcit 
Volley Kamnik (3:0) in Braslovče 
(3:0). Ljutomerčanke so ob koncu 
leta na visokem drugem mestu 1. 
B-državne lige.

Kasaštvo
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Futsal
Ljutomer je edino mesto v Sloveniji, ki ima dva 
futsal kluba v državnih prvenstvih. Tomaž ŠIC bar 
s člansko ekipo nastopa v 1. slovenski futsal ligi 
(SFL), Meteorplast Ljutomer pa v 2. SFL. Mlajše 
selekcije obeh klubov nastopajo na enotnih držav-
nih prvenstvih, na katerih se potegujejo za najvišja 
mesta. Prvenstva v vseh starostnih kategorijah so 
se začela septembra oz. v začetku oktobra, zaradi 
razglašene epidemije pa je z nastopi nadaljevala le 
članska ekipa Tomaža ŠIC bara.
Prvenstvo v 1. SFL se je pričelo 4. septembra 2020, 
do 16. oktobra 2020, ko se je tekmovanje zaradi 
ukrepov za zajezitev širjenja virusa prekinilo za 
štiri tedne, pa je Tomaž ŠIC bar odigral šest prven-
stvenih obračunov. Zabeležil je eno zmago (Dobre-
polje 9:0), en neodločen rezultat (Mlinše 3:3) ter 
štiri poraze (Bronx Škofije 2:3, Oplast Kobarid 2:6, 
Litija 0:6 in Dobovec 0:10). Prvenstvo se je nadalje-
valo 17. novembra 2020,  Tomaž ŠIC bar pa je od ta-
krat naprej zabeležil tri zmage (Siliko Vrhnika 8:2, 
Sevnica 11:6 in Oplast Kobarid 3:1), neodločen re-
zultat (Hiša daril Ptuj 2 : 2) ter poraz (Bronx Škofije 
2:3). Tomaž ŠIC bar s 14. točkami trenutno zaseda 
šesto mesto.
Ljutomerski Meteorplast je tekmovanje v 2. SFL za-
čel odlično. V doslej odigranih petih krogih je za-
beležil pet zmag. Meteorplast je premagal KIX Aj-
dovščino (5 : 1), Miklavž TBS team24 (7 : 3), Svet 

savn Proteus Postojno (8 : 2), Extrem Sodražico (6 
: 2) in Benedikt/Slovenske gorice (5 : 1). Ljutomer-
čani tako na nadaljevanje tekmovanja čakajo na 
prvem mestu s 15. osvojenimi točkami.
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4. Trail tek v Ljutomeru

Športna zveza Ljutomer je 4. Trail tek organizirala v 
prvi polovici septembra 2020. Start in cilj te rekrea-
tivne prireditve je bil v Parku I. slovenskega tabora v 
Ljutomeru, na proge različnih dolžin pa se je odpravi-
lo 97 tekačev. V mlajših starostnih kategorijah, ki so 
imele svoje proge speljane po parku, so skozi ciljno 
črto prvi pritekli Maj Kristl (Vrtec Ljutomer), Ema 
Ploj (Vrtec Cven), Aljoša Nemec (OŠ Ivana Cankarja 
Ljutomer), Mia Vunderl (OŠ Mala Nedelja), Tomi Mik-
lič (OŠ Mala Nedelja), Nika Pirher (OŠ Ivana Cankarja 
Ljutomer), David Makoter (OŠ Stročja vas), Sašo Bis-
trovič (KK Ljutomer), Žanet Petek (OŠ Mala Nedelja) 
in Jernej Stolnik (KK Ljutomer).
Osrednji tek, tokrat v celoti v ravninski izvedbi, je imel 
traso v dolžini 7.500 metrov speljano do Cezanjevcev 
in nazaj, najhitrejša pa sta bila Danilo Magdič iz Nor-
šincev pri Ljutomeru (AK Ormož) in Vesna Hozjan s 
Hotize (FNM).
»Doma je vedno lepo tekmovati. Komaj čakam na ta 
tek. Proga je zelo dobra, morda je bil na določenih 
odsekih malo pregrob pesek. S tekači, s katerimi 
sem se boril za zmago, se dobro poznamo, smo redni 
udeleženci tekov. Tudi tokrat je bila konkurenca 
zabavna,« je z nasmeškom na obrazu povedal Magdič, 
ki je po letu 2018 ponovno slavil v Ljutomeru, tokrat 
s časom 28:35. Na drugo mesto se je uvrstil Luka 
Lovrec (AK Ormož; 28:36), tretji je bil  Tomaž Sraka 
(ŠD Sloparca Beltinci; 28:47), četrto mesto je zasedel 
Matjaž Rus (AK Pomurje; 29:03), peti pa je v cilj prite-
kel Aljaž Novak (AK Ormož; 29:19).
»Super tekaška prireditev. Morda bi morala obuti le 
druge tekaške copate. Nadela sem si namreč copate 
za asfaltno podlago, ne za trail,« je po prihodu v cilj 
dejala Hozjanova, ki je tako ubranila zmago na lanski 
izvedbi trail teka v Ljutomeru. Hozjanova je za zmago 
potrebovala 33 minut in 41 sekund. Drugo mesto je 
zasedla Petra Jenko (AK Ormož; 34:22), tretja je bila 
Anđa Karanušić (Ljutomer; 37:41), četrto mesto je 
osvojila Polonca Žnidarič (Ljutomer; 39:15), peto pa 
Jožefa Antolič (AK Ormož; 39:47).
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Državno ekipno prvenstvo v karateju

