Novičke
Občine Ljutomer

Pregled dogajanja v občini Ljutomer

Letnik 2, številka 4, avgust 2021

Drage občanke, dragi občani!

V

sak dan imamo priložnost biti prijazni in vztrajni ter
odprti za ideje in pripravljeni stopiti naprej.

Verjeli smo drug v drugega.
Začeli smo se pogovarjati,
se družiti, si bolj zaupati
in iskati nove načine, da s
tem, kar je bilo v naši moči,
dosežemo več. Začeli smo
posvečati manj časa vsemu
tistemu, kar nas je strašilo in
je bilo izven našega dometa.
Tako so nastale ideje za investicije in prihajal je tudi rezultat
za rezultatom. Za nami je več milijonov investicij in ogromno
zaključenih projektov, načrtovanih v pogovorih o vsaki prioriteti z vami, drage občanke in dragi občani, drage krajanke
in dragi krajani, ter pripravljenih s skrbnostjo za enakomeren
razvoj vseh krajevnih skupnosti.
Oblikovali so se stebri delovanja, kot so gospodarstvo in
obrtništvo, komunalna in prometna ureditev, dejavnosti mladih, življenje starejših, javne storitve, turizem ter aktivna in
srčna skupnost.
Na vseh teh tematskih področjih so nastali strategije, cilji in
vizija, kako delati naprej. Zato nam je uspelo pridobiti sofinancerska sredstva in podvojiti ali celo potrojiti število izvedenih investicij.
Na podlagi teh načrtov smo izvedli ukrepe, investicije in projekte. Naj naštejem le nekaj primerov.
• Strategija trajnostne mobilnosti je omogočila kolesarske
povezave z okolju prijaznimi materiali in prenovo številnih
ulic v mestu.
• Strategija za mlade je pripeljala do ureditve mladinskega
prostora v mestnem jedru in pridobitve naziva »mladim
prijazna občina«.
• Strategija turizma je pripeljala do vzpostavitve zelene destinacije, ustanovitve lokalne turistične zadruge Prlekija in
uvedbe blagovne znamke Visit Prlekija.
Da ne bo pomote: to ni bilo nekakšno genialno in ekskluzivno

Majhni koraki na daljši poti, male pogumne geste, ki
se na dolgi rok seštejejo v velike rezultate – to je zgodba naše
skupnosti. To je rdeča nit naše poti pogumnih korakov, akcij,
gest, preizkušenj in rezultatov. S ponosom se ob prazniku zahvaljujemo vsem, ki so pomagali zbrati pozitivno energijo ter
izpeljati projekte in dogodke oziroma udejanjiti svoje ideje in
sanje skozi podjetništvo, obrt, umetnost ali šport. V času praznovanja smo izpostavili tudi nekaj izjemnih občank in občanov, ki dvigujejo raven kvalitete in ki nas spodbujajo s svojim
zgledom.
Pred desetletjem, ko nam je bilo zaupano vodenje občine, smo
bili prestrašeni. Nastopila je gospodarska kriza. Spraševali
smo se, kaj bo s službami in plačami, kako bomo živeli naprej
in kako bomo sledili potrebam občank in občanom, če je država občinam odmerila manj denarja. Nismo vedeli, kako se
bodo razvijale razmere.
Nekatere stvari so ostale nedotaknjene ali so se celo izboljšale. Druge so zelo hitro šle na slabše. To se je pokazalo tudi v
številkah. Skupni prihodki, ki so jih ustvarila podjetja v naši
občini, so z 240 milijonov evrov v letu 2008 padli na 213 milijonov evrov v letu 2010.
Nekateri so ta problem čutili intenzivno in živo, drugi so ga
čutili manj močno. Prišlo je celo do nekakšne delitve med
ljudmi, a ne zaradi nečesa, kar bi sami storili ali na kar bi lahko sami vplivali. Ta delitev ni bila prijetna. Čeprav vse delaš
prav, se kar nekaj ustavi in ni nobene konkretne stvari, s katero bi problem lahko rešiš.
V zadnjih dveh letih čutimo in doživljamo nekaj podobnega:
delitve, strah in negotovost. Pojavljajo se nenadne, mogoče
potrebne, a pogosto nerazumljive spremembe. Včasih se zdi,
da karkoli, kar naredimo, ne uspe rešiti situacije, ampak jo le
še podaljša.
Kljub vsemu smo našli pot naprej iz gospodarske krize.
Novičke Občine Ljutomer
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početje s strani občine. Le odigrali smo vlogo, ki je bila v danem trenutku potrebna in prava, tako kot je vsakdo izmed vas
prispeval svoj delež bodisi pri snovanju ali izvedbi teh zamisli.
Uspeli smo izpeljati desetletje uresničevanja razvojnih prioritet in stvari pripeljati do urejenega okolja na vseh ključnih
področjih.
Na svoj prispevek k vsemu temu, ki je odločilen, ste lahko upravičeno ponosni, kjerkoli ste ga naredili: od dela v podjetjih
in zavodih pa do dajanja dobrih nasvetov in priporočil oziroma dejavnosti v društvih.
Izraženo v številkah to pomeni, da so se v desetletju letni prihodki podjetij v občini povečali za 100 milijonov evrov. Število
podjetij se je povečalo s 778 leta 2012 na 832 leta 2020. Postali
smo prepoznani kot regionalni podjetniški center. Med okrevanjem po gospodarskem zlomu so podjetja iz regije in drugih krajev Občino Ljutomer namreč začela prepoznavati kot
privlačno okolje za to, da vanj preselijo ali v njem širijo svoje
poslovanje.
V našo občino so se začeli priseljevati novi ljudje, urejenost in
javne storitve pa so se izboljševale. Nismo le spalno naselje ali
poceni industrijska cona, ki ima urejene prostorske dokumente. Smo partner, ki dobro in odzivno vodi postopke. Smo skupnost ljudi, društev, umetnikov, inovatorjev, mladih, starejših,
športnikov in kulturnikov. Smo resnično zanimivo in prijetno
okolje za življenje, zaupanja vredno za mlade, starejše, invalide
in družine ter primerno za rekreacijo, kulturo in še kaj.