Karate sekcija Telesnovzgojnega društva Partizan 
Ljutomer je v Športno-izobraževalnem centru (ŠIC) 
Ljutomer gostila državno ekipno prvenstvo v kara-
teju. Na blazine je stopilo kar 49 ženskih in 60 mo-
ških ekip iz 34 slovenskih klubov. Najuspešnejši s 
po tremi ekipnimi naslovi državnih prvakov so bili 
karateisti iz Trbovelj, Kranja in Žalca, izkazali pa so 
se tudi ljutomerski karateisti. Za ljutomersko karate 
sekcijo so si državni naslov priborile Hannah Vela 
Rauter, Nuša Janžekovič in Taja Plohl v katah med 
deklicami starimi 10 in 11 let. Rauterjeva in Jan-
žekovičeva sta v kumite športnih borbah med dekli-
cami v istem starostnem obdobju osvojili bronasto 
kolajno. Prav tako v kumite športnih borbah so si 
bronasto kolajno nadele Sara Novak, Sofia Ha Vela 
Rauter in Nika Šenica v članski konkurenci. Tija Jan-

Uspešni tudi na mednarodnem področju

Pikado klub Top-Gun, ki deluje pod okriljem Športne-
ga društva Strelec Grlava, je tudi v letu 2020 nadal-
jeval z uspehi na domačem prvenstvu in na medna-
rodnih tekmovanjih. V 1. državni ligi vzhod sta moški 
ekipi Top-Gun Gorjak in Top-Gun Kiraly osvojili prvo 
oz. drugo mesto, prvo mesto pa je osvojila tudi ženska 
ekipa Top-Gun Teleing gradnje. Končnica državnega 
prvenstva, tako za člane kot tudi v mlajših kategori-
jah, zaradi ukrepov za zajezitev virusa ni bila izvede-
no, ker je bilo na štiridnevno tekmovanje prijavljenih 
več kot 800 tekmovalcev. Za tak dogodek organizator 
ni dobil dovoljenja Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje.
Na mednarodnem prizorišču – evropski EDU-rang 
tekmovanja – si je ekipa Top-Gun Kiraly že tri kroge 
pred koncem predtekmovanj zagotovila mesto med 
najboljšimi osmimi ekipami v Evropi in posledično 
uvrstitev na zaključek tega tekmovanja, uspeh pa pri-
naša tudi neposredno uvrstitev na prihodnje evrop-
sko prvenstvo. V ekipi nastopajo mladinka in državna 
članska reprezentantka Lea Zabavnik, Petra Klemen-
čič, kapetan moške reprezentance Aleš Zadravec, 

Ludvik Kiraly in Matej Janžekovič.
Na turnirjih WDF v klasičnem pikadu je v letu 2020 
odlično nastopal Leon Mertük. Udeležil se je treh 
turnirjev. V Budimpešti je osvojil drugo mesto med 
posamezniki, v Pragi je v igri parov z Benom Pratne-
merjem zasedel tretje mesto, v Bratislavi pa se je v 
konkurenci kar 512 tekmovalcev uvrstil med 64 naj-
boljših.
Jože Grantaša