Naloga naše skupnosti v prihodnje je, da ne izgubimo zagona,
da ne izgubimo projektov, ki smo jih zamislili za naprej, ter da
ne zbledimo kot zanimivo okolje za delodajalce in ljudi, ki se
odločajo za življenje v naši sredini.
Trenutna kriza in negotovost bosta minili, kot so vse druge. V
tujini opažamo enako razdvojenost in enake izzive. Prav v tem
trenutku se nekatere države zapirajo, druge pa popolnoma
odpirajo. Prisilo spreminjajo v priporočila, s kazni in groženj
pa prehajajo na zaupanje in sledenje željam ljudi.
Zato bodimo pogumni. Gojimo upanje v prihodnost in
zaupanje vase. Zato se še naprej vsi skupaj, občani, krajani,
društva, zavodi, podjetja in občina, posvečajmo prioritetam,
stebrom, idejam in projektom.
Z razvojem novih stvari je na občinsko upravo prešlo še več
nalog. To se je izkazalo kot najracionalnejši pristop. Občina
je namreč tisti nivo upravljanja javnih storitev, ki je občanom
najbližji.
Vendar je delo občine težko meriti oziroma je enostavno meriti le nekatere vidike delovanja občinske uprave. Kako torej
vemo, ali je občinska uprava kos izvedbi vseh nalog, ki so pred
nami? Kako vemo, ali smo, posebej v teh negotovih okoliščinah, v pravi formi, da izpeljemo strategije in zamisli? In kako
se pri tem lahko primerjamo z drugimi občinami, s katerimi
tekmujemo za ista sredstva za sofinanciranje projektov?
Prav s tem namenom smo letos navezali stik s strokovnjaki, ki
se ukvarjajo z merjenjem delovanja občin. Zaslužili smo si oceno »visoko upravljavsko sposobna občina«, za kar nam vsem
iskreno čestitam. Na podlagi priporočil se bomo še izboljševali
in krepili. Prepričana sem, da je naša občina zmožna odigrati
svojo vlogo v uresničevanju vizije razvoja naše skupnosti.
Na koncu, drage občanke in dragi občani, izrekam še iskreno
zahvalo vsem za dobro delo v skupnosti in za trud v tem ne
vedno enostavnem letu.
Hvala in iskrene čestitke vsem prejemnikom nagrad in priznanj.
Hvala vsem, ki ste soustvarjali prireditve in druge dogodke
ob našem prazniku, ter vsem, ki soustvarjate prireditve in dogodke vse leto.
Hvala vsem, ki ste praznovali z nami.
Hvala vsem, ki imate radi Lotmerk.

Povezani smo skozi srčno energijo in svobodo duha.

Z novo zadrugo in dvorcem v Jeruzalemu, ki je bil pravkar oddan v najem, postajamo tudi navzven prepoznavni kot butična turistična destinacija.
Na podlagi rezultatov in strategij je nastala tudi vizija, da
bomo do leta 2030 krepili razvoj krajev in občine. V načrt razvojnih programov smo skupaj zapisali več kot 50 projektov.
Ti so dobri in zanimivi ter vključuje številne ceste, vodovodno
in kanalizacijsko omrežje, amfiteater pri gimnaziji, vinsko plažo na Jeruzalemu, kolesarske povezave s termami in dvorcem,
energetsko sanacijo še 5 od 10 objektov v lasti Občine Ljutomer, novo šolo in telovadnico v Cezanjevcih, prizidek v Vrtcu
Ljutomer in tako naprej.
Splača se tako delati, da ne zapravimo možnosti za izvedbo
teh idej, saj so se stvari v zadnjem letu in pol marsikje spet
močno zamajale.

Vse najboljše, Občina Ljutomer!
Vaša županja Olga
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Odlični rezultati športnikov navdihujejo

Delitev ljudi na tabore ni nikoli dobra poteza

M

Z

končal po njegovih željah,
a tekmovati v konkurenci
58 najboljših judoistov v
svoji kategoriji na svetu je
izvrsten dosežek.
Poleg številnih individualnih športnikov, ki imajo
v tekmovalnem sistemu
možnost priti tudi na
mednarodna prizorišča,
je v letošnjem letu treba izpostaviti tudi naše ekipe, ki
dosegajo izvrstne rezultate. Najprej smo pesti stiskali za
ljutomerske odbojkarice, ki so se po odličnih igrah v 1.
B-državni ligi uvrstile v četrtfinale državnega prvenstva
in so bile na pragu uvrstitve v 1. A-državno ligo. Žal jim ni
uspelo, a sem prepričan, da jim bo to dalo nov zagon pred
sezono, ki se bo kmalu začela.
Več uspeha so imeli igralci futsala Kluba malega nogometa Meteorplast in strelci Strelskega društva mesto Ljutomer. Uvrstili so se v najvišji rang tekmovanja. Še posebej
velja izpostaviti, da se je ljutomerski Meteorplast po dvajsetih letih ponovno uvrstil v elitno prvo ligo.
Osebno se že se veselim tekmovalne sezone 2021/22.
Upam le, da nam ne bo znova onemogočeno spremljanje
naših športnikov v živo. Ti namreč potrebujejo našo podporo s tribun.