žekovič, članica ljutomerske sekcije, je kot posojena 
tekmovalka Karate klubu Polzela osvojila ekipni dr-
žavni naslov v kategoriji mlajših kadetinj.
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V letu 2020 Twirling klub Ljutomer praznuje 10. 
leto delovanja. Zaradi vseh ukrepov in v dobro na-
ših članov in širše javnosti obletnice nismo praz-
novali. Po slabem začetku leta smo se septembra 
kljub vsemu razveseli treningov, ustvarjanja novih 
spominov in pozdravljanja novih članov. Po do-
godku Dan športnih društev v organizaciji Športne 
zveze Ljutomer in OŠ Ivana Cankarja Ljutomer se 
nam je na treningu pridružilo kar 11 navdušenk. 
Skupaj z ustaljenimi članicami tekmovalkami in 
nekaj povratnicami smo jih v svoje vrste z vesel-
jem sprejeli. Za nas je bilo to najlepše darilo, ki bi si 
ga lahko želeli za 10. obletnico. Tako kot vsi ostali 
športniki pa v teh negotovih časih tudi mi komaj 
čakamo, da bomo lahko znova trenirali v telovad-
nicah in ustvarjali nove spomine. Twirling bomo še 
naprej vključevali v skupnost z organizacijo tekem, 
na katerih nas vsakič znova navdušujejo domače 
tekmovalke in naši navijači, ter z udeležbo na lokal-
nih prireditvah.
V imenu kluba se želim zahvaliti pobudnici in usta-
noviteljici Twirling kluba Ljutomer Aniti Ketiš, ki 
se je vrsto let trudila za razvoj in prepoznavnost 
twirlinga v Ljutomeru in je k temu spodbudila tudi 
mene. V čast mi je, da lahko nadaljujem njeno delo 
in prleške otroke navdušujem za ta šport. Zahval-
jujem se tudi Občini Ljutomer, ki nam vedno pride 
nasproti, in Športni zvezi Ljutomer za vse pobude 
in dogodke, na katerih z veseljem sodelujemo. Naše 
tekmovalke domači Ljutomer s ponosom predstavl-
jajo na velikih tekmah Twirling zveze Slovenije, na 
katerih dosegajo odlične rezultate. Na koncu se 
zahvaljujem še vsem staršem in ostalim podporni-
kom, ki spodbujate svoje otroke pri vključevanju v 
twirling, jih motivirate in se z njimi veselite uspe-
hov. Ste pomemben del našega stroja, za katerega si 
želim, da deluje še mnoga leta.
Vse najboljše, Twirling klub Ljutomer, v veselje mi 
je biti del tvoje zgodbe.

Katarina Vrzel, trenerka twirlinga v TK Ljutomer

10 let Twirling kluba Ljutomer



55

Športno društvo MTB Prlekija je v želji, da poveže 
turistične in naravne znamenitosti Prlekije, izdelalo 
turno kolesarsko pot Prleška transverzala. Slovenska 
turnokolesarska pot (STKP), ki ima 41 etap, ne zajema 
kolesarskih in planinskih poti skozi Prlekijo. Prlekiji 
se najbolj s 27. in 28. etapo v Gorišnici in Sakušaku. Iz  
objave na spletni strani Planinske zveze Slovenije se 
da jasno razbrati, da obstoječa STKP zaobide Prlekijo 
in Prekmurje.
Člani in simpatizerji ŠD MTB Prlekija so v soboto, 12. 
septembra 2020, s kolesi promocijsko v celoti prevo-
zili traso Prleške transverzale. Dogodka se je udeleži-
lo kar 44 kolesarjev iz vse Slovenije.
Po izvedeni vožnji in zbranih vtisih je ŠD MTB Prlekija 
Komisiji za turno kolesarstvo pri Planinski zvezi Slo-
venije poslalo vlogo za vključitev  trase v slovensko 
shemo. Predsednik omenjene komisije Atila Armen-
tano je na poslano pobudo odgovoril: »Odlična pobu-
da, hvala za poslano! Uveljavljena praksa je, da STKP 
ostaja taka kot je, se pa na njeno traso pripenjajo t. i. 

ŠD MTB Prlekija je izdelalo turnokolesarsko pot Prleška transverzala

zanke. Predlagam, da se tudi vaša trasa poti pripne na 
traso STKP kot ‚Prleška zanka‘, ki jo bomo predstavl-
jali kot eno izmed turnokolesarskih poti.«

Predstavitev trase »Prleške transverzale«
Trasa  je izdelana tako, da povezuje obstoječe pohod-
ne poti lokalnih planinskih društev (Ormož in Ljuto-
mer).  30 odstotkov poti je asfaltirane, ostali del pa je 
speljan po makadamskih in gozdnih poteh. Dolžina je 
okoli 85 kilometrov in ima 1400 v/m.  Primerna pred-
vsem za gorska kolesa.
Namen Prleške turnokolesarske poti je promocija ko-
lesarjenja z gorskimi kolesi po naravnih in turističnih 
znamenitostih Prlekije.
Etapa po Prlekiji je za razliko od ostalih etap krožna, 
predvideni začetek pa je v Ljutomeru na Glavnem 
trgu. To kolesarjem omogoča, da jo lahko začnejo in 
končajo kjerkoli na celotni trasi.

Vir: https://www.mtbprlekija.com/

ŠD MTB Prlekija
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Turnir v odbojki na mivki za ženske

V športnem parku na Cvenu je 23. avgusta 2020 po-
tekalo tekmovanje v odbojki na mivki za ženske, ki 
se ga je udeležilo 5 ekip. Ekipe so se pomerile po 
sistemu »vsak z vsakim«, turnir pa so s štirimi zma-
gami brez poraza končale igralke ekipe Na sunci, ki 
so tako osvojile pokal za prvo mesto in praktično na-
grado. Končno drugo mesto so osvojile igralke ekipe 
Dream team, tretje pa Mühe. Bolj kot tekmovalnost 
je bilo v ospredju prijateljsko druženje ob igranju 
odbojke na mivki.

Aktivnosti Športne zveze Ljutomer

Športni popoldnevi na Cvenu

Na letošnjih športnih popoldnevih za šoloobvezne 
otroke, ki so v organizaciji Športnega društva Cven 
in Športne zveze Ljutomer že tretje leto zapored 
potekali na Cvenu in v okolici, je bil med 24. in 28. 
avgustom 2020 vsak popoldan med 15.30 in 20. uro 
ponovno pripravljen zelo pester športni in spremlje-
valni program. Program je bil brezplačen, udeleženci 
pa so prejeli majico, pijačo in spominsko darilo. 
Prvi dan so pričeli z igrami z žogo na mivki, nadal-
jevali s košarko na šolskem igrišču, ki je junija letos 
ob pomoči članov ŠD Cven, staršev, učiteljev in otrok 
dobilo nove črte. Dan pa so končali s spoznavanjem 
različnih plesov na travnatem nogometne igrišču.
Drugi dan so se udeleženci odpravili po poteh skozi 
vasi Krajevne skupnosti Cven. Pot jih je najprej 
vodila s Spodnjega Krapja proti Zgornjemu Krapju 
in nato do bližnjega čebelarskega muzeja, v kate-
rem so otroci spoznavali življenje čebel in poskušali 
različne vrste medu. Za dodaten posladek so se us-
tavili še pri učiteljici Tanji na sladoledu in spoznali 
igralca slovenske nogometne reprezentance Nina 
Koutra. Pot so nadaljevali med polji in gozdovi ter 
zavili proti Moti. Tam so se otroci ob pomoči iz-
kušenih ribičev preizkusili v ribarjenju. Ribiči so jih 
pogostili z malico. V večernih urah so pohod sklenili 
v cvenskem športnem parku.
Tretji dan je bil namenjen zabavi na letnem ko-
pališču v Ljutomeru, kamor so udeležence prepel-

jali gasilci. Ob tej priložnosti so obiskali še kasaški 
muzej in si ogledali trening kasačev.
Četrti dan so se otroci najprej razgibali na tekmo-
vanju na spretnostih poligonih, nato pa so spoznali 
še igro floorball. Za malico so tokrat imeli palačinke, 
ki jih je pripravil kuhar Zvonko. Kmalu zatem so v 
športni park z dvema gasilskima voziloma že prih-
iteli gasilci PGD Cven. Najprej so predstavili opremo 
in otroško gasilsko vajo. Vrhunec dneva pa je bila 
spolzka ponjava, dogajanje na njej pa so gasilci pop-
estrili še z vodnim topom.
Peti dan so udeleženci preživeli ob različnih šport-
nih in drugih dejavnostih. Spoznavali so osnove 
namiznega tenisa, na interaktivnem kvizu so utrdili 
spomine na dogajanje v celotnem tednu, s starši pa 
so se pomerili na spretnostnem poligonu.
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Medobčinsko prvenstvo v tenisu

Aktivnosti Športne zveze Ljutomer

Na teniških igriščih v Ljutomeru je 20. septembra 
2020 potekalo medobčinsko prvenstvo v tenisu za 
posameznike. Tekmovanja se je udeležilo devet igral-
cev in tri igralke, ki so se med seboj pomerili v enot-
ni kategoriji. Prvo mesto je osvojila Anđa Karanušić, 
ki je v finalu s 6 : 1 premagala Igorja Šmauca, tretje 
mesto pa je osvojil Damjan Novak, ki je bil s 6 : 0 boljši 
od Ane Šterman.