arsikdo bi pričakoval, da bo epidemija športnike
odvrnila od vsakodnevnih aktivnosti. A to na
srečo ne drži. Ob upoštevanju vseh navodil za
preprečevanje okužb so skrbeli za svojo dobro telesno
pripravljenost in se urili za nove preizkušnje. Z velikim
veseljem ugotavljam, da so bili pri tem znova uspešni.
Tako kot nas navdušujejo športniki, ki zastopajo Slovenijo
na tekmovanjih širom po svetu, se lahko tudi v naši občini
pohvalimo, da nam športniki s svojimi dosežki večkrat na
obraz privabijo nasmeh in povzročijo dobro voljo.
V preteklosti so nas prleški športniki razvadili z odličnimi
dosežki, zato so naša pričakovanja velikokrat previsoka.
Ne zadovoljimo se več le z uvrstitvami na velika tekmovanja, ampak želimo več: mesta na stopničkah za zmagovalce. Največkrat se niti ne zavedamo, da se za kolajne v
posameznih panogah potegujejo v konkurenci športnikov
iz svetovnih velesil. Že sama uvrstitev na veliko tekmovanje je uspeh, ki ga moramo ceniti. Ne smemo pozabiti
vsega truda, ki športniki ga vlagajo v doseganje rezultatov. Poleg tega pa jih uspe le peščica. Vsi se na velika tekmovanja enostavno ne morejo uvrstiti.
V preteklosti nas je z izvrstnimi rezultati in kolajnami z velikih tekmovanj razvadil David Žibrat, ki tudi letos posega
po najvišjih mestih tako doma kot v tujini. Poleg številnih
naslovov državnega prvaka v judu, karateju, boksu in še
v kateri panogi smo se razveselili tudi uvrstitve Narseja
Lackoviča na svetovno prvenstvo v judu. Nastop se sicer ni

Janko Špindler, podžupan

Drage učenke, dragi učenci, spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji in cenjeni starši!
Novo šolsko je izziv za vse vas, dragi učenci, da usvojite
čim več znanja, dosežete čim boljše rezultate in pridobite
samozavest. Je tudi izziv za vse učitelje in nas, starše, da
vam na tej poti pomagamo.
Najučinkovitejša pot do cilja je pridno delo vsak dan
pomalem. Prepričana sem, da vam bo dobro šlo od rok.
Prlečke in Prleki imamo veliko idej in smo vedoželjni,
hkrati pa smo marljivi in delovni ljudje, ki znamo
poskrbeti za to, da svoje zamisli tudi uresničimo.
Iskreno verjamem, da boste skupaj s sošolci uživali in
veliko pridobili tudi pri obšolskih dejavnostih, športnih,

umetnostnih, plesnih in kulturnih, ki jih srčno vodijo
naše šole in naša društva.
Bodite skrbni do mlajših in spoštljivi do starejših ter
previdni v prometu.
Na občini smo ponosni na vaš trud in vedno smo na voljo,
da vam pomagamo. V naših šolah in z našimi učitelji ste v
najboljših rokah. Pridno delajte in nikar ne pozabite tudi
na zdravo zabavo.
V novem šolskem letu vam želim vse dobro in veliko
uspeha.

Olga Karba, županja
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našim odnosom, ker nas
deli, namesto, da bi nas
združevalo, kot so nas
zadnji mesec na primer
naši olimpijski športniki.
Nisem podpornik teorij
zarot, saj še vedno
verjamem v dobro človeka.
Precej dobro se zavedam
moči svetovnih korporacij
z različnih področij. Toda zavedam se tudi, da bomo
kot družba začeli stagnirati v trenutku, ko bomo pričeli
dvomiti v znanost. Ta nas je namreč pripeljala do standarda
življenja, kakršnega imamo danes. Namesto da bi verjeli
strokovnjakom, ki so na določenem področju izšolani in
imajo večletne izkušnje, nam bodo resnico prodajali tisti,
ki o ničemer nimajo niti osnovnega znanja. Znanost, ki je
danes priznana, je rezultat stoletnega razvoja in dogodki
v preteklosti so nas pripeljali do iznajdb, zaradi katerih
danes živimo boljše in daljše življenje.
To ni poziv na cepljenje, ampak je poziv k razmišljanju. Ali
smo res lahko upravičeno kritični do današnje znanosti?
Ali je res treba verjeti, da je vse v svetu, vključno s politiko,
naperjeno proti ljudem? Osebno mislim, da to ne drži in
da je treba venomer razmišljati tako, da s svojim početjem
ne ogrožamo svojega soobčana, sodržavljana ali sočloveka,
da s svojim obnašanjem ne ogrožamo življenja ali omejimo
svobode drugih ter da z odgovornimi dejanji, h katerim
prištevam tudi zaupanje v znanost, omogočimo vsem
tistim, ki jih takšni in drugačni ukrepi omejujejo, da lahko
delujejo naprej in da njihovo poslovanje ni ogroženo. In
kar je najpomembnejše – da tistim, ki so bolj ogroženi od
nas, ponudimo varnost, zaradi katere bodo zaščiteni pred
katerimkoli izzivom, pred katerega nas v danem trenutku
postavi naš planet.
Drage občanke in občani, želim vam prijetno prihajajočo
jesen, vašim otrokom pa uspešen skok v novo šolsko
leto. Prenehajmo se kregati o tem, kdo je bel in kdo rdeč
ali kdo je cepljen in kdo ne, temveč se raje veselimo lepih
dogodkov, pa naj bo to uživanje na koncertih, kot je bil tisti
na kopališču ob občinskem prazniku, ali pa navdušenje ob
uspehih, ki jih dosegajo naši športniki.