Dan športnih društev – dan 
slovenskega športa

Slovenci smo športni narod. To ne potrjujejo le številni 
uspehi naših vrhunskih športnikov, temveč predvsem 
polna igrišča, športne dvorane in fitnes centri po vsej 
državi. Redna telesna dejavnost je izjemnega pomena za 
zdravje in je skupaj z duševnim zdravjem najpomemb-
nejša sestavina zdravega življenjskega sloga. Tega se 
Slovenci dobro zavedamo. Šport je v naši naravi in to je 
prepoznala tudi država, ki je 17. junija 2020 na pobudo 
OKS-ZŠZ 23. september razglasila za dan slovenskega 
športa.
Ta dan smo obeležili tudi v Ljutomeru, saj je Športna 
zveza Ljutomer, skupaj s svojimi članicami, za učence 
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer organizirala prireditev Dan 
športnih društev. Njen namen je bil, da se učenci sezna-
nijo s čim več različnimi športi, da vsako sodelujoče 
športno društvo predstavi svojo športno panogo vsem 
učencem, jih nad svojo panogo navduši in v svoje vrste 
morda pridobi nove člane ter da so učenci celo dopoldne 
športno aktivni. Predstavitev športnih društev je pote-

kala v športni dvorani ŠIC Ljutomer, na zunanjem igriš-
ču za dvorano ŠIC Ljutomer in v telovadnici pri OŠ Ivana 
Cankarja Ljutomer. Sodelovalo je kar 9 športnih druš-
tev: Kickboxing klub Pomurje, namiznoteniška sekcija 
TVD Partizan Ljutomer, KMN Meteorplast, košarkarski 
klub Lotmerk TVD Partizan Ljutomer, ŠD Strelec Grla-
va, karate sekcija TVD Partizan Ljutomer, Twirling klub 
Ljutomer, judo sekcija TVD Partizan Ljutomer in ŽOK 
Ljutomer. Učenci so krožili po pripravljenih postajah in 
se preizkusili v različnih športih. Ta dan so bili športno 
aktivni tudi na Podružnični šoli Cven in na Podružnični 
osnovni šoli Cvetka Golarja Ljutomer.

57. seja skupščine Športne zveze 
Ljutomer

Na dan slovenskega športa, 23. septembra 2020, je v za-
družnem domu na Cvenu potekala 57. skupščina Šport-
ne zveze Ljutomer. Na skupščini so bila potrjena poro-
čila za leto 2019, sprejet pa je bil tudi načrt dela za leto 
2020. Po podatkih iz poročila je razvidno, da Športna 
zveza Ljutomer vsako leto pripravi več prireditev, na ka-
terih sodeluje vedno več udeležencev različnih staros-
ti. Tako je bilo v letu 2019 organiziranih 145 športnih 
prireditev, ki so se zvrstile v 172 dneh in na katerih je 
sodelovalo 5071 udeležencev.
Na skupščini je bila v Športno zvezo Ljutomer sprejeta 
nova članica. Kot 59. članico pozdravljamo Društvo Ka-
meščonci SP in jim želimo obilo konstruktivnega sode-
lovanja.
Zaradi že znane situacije, povezane z epidemijo, v letoš-
njem letu vsi zastavljeni cilji in načrtovani projekti niso 
bili uresničeni, je pa bilo izvedenih nekaj novih aktiv-
nosti, ki bodo predstavljene na prihodnji skupščini.
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Med 23. in 30. septembrom 2020 je potekal že šes-
ti Evropski teden športa. Športna društva, članice 
Športne zveze Ljutomer, so za vse ljubitelje športa in 
tudi za tiste, ki bodo to še postali, v tem tednu pri-
pravila teden odprtih vrat oziroma teden brezplačne 
vadbe. Izbira je bila res pestra, saj je bilo na razpolago 
kar 16 programov za športnike vseh starosti. Tako ste 
se lahko preizkusili v košarki, judu, karateju, namiz-
nem tenisu, nogometu, streljanju z zračno puško, gor-
skem kolesarstvu, odbojki, pikadu, kikboksu, boksu, 
fitnesu in taiji vadbi. Za dodatno propagando in pro-
mocijo športnih društev je poskrbela Športna zveza 
Ljutomer, ki je o vseh sodelujočih društvih posnela 