a nami je nekaj res prijetnih tednov, v katerih je
človek dobil občutek, da se vračamo nazaj v stare
tirnice in nas covidni ukrepi ne motijo več pri
vsakdanjem delu, kakor so nas doslej. Pa je prišel 23. julij,
ko je vlada ponovno sprejela določene ukrepe, ki vsem
organizatorjem prireditev omejuje pripravo svobodnejše
različice dogodkov. To je vplivalo tudi na našo odločitev
glede organizacije največjega dogodka v Občini Ljutomer,
tj. Prleškega sejma. Seveda je najpomembnejša varnost, s
čimer se vsi strinjamo in zaradi česar je bila tako množična
prireditev tudi odpovedana. Običajni način organizacije
po novem odloku namreč ni bil mogoč. A vseeno je ostal
cmok v grlu, ker je zadnji petek pred sejmom prispela
novica, da za ukrepe v odloku ni pravne podlage.
Problemov sicer niso povzročili samo nam, ampak vsem
organizatorjem prireditev, ki so svoje dogodke načrtovali
v mesecu avgustu.
A to ni tarnanje nad ukrepi. Ukrepi pač so takšni, kakršne
so si zamislili izvoljeni predstavniki skupaj s strokovno
skupino. Problem vidim v prehitevanju in v razdoru med
ljudmi. S prehitevanjem mislim na dejstvo, da se tako
strokovna skupina kot državna politika prehitro odločata
za spremembe, zato se organizatorji ne morejo pravočasno
pripraviti na spremembe. Tako med organizatorji kot med
ljudmi nastaja nepopravljiva zmeda. To predstavlja tudi
poslovno škodo, predvsem za vse tiste, ki si denar služijo
izključno s tovrstnimi dejavnostmi.
Najbolj pa boli dejstvo, da sem bil na vseh dogodkih,
ki sem jih obiskal, od Grossmannovega festivala do
dogodkov v sklopu »Občina Ljutomer praznuje«,
prisiljen razpravljati o tem, ali sem cepljen ali ne. In ob
vsaki debati se je pričela družba deliti na tiste, ki so se
cepili, in na one, ki so prepričani, da se ne bodo. Delitev
ljudi na tabore ni nikoli dobra poteza. Če nam vsiljujejo
delitev na domobrance in partizane, na tiste, ki so za
poroke istospolnih parov, in tiste, ki so proti njim, ter
na vegane in mesojedce, potem je očitno prišel čas, da
nam vsiljujejo tudi delitev na tiste, ki so za cepljenje, in
tiste, ki so proti njemu. Ne moti me, da imajo nekateri
pomisleke. Nič nimam proti kritičnemu razmišljanju.
Tega je potrebno celo spodbujati, če je le podkrepljeno
z verodostojnimi argumenti. Sem pa proti vsiljevanju
nečesa, pravzaprav česarkoli, saj to najbolj škodi

Niko Miholič, podžupan
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Zlati USO standard kakovosti
Občina Ljutomer je prejemnica zlatega standarda kakovosti USO

Kakovostno opravljanje temeljnih funkcij in nalog uprave je osnovni pogoj za
obstoj in razvoj vsake dejavnosti. To seveda ne velja zgolj za tržno naravnane
organizacije, ampak tudi za javni sektor.
Vse slovenske občine so organizirane
po bolj ali manj enakem modelu (odvisno od velikosti), ne glede na to pa je vsaj
pri operativnem delu mogoče opustiti v
upravi zakoreninjeno birokratsko oziroma linijsko organizacijsko strukturo.
Na ta način občine tudi dokazujejo, da
so v okviru svoje avtonomije in samostojnosti uspešne pri zagotavljanju javnih dobrin in storitev svojim občanom,
dokazujejo pa tudi smiselnost svojega
delovanja in nenazadnje lastnega obstoja. V Sloveniji občine večinoma nimajo
sprejete splošne politike kakovosti, kar
pomeni, da je težko govoriti o optimizaciji dela v občinski upravi ter o učinkovitosti, racionalnosti dela in zmanjšanju
stroškov. Najpogosteje prav zato tudi ni
mogoče vrednotiti dela uprave in ne posameznega uslužbenca, ki je v njej zapo-

slen. Standard kakovosti Upravljavske
sposobnosti občin (USO) pa omogoča
ravno to. Sestavljen je iz štirih stebrov
(politični kazalniki, ekonomski kazalniki, upravno-organizacijski kazalniki
in kazalniki javnih storitev) in je merjen
s štiridesetimi kazalniki. Četudi je organiziranost lokalne skupnosti določena z
zakonom, obstaja veliko možnosti tako
za izboljševanje organiziranosti občinske uprave kot tudi za zadovoljevanja
javnih storitev v dinamičnem okolju.
Občina Ljutomer je na podlagi analiziranih štiridesetih kazalnikov od 100
možnih točk dosegla 84,5 točk, kar pomeni, da je visoko upravljavsko sposobna občina, saj je uspela racionalizirati in
ekonomizirati svoje delovne procese ter
s tem posredno povečati lastno učinkovitost.
Najvišje število točk (22,5) je dosegla
pri skupini ekonomskih kazalnikov. Na
drugo mesto se je uvrstila skupina političnih kazalnikov, na tretje mesto pa
skupina kazalnikov javnih storitev; ne6

koliko več pomanjkljivosti se je pokazalo pri skupini upravno-organizacijskih
kazalnikov. Pri tem je potrebno dodati,
da vodstvo občine že načrtuje kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne
ukrepe ter konkretne rešitve za izboljšanje šibkejših kazalnikov. Treba pa se
je zavedati, da sta za izboljšavo nekaterih slabše ocenjenih kazalnikov potrebna tako finančni vložek kot tudi celovit
premislek o mogočih rešitvah. Vodstvo
Občine Ljutomer si zasluži pohvalo za:
• tiskano in elektronsko izdajo
občinskega glasila ter za bogat in
vzorno urejen elektronski arhiv
preteklih številk glasila;
• odlično
urejeno
področje
elektronskega vlaganja različnih
zahtev, pobud, vlog in obrazcev, pri
katerih ni povsem elektronsko le
njihovo oddajanje, ampak je z vsemi
sodobnimi metodami oddaljenega
plačevanja mogoče poravnati tudi
takse;
• vključevanje lokalnega obrtništva in
(malega) podjetništva v delovanje
lokalne
skupnosti,
promocijo
lokalnih obrtnikov in podjetnikov
ter soustvarjanje spodbudnega
okolja za njihovo delovanje v občini
in prizadevanje zanj;
• sprejetje in uresničevanje Odloka
o mladini v Občini Ljutomer in
Strategije za mlade v Občini Ljutomer
ter pridobitev certifikata »Mladim
prijazna občina«.
Občina Ljutomer je tako prejela
zlati standard kakovosti USO, ki ga
je v sklopu praznovanja občinskega
praznika prevzela županja mag. Olga
Karba.

Inštitut za lokalno in regionalno
samoupravo
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Investicije in projekti
Prenova Volkmerjeve in Vrtne ulice
v Ljutomeru

Rekonstrukcija »Murgase«

Občina Ljutomer sledi načrtu prometne ureditve mestnih
ulic. Sredi letošnjega leta je bila končana rekonstrukcija
Volkmerjeve in Vrtne ulice v Ljutomeru. Z investicijo sta
bila obnovljena kanalizacija v dolžini slabih 400 metrov in
vodovod v dolžini 340 metrov, sočasno pa sta bila urejena
še cestišče in javna razsvetljava. Dela je izvedlo Komunalno
podjetje Ormož, vrednost del pa je znašala 385.071,24 evra.
Junija 2021 je podjetje AGM Zemljak d. o. o. izvedlo
rekonstrukcijo javne poti na Moti v smeri broda na reki
Muri – po domače »Murgasa«. Gre za 860 metrov dolg
odsek ceste, ki je sicer bil asfaltiran, vendar je bila cesta
zaradi predhodne izgradnje kanalizacije posedena in
razpokana. Pogodbena vrednost del je znašala 78.297,44
evra. V sklopu investicije je podjetje Elcom d. o. o. uredilo
tudi novo javno razsvetljavo.

Ureditev celotne kolesarske povezave med Ljutomerom in Cezanjevci
Lani je bil urejen del kolesarske povezave med Ljutomerom
in Cezanjevci, letos pa je podjetje Nograd Lotmerk d. o.
o. dokončalo povezavo po nasipu reke Ščavnice v skupni
dolžini 2.100 metrov. Vrednost del je znašala 96.777,42
evra. V sklopu te investicije bo letos saniran še mostiček
čez reko Ščavnico pri stanovanjski soseski v Razlagovi
ulici v Ljutomeru.

Obnovljeni javni poti v Globoki in Desnjaku
Sredi letošnjega leta je podjetje Nograd Lotmerk
d. o. o. izvedlo sanacijo dela javne poti v Globoki in
Desnjaku (Kozara). V Globoki je bilo v sklopu investicije
rekonstruiranih 268 metrov občinske javne poti, urejeno
pa je bilo tudi odvodnjavanje ceste. Vrednost del je znašala
57.230,93 evra, investicija pa je bila sofinancirana s strani
Ministrstva za notranje zadeve v višini 24.703,91 evra,
ker cesto uporablja policija za nadzor meje z Republiko

Hrvaško.
V Desnjaku sta bila rekonstruirana dva cestna odseka
v dolžini 230 in 186 metrov, na katerih je bila asfaltna
prevleka že zelo dotrajana. Pogodbena vrednost del je
znašala 49.822,04 evra. Prihodnje leto bo izvedena še
ureditev javnih poti v KS Stara Cesta v skupni dolžini
3.925 metrov, za katero se že pripravlja projektna
dokumentacija.

Ureditev prostorov za mlade

Zadovoljstvo ob obnovi ceste
v Desnjaku

V kratkem bodo svoje prostore dobili tudi mladi, da
bodo lahko uresničevali svoje projekte in se družili. V
objektu nekdanje pivnice Jagoda na Prešernovi ulici
8 v Ljutomeru sta bili v minulih letih izvedeni dve fazi
obnove, trenutno pa se izvaja še tretja faza. Celotna
vrednost projekta je ocenjena na 250.000 evrov. Letos
je načrtovana še nabava notranje opreme, ki jo je Občina
Ljutomer prijavila na 6. javni poziv LAS Prlekija. Vloga je
bila ugodno rešena, sofinancerska sredstva pa znašajo
38.403 evre.

Člani krajevne skupnosti Stara Cesta smo si v letu 2021
zelo prizadevali za rekonstrukcijo cest, ki jih v naši krajevni
skupnosti ni malo. Odločitev o prioriteti je bila zelo težka,
saj so obnove potrebne številne ceste. Soglasno smo
predlagali cesto Desnjak Kozara. Dela so bila izvedena in
tisti, ki živimo ob tej cesti, smo za obnovo izjemno hvaležni.
Želimo si, da bi bile v prihodnosti obnovljene še ostale ceste
v naši krajevni skupnosti. Ob tem je treba poudariti, da so
v minulih mesecih vsa gospodinjstva v Desnjaku dobila
možnost za priključitev na optično omrežje.

Jožica Pintarič, članica KS Stara Cesta

Gradnja prizidka vrtca Mala Nedelja

Vzdrževanje šolskih poti in
povečanje prometne varnosti

Celovita energetska prenova
občinskih stavb, 2. faza

V naselju Zgornje Krapje smo se v preteklosti vedno
znova soočali s prekoračitvami dovoljenih hitrosti skozi
naselje in s tem ogrožanjem pešcev in kolesarjev na tem
območju. Z namenom umiritve prometa je podjetje Elcom
d. o. o. postavilo prikazovalnik hitrosti, ki bo prispeval k
zmanjšanju hitrosti na tem odseku ceste. V naselju Šalinci
je bila ob avtobusnem postajališču postavljena solarna luč z
namenom zagotavljanja prometne varnosti otrok ob čakanju
na šolski avtobus.