kratke video prispevke, ki so bili predvajani na več 
spletnih kanalih.
Povabilu Športne zveze Ljutomer, da predstavijo svo-
jo športno panogo, so se odzvali: košarkarski klub 
Lotmerk TVD Partizan Ljutomer, ŠD Cven, judo sek-
cija TVD Partizan Ljutomer, ŠD MTB Prlekija, Kic-
kboxing klub Pomurje, karate sekcija TVD Partizan 
Ljutomer, ŽOK Ljutomer, Boks klub Ljutomer, Fitnes 
ŠIC Ljutomer, Društvo Vital fit, Twirling klub Ljuto-
mer, ŠD Strelec Grlava, namiznoteniška sekcija TVD 
Partizan Ljutomer, SD »Mesto« Ljutomer ter Rugby in 
touch rugby klub Ljutomer.

Evropski teden športa

Dan športa za najmlajše

Občinsko društvo prijateljev mladine (ODPM) Lju-
tomer in Športna zveza Ljutomer že nekaj let skupaj 
pripravljata prireditev Dan športa za najmlajše, ki 
se med tednom otroka odvija v športni dvorani ŠIC 
Ljutomer. Udeležijo se ga predšolski otroci iz vrtcev 
Upravne enote Ljutomer. Ker epidemiološka slika 
druženja v športni dvorani ŠIC Ljutomer ni dovolje-
vala, so 9. oktobra 2020 z uporabo IKT-tehnologije 
igre izvedli v virtualni obliki. Športna zveza Ljuto-
mer je pripravila in posnela nekaj iger (spretnostni 
poligon z različnimi pripomočki, osnovne motorične 
vaje, osnovne oblike gibanja in ples), ODPM pa je po-
skrbelo za jabolka in jabolčni sok Sadjarstva Trsten-
jak iz Stročje vasi, da so se po športnih dejavnostih 
otroci lahko okrepčali. Strokovne delavke so izvedene 
dejavnosti posnele, Športna zveza Ljutomer pa je iz 
posnetkov naredila kratek film, v katerem so zajete 
športne dejavnosti vseh sodelujočih vrtcev.

Zbral: Aleš Ploj, strokovni delavec ŠZ Ljutomer

OBVESTILO
Na spletni strani Občine Ljutomer 

(www.obcinaljutomer.si)  

je objavljen Javni razpis za 

podelitev Miklošičeve nagrade 

in priznanj na področju kulture 

v Občini Ljutomer za leto 2021. 

Razpis je odprt do  

18. januarja 2021.

Vabljeni k oddaji predlogov.

Komisija za priznanja Občinskega 

sveta Občine Ljutomer
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V nedeljo, 8. novembra 2020, je za 
vedno odšel častni občan Občine 
Ljutomer Miroslav Steržaj. V ožjem 
družinskem krogu so se na ljuto-
merskem pokopališču od njega po-
slovili v petek, 13. novembra 2020.
Miroslav Steržaj se je rodil 28. 
februarja 1933 na Rakeku na No-
tranjskem, od koder ga je leta 1950 
pot vodila v Prlekijo. Tu sta si z 
ženo Terezijo ustvarila dom. Rodila 
sta se jima hči Jacqueline (1963) in 
sin Harry (1960), ki je bil prav tako 
kot oče vrhunski kegljač. Na svoji 
poklicni poti je pustil neizbrisen 
pečat v ljutomerskem podjetju Mle-
kopromet, v katerem se je zaposlil 
leta 1955 in delal vse do upokojitve 
leta 1993, najprej 12 let kot komer-
cialni direktor, nato pa do upoko-
jitve kot direktor. V času njegovega 
direktorovanja v Mlekoprometu so 
na tržišče prišli še danes priznani 
ementalec, zbrinc in ljutomersko 
maslo. V času službovanja je bil 
tudi podpredsednik Živinorejske 
poslovne skupnosti Slovenije. Kar 
sedemnajst let je vodil Odbor za 
mlekarstvo pri Gospodarski zbor-
nici Slovenije, bil je večletni tajnik 
Interesnega združenja mlekarjev, 
dva mandata pa tudi član nadzor-
nega odbora Gospodarske zbornice 
Slovenije. Po upokojitvi je postal 
strokovni tajnik Gospodarskega 
interesnega združenja mlekarstva 
Slovenije in je to funkcijo opravljal 
do leta 2003.
Dejaven je bil tudi na političnem 
področju. Pred osamosvojitvijo Slo-
venije je bil osem let  podpredsed-
nik ljutomerske občine, prav tako 
osem let pa podpredsednik zbora 