Leta 2020 so se začele aktivnosti za izvedbo 2. faze celovite
energetske prenove občinskih stavb, v katero je vključenih
pet objektov v lasti Občine Ljutomer (občinska stavba,
Mestna hiša Ljutomer, Dom kulture Ljutomer, objekt na
Ormoški cesti 22 in Podružnična šola Cven z enoto vrtca).
Trenutno poteka postopek javnega naročila – konkurenčni
postopek s pogajanji za izbiro izvajalca del. Predvidena
je prijava na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za
pridobitev nepovratnih sredstev.
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Vrtec, ki deluje v sklopu Osnovne šole Mala Nedelja, se že
vrsto let srečuje s prostorsko stisko. Otroci, ki obiskujejo
vrtec, so nameščeni v učilnici šole in tudi v prostorih
bližnjega hotela. Zato je Občina Ljutomer med prioritete
letošnjega leta postavila izgradnjo prizidka, s katerim bo
zagotovljenih dovolj prostorov za nemoteno izvajanje
vzgojno-izobraževalnega procesa. Gradnja prizidka v
velikosti dobrih 400 kvadratnih metrov, s katerim bo
zagotovljena zadostna površina za izvajanje dejavnosti vrtca
v 4 oddelkih, se je tako začela v prvi polovici marca 2021.
Izvajalec del je GP Project ing d. o. o. s Ptuja, pogodbena
vrednost del pa znaša 447.504,10 evra. Dela bodo končana
do konca letošnjega novembra.
Občina Ljutomer je projekt izgradnje prizidka vrtca v Mali
Nedelji prijavila na Javni razpis za sofinanciranje investicij v

vrtcih in osnovnem šolstvu v obdobju 2021–2024, ki ga vodi
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in zaprosila
za pridobitev nepovratnih sredstev. Odločitve o odobritvi
sofinancerskih sredstev in njihovi višini Občina Ljutomer še
ni prejela. Izdelana je bila tudi dispozicija opreme s popisi
del in projektantsko oceno za prizidek vrtca.
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Obnovljene gasilske garaže in orodjarne v Ljutomeru
prav tako pa so bili izdelani sušilni ometi. Za ojačitev
talne plošče je bilo vgrajenih več kot 1000 kilogramov
armaturnih mrež. Izdelanih je bilo tudi 285 m2 zaključnih
epoksidnih premazov tal. Izvedena so bila pleskarska dela
obnovljenih prostorov, na novo pa je bil opleskan tudi del
fasade na objektu.
Pred gasilskim domom je bila z novo asfaltno prevleko
urejena dovozna ploščad v velikosti več kot 480 m2.
Ocenjena vrednost vseh investicijsko-vzdrževalnih del
PGD Ljutomer znaša več kot 50.000 evrov.
Veliko dela so gasilci opravili sami s prostovoljnim delom,
del sredstev so zagotovili tudi z zbiranjem starega železa
in barvnih kovin. Veseli so tudi vseh donacij ter druge
materialne ali finančne pomoči.
Občina Ljutomer je prevzela tudi obveznost plačevanja
lizinga v višini 45.200 evrov letno za poplačilo nabave
večnamenskega gasilskega reševalnega vozila TRV-2d.
Obveznost se bo iztekla v letu 2024.

Občina Ljutomer je za obnovo orodjarn gasilskega doma
v Ljutomeru v proračunu za leto 2021 zagotovila 25.300
evrov. Sredstva so bila na podlagi zahtevka in priloženega
računa že nakazana Prostovoljnemu gasilskemu društvu
(PGD) Ljutomer. Za potrebe ureditve prostora za različno
gasilsko opremo je Občina Ljutomer na Prostovoljno
gasilsko društvo Ljutomer brezplačno prenesla tudi
zemljišče ob gasilskem domu v Ljutomeru.
PGD Ljutomer, ki letos praznuje 150 let aktivnega dela
na področju požarnega varstva, varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter nudenja pomoči prizadetim po
nesrečah, je izvedlo tudi obnovo gasilskih garaž in obnovilo
dovozno ploščad pred gasilskim domom v Ljutomeru.
Zaradi posedanja tal v garažah je bilo treba odstraniti stari
beton s podlago vred in ustrezno poglobiti celotna tla v
garažah. Zaradi vlage je bilo treba odstraniti dotrajane in
odpadajoče stenske omete ter namestiti nerjaveče vratne
podboje. Tla so bila na novo zbetonirana z ustrezno izolacijo

Širitev poslovne cone Ljutomer

V ljutomerski občini je veliko povpraševanje po zemljiščih, na
katerih bi lahko gospodarski subjekti širili svojo dejavnost.
Občina Ljutomer se trudi zagotoviti ustrezne pogoje za
gospodarstvo tudi s širitvijo obstoječe poslovne cone, ki se
nahaja za trgovino Spar v Ljutomeru. Občina Ljutomer je
maja letos prejela odločitev o podpori za operacijo »Širitev
poslovne cone Ljutomer«, s katero je bil odobren finančni
prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot
prispevek Evropske unije v višini 355.450,73 evra in
pripadajoči nacionalni prispevek kot prispevek Republike
Slovenije za navedeno operacijo v višini 118.483,58 evra.
Predmet investicije je širitev obstoječe Poslovne
cone Ljutomer proti severozahodu, ki bo omogočila
zagotavljanje prostih in komunalno opremljenih zemljišč
za gradnjo poslovnih objektov. V okviru projekta se gradijo
cestno omrežje z enostranskih hodnikom za pešce in javno
razsvetljavo, vodovod ter fekalna in meteorna kanalizacija.
Na podlagi javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih
del je bilo kot najugodnejšo izbrano podjetje Nograd d. o. o.,
Petrova ulica 41, Lendava, in sicer za vrednost 510.396,19
evra (brez DDV). Dela bodo predvidoma končana do konca
septembra 2021.