V spomin 

občin. Leta 1988 je postal pred-
sednik ljutomerske občine in je to 
funkcijo opravljal do slovenske osa-
mosvojitve leta 1991. Med letoma 
1992 in 1997 je bil član Državnega 
sveta Republike Slovenije. Med le-
toma 1998 in 2002, v času župano-
vanja Jožefa Špindlerja, je bil ljuto-
merski podžupan, leto pozneje pa 
je bil za svoj prispevek k delovanju 
občine imenovan za častnega obča-
na Občine Ljutomer.
V prostem času je bil Miroslav 
Steržaj velik ljubitelj petja in odli-
čen tenorist. Večkrat so ga publiki 
predstavljali kot najboljšega pevca 
med kegljači in najuspešnejšega 
kegljača med pevci. Leta 1963 je bil 
soustanovitelj Ljutomerskega okte-
ta, v katerem je pel natanko 45 let. 
Kar 12 let je bil predsednik Kultur-
nega društva Ivan Kaučič Ljutomer, 
bil je tudi njegov častni član.
V Ljutomeru se je srečal s svojo 
športno strastjo – kegljanjem. Pre-
danost, talentiranost in vztrajnost 
so ga leta 1957 popeljali v jugoslo-
vansko reprezentanco, za katero je 
dosegal izjemne uspehe skoraj pol-
na tri desetletja. Njegova zbirka ko-
lajn z največjih tekmovanj je impo-
zantna. Na svetovnih in evropskih 
prvenstvih je v dresu Jugoslavije 
osvojil kar 17 kolajn, od tega je bil 
najbolj ponosen na štiri zlate kolaj-
ne s svetovnih in tri zlate kolajne 
z evropskih prvenstev. Leta 1964 
je na evropskem prvenstvu v Bu-
dimpešti dosegel svoj prvi popolni 
uspeh z osvojitvijo naslova absolut-
nega evropskega prvaka. Takrat je 
slavil v vseh treh kategorijah: posa-
mezno, v parih in ekipno. V tem letu 

je prvič postal tudi jugoslovanski 
prvak. Štiri leta pozneje je v Linzu 
osvojil naslov svetovnega prvaka 
v posamični konkurenci in postal 
prvi jugoslovanski svetovni prvak v 
kegljanju. Odlične rezultate je dose-
gal tudi v klubskih dresih maribor-
skega Branika, Čarde in Radenske. 
Pri slednji je leta 2001 končal aktiv-
no kariero, v kateri je prejel več kot 
500 kolajn in pokalov. V kegljaške 
vode je popeljal tako sina Harryja 
kot tudi vnuka Janija in Mika.
Za odlične športne dosežke je med 
drugim prejel Bloudkovo nagrado 
in plaketo. Leta 2012 je bil sprejet 
v Hram slovenskih športnih juna-
kov. V Ljutomeru, v katerem je več 
let vodil Športno zvezo Ljutomer 
in postal tudi njen častni predsed-
nik, pa so ga na prelomu tisočletja 
proglasili za športnika stoletja.
Miroslav Steržaj – hvala za vse, 
kar ste naredili za našo lokalno 
skupnost.

Miroslav Steržaj

(1933–2020)



Preden se poslovimo od leta 2020 se iskreno 
zahvaljujemo vsem, ki z nami gradite zgodbo 
o uspehu. S skupnimi močmi ustvarjamo tudi 

skupno prihodnost.

V prazničnih dneh vam želimo obilo miru 
in družinske sreče, božič naj bo čaroben, 

leto 2021 pa naj vam prinese obilo osebne sreče, 
zdravja in uspehov.

Mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, 
občinski svet, nadzorni odbor, sveti krajevnih skupnosti 

in občinska uprava

MEDICINSKI PRIPOMOČKI

ZZZS šifre:
· Postelja: 519
· Posteljni trapez: 555

· Varovalne ograjice za obe strani: 528
· Mizica: 522
· Blazina za posteljo: 801

Možnost izposoje 
preko naročilnic ZZZS 
ali samoplačniško. 
Za več informacij 
pokličite v podjetje.