Stanovanjska soseska v Stročji vasi

Ureditev dvigala v občinski stavbi

V želji, da bi čim več mladih ostalo v ljutomerski občini
oz. da bi se vanjo priselili, se iščejo različne možnosti
za zagotavljanje novih stanovanj in primernih zemljišč
za gradnjo samostojnih stanovanjskih objektov. V
preteklosti so bili s strani zasebnih investitorjev zgrajeni
novi večstanovanjski objekti in posamezne stanovanjske
enote, povpraševanje po zemljiščih za gradnjo pa se
pojavlja tudi sedaj. Občina Ljutomer poskuša zagotavljati
primerna zemljišča za gradnjo stanovanjskih objektov.
Tako je bila oktobra 2020 porušena zapuščena zgradba
stare osnovne šole v Stročji vasi, v dopolnjeni osnutek
Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) pa
je bilo to območje vneseno kot nova stanovanjska soseska.
Načrtovana je stanovanjska zazidava na območju s skupno
površino 1,3 hektarja. Predvidenih je okrog 11 parcel za
izgradnjo individualnih stanovanjskih hiš.
Avgusta je bila zaključena javna razgrnitev dopolnjenega
osnutka OPPN za stanovanjsko sosesko Stročja vas, predlog
OPPN pa je bil poslan nosilcem urejanja prostora, da izrazijo
svoje mnenje. Po pridobitvi mnenj bo končni predlog OPPN
poslan v sprejem občinskemu svetu in začela se bo izdelava
projektne dokumentacije za izgradnjo gospodarske javne
infrastrukture v območju OPPN. Gradnja komunalne
infrastrukture je predvidena v letu 2022.

V želji, da bi bile službe Občine Ljutomer in Upravne enote
Ljutomer v upravni zgradbi na Vrazovi ulici 1 v Ljutomeru
dostopne tudi gibalno oviranim osebam oziroma da
bi jim olajšali obisk in urejanje zadev, se je lani začel
postopek ureditve dokumentacije za izgradnjo dvigala.
V projekt je vključena tudi sanacija vlage na območju
ureditve dvigala. Javno naročilo za izbor najugodnejšega
izvajalca gradbenih del je bilo izvedeno konec julija 2021,
sklep o oddaji je bil izdan dne 5. avgusta 2021. Dela so
bila oddana ponudniku Cestno podjetje Ptuj d. d., in sicer
v vrednosti 224.663,08 evra, investicija pa bo izvedena v
drugi polovici leta 2021.
Sporazum o sofinanciranju gradnje dvigala in nadzora
med Občino Ljutomer in Ministrstvom za javno upravo
je bil podpisan aprila 2021. Občina Ljutomer bo projekt
sofinancirala v višini 58,36 %, pristojno ministrstvo pa v
višini 41,64 %.

Preplastitev regionalne ceste od
Razkrižja do Ljutomera
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je julija
2021 pristopila k rekonstrukciji Regionalne ceste R1231 Stročja vas–Razkrižje. Dela izvaja podjetje Pomgrad
d. d. iz Murske Sobote, ki je bilo izbrano na podlagi
javnega razpisa. Širina in ostale dimenzije elementov
ceste bodo po obnovi ostale nespremenjene. S sanacijo
bodo zagotovili tudi ustrezno odvodnjavanje, uredili bodo
bankine, poglobili pa bodo tudi odvodne jarke in izvedli
ustrezne navezave na priključke. Na novo bodo izvedene
talne označbe na vozišču, zamenjana pa bo tudi dotrajana
vertikalna signalizacija, vključno s cestnimi ogledali. V
sklopu investicije bodo delno zamenjali tudi robnike in
sanirali posedle jaške na pločniku. Dela bodo predvidoma
zaključena do konca oktobra 2021.
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Nadaljevanje rekonstrukcije
javnih poti v KS Železne Dveri

Leta 2020 je bila izvedena 1. faza rekonstrukcije javnih
poti v Krajevni skupnosti (KS) Železne Dveri, ki je
zajemala rekonstrukcijo javnih poti v naseljih Gresovščak
in Slamnjak v skupni dolžini 3.960 metrov. Sočasno z
rekonstrukcijo cest v naseljih Gresovščak in Slamnjak
je bil v naselju Slamnjak na novo zgrajen 950 metrov
dolg odsek vodovoda, zgrajen pa je bil tudi povezovalni
vodovod v smeri vodohram Radomerje II–Radomerščak.
Letos in prihodnje leto se bo z 2. fazo nadaljevala
rekonstrukcija javnih poti na območju omenjene KS. Ta
faza obsega rekonstrukcijo šestih javnih poti v skupni
dolžini 5.590 metrov. Cilj ureditve cest je predvsem
zagotoviti udeležencem v prometu varnejšo in
udobnejšo vožnjo ter urediti odvodnjavanje meteornih
voda. Pogodba z ugodnejšim ponudnikom, Cestnim
podjetjem Ptuj d. d., je bila podpisana junija letos,
pogodbena vrednost del pa znaša 749.326,87 evra.
Rok za dokončanje investicije je 15. maj 2022.
Julija so bile izvedene geodetske odmere zemljišč, na
podlagi katerih bo Občina Ljutomer od lastnikov odkupila
potrebna zemljišča. Dela se bodo predvidoma začela
septembra 2021.