IZPOSOJA NEGOVALNE POSTELJE

POSTELJNA MIZICA

BLAZINA ZA POSTELJO
ANTIDEKUBITUSNA 
BLAZINA ZA POSTELJO

Nahajamo se na lokaciji:  
Dolenjska cesta 242b, Ljubljana Rudnik
Za vse informacije smo na voljo:
01/42 72 941
info@bauerfeind.si
www.bauerfeind.si
www.facebook.com/bauerfeindslovenija/

Vse slike so simbolične.

OSTALI PRIPOMOČKI 
NA IZPOSOJO

HODULJA
ZZZS šifra: 512

HODULJA S KOLESI
ZZZS šifra: 513

STANDARDNI VOZIČEK
ZZZS šifra: 504

SOBNO DVIGALO
ZZZS šifra: 524

DVIGALO ZA KOPALNICO
ZZZS šifra: 701

BAUERFEIND.SI
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Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Renault CLIO

Renault priporoča   

OMEJENA SERIJA
Narejen v Sloveniji

renault.si

*Akcijska ponudba velja za model Renault Clio I Feel Slovenia TCE 100 LPG. Prihranki do 2.600 € vsebujejo redni popust v višini 700 €, dodatni popust v višini 600 €, ki velja ob nakupu z Renault financiranjem, 
subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € v vrednosti 304 €, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 500 € in vzdrževanje za motor TCe 100 LPG po polovični 
ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 561 €. Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 6.000 €, minimalnim trajanjem 36 mesecev z Renault Financiranjem. 
Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačen paket zimskih pnevmatik. Pridržujemo si pravico do napak. Poraba pri mešanem ciklu 5,1–7,8 l/100 km. Emisije CO2 107–136 g/km. 
Emisijska stopnja: EURO 6DFULL. Emisija NOx: 0,017–0,0175 g/km. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Bogata oprema
Prihranki do 2.600 €*

Paket zimskih pnevmatik

Obiščite spletno stran 
in spletno trgovino  

Visit-Prlekija.eu, kjer 
boste našli vrhunske 
izdelke naših prleških 

pridelovalcev!
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Renault priporoča   

OMEJENA SERIJA
Narejen v Sloveniji

renault.si

*Akcijska ponudba velja za model Renault Clio I Feel Slovenia TCE 100 LPG. Prihranki do 2.600 € vsebujejo redni popust v višini 700 €, dodatni popust v višini 600 €, ki velja ob nakupu z Renault financiranjem, 
subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € v vrednosti 304 €, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 500 € in vzdrževanje za motor TCe 100 LPG po polovični 
ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 561 €. Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 6.000 €, minimalnim trajanjem 36 mesecev z Renault Financiranjem. 
Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačen paket zimskih pnevmatik. Pridržujemo si pravico do napak. Poraba pri mešanem ciklu 5,1–7,8 l/100 km. Emisije CO2 107–136 g/km. 
Emisijska stopnja: EURO 6DFULL. Emisija NOx: 0,017–0,0175 g/km. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Bogata oprema
Prihranki do 2.600 €*

Paket zimskih pnevmatik

PRODAJA  RABLJENIH  VOZIL  VSEH  ZNAMK, z jamstvom 1 leto
Kredit in leasing za NOVA in RABLJENA vozila  BREZ POLOGA do 7 let

• SERVISIRANJE IN POPRAVILA VOZIL
• PRODAJA IN MONTAŽA VLEČNIH KLJUK Z UREDITVIJO VPISA
• PRODAJA, MONTAŽA IN BALANSIRANJE PNEVMATIK VSEH ZNAMK
• POLIRANJE VOZIL
• POLNJENJE AVTOMOBILSKIH KLIMATSKIH NAPRAV

VSE ZA VOZILA NA ENEM MESTU, brez odvečnih poti!

CENITVE in POPRAVILA POŠKODOVANIH VOZIL 
vseh znamk

ob zamenjavi vetrobranskega stekla vam takoj nalepimo nadomestno vinjeto
za čas popravila vam zagotovimo nadomestno vozilo

Kolodvorska  ulica 26, LJUTOMER
PRODAJA NOVIH VOZIL RENAULT

tel:  02/ 58 58 400 | www psc-ljutomer.si