Obnova vodovoda na Kamenščaku in
v Cezanjevcih v sklopu preplastitve
regionalne cest

Ureditev avtobusnih postajališč
V Noršincih in Babincih se do jeseni predvideva ureditev
avtobusnih postajališč. V naselju Noršinci bo za potrebe
šolskih prevozov za gostilno Kurbos v smeri proti naselju
Babinci zgrajeno postajališče s pokrito čakalnico, na katerem bodo lahko otroci varno čakali šolski avtobus. Prav
tako v naselju Noršinci bo na avtobusnem postajališču
ob kapelici postavljen pokrit nadstrešek, ki bo potnikom
omogočal prijaznejše čakanje na avtobus tudi ob slabšem
vremenu. Julija je Občina Ljutomer pričela z zbiranjem ponudb za izbiro izvajalca, po izvedenih gradbenih delih pa
bosta septembra dobavljeni tudi čakalnici.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je pristopila
k izvedbi preplastitve regionalne ceste Ljutomer–Savci–Ptuj
od začetka naselja Spodnji Kamenščak do začetka naselja
Zgornji Kamenščak v skupni dolžini 4.605 metra. Dela izvaja
podjetje Pomgrad d. d. iz Murske Sobote. V sklopu navedene
investicije bo izvedena reciklaža obstoječe podlage in
celotna preplastitev ceste na navedenem odseku, vključno
z odvodnjavanjem. Dela bodo zaključena predvidoma letos.
Glede na navedeno je Občina Ljutomer v proračunu
za leto 2021 zagotovila finančna sredstva za obnovo
vodovoda na tem območju. Izdelana je bila potrebna
projektna dokumentacija, ki zajema tudi prevezave
obstoječih sekundarnih cevovodov in hišnih priključkov
na novi vodovod v skupni dolžini 2.443 metrov. Projektno
dokumentacijo je izdelal Rudi Sever s. p. iz Stročje vasi.
Aprila je bil izveden postopek izbire izvajalca gradbenih
del. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje
Pomgrad d. d. iz Murske Sobote, s katerim je bila maja 2021
podpisana pogodba za izvedbo del v višini 380.809,86
evra. Izgradnja vodovodnega omrežja in obnova hišnih
priključkov je v zaključni fazi.

Prehod čez regionalno cesto pri GFML

Občina Ljutomer je naročila novelacijo projektne dokumentacije za izgradnjo novega prehoda za pešce na regionalni cesti pri Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Projekt
je trenutno v fazi pridobivanja soglasij s strani upravljalcev
komunalnih vodov in Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Izgradnja prehoda je načrtovana septembra,
po pridobitvi vseh potrebnih soglasij.

Izgradnja pločnika in rekonstrukcija
ceste Bioterme–Mala Nedelja

Leta 2020 je podjetje Linije d. o. o. iz Ljutomera izdelalo
novelacijo projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika
in rekonstrukcijo lokalne ceste na relaciji Bioterme–Mala
Nedelja. Izvedeni so bili vsi odkupi zemljišč, po katerih bo
potekal predvideni pločnik. Izgradnja pločnika in celotna
rekonstrukcija ceste bosta po načrtu vključeni v proračun
za prihodnje leto.

Ureditev turistične kolesarske
povezave med Jeruzalemom in
Svetinjami

Izgradnja kolesarske povezave
Ljutomer–Stročja vas
Občina Ljutomer je konec leta 2020 na podlagi potrjene
projektne naloge s strani Direkcije Republike Slovenije za
infrastrukturo izvedla razpis za izbiro izvajalca za izdelavo
izvedbenega projekta za kolesarsko povezavo Ljutomer–
Stročja vas. Izbrano je bilo podjetje Progrin d. o. o. iz
Radencev, ki trenutno pripravlja potrebno dokumentacijo.
Rok za izdelavo vseh dokumentov je konec letošnjega
novembra. V prihodnjih letih bodo sledili geodetska
odmera zemljišč, potrebni odkupi in izvedba del.

Kaj nas uči Mura

Skupaj s partnerji iz ostalih lokalnih akcijskih skupin vzdolž
slovenskega dela reke Mure izvajamo projekt sodelovanja
»Kaj nas uči Mura«. V projektu vzpostavljamo kakovostno
zeleno infrastrukturo na območjih varstva narave, predvsem
Nature 2000. Razvijamo ponudbo zelenega turizma, ki
temelji na aktivnem ohranjanju narave, krajine in kulturne
dediščine in ki ne bo poslabšala stanja ohranjenosti. S tem
bomo zagotovili tudi ključne ekosistemske storitve.
Partnerji projekta v teh mesecih pospešeno delamo na
aktivnosti učnih vsebin in interpretacij narave ob reki Muri.
Vzdolž reke vzpostavljamo interpretacijske točke, na katerih
bomo predstavili vso pestrost živalskega in rastlinskega
sveta ob Muri ter tudi človekov vpliv na reko in svet ob
njej. Točke bodo vsebinsko obogatene s pomočjo mobilne
aplikacije, do katere bomo dostopali s QR-kodo. S tem bomo
prispevali k večji ozaveščenosti domačinov in obiskovalcev
o pomenu biosfernega območja in Nature 2000 ob reki Muri.

Prleška razvojna agencija

Načrtovanje rekonstrukcije javnih poti
v Ljutomeru in Globoki
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Občina Ljutomer v letošnjem letu načrtuje obnovo še treh
javni poti, in sicer JP725133 Juršovka v dolžini 2587 metrov, JP723914 Globoka v dolžini 160 metrov in JP725131
Juršovka–Spodnji Kamenščak v dolžini 330 metrov. Po sestanku z lastniki zemljišč je bila naročena geodetska odmera. Sledil bo podpis pogodb in iskanje izvajalcev. Če ne bo
zapletov, bodo investicije izvedene v jesenskih mesecih.
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Občina Ljutomer v sodelovanju z Občino Ormož pripravlja
projekt ureditve turistične kolesarske povezave med
Jeruzalemom in Svetinjami. Gre za edinstven projekt, ki
bo vseboval obojestransko kolesarsko stezo, elemente
umirjanja prometa na celotni 3 kilometre dolgi trasi
ceste ter interesne turistične točke, ki bodo privabile
turiste in jih zadržale na tem območju. Idejno zasnovo za
celovito ureditev tematske poti sta izdelala 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 se predvideva
postavitev lesenih skulptur z mitološkim ozadjem. Na
območju Jeruzalema je to Turek, ki naj bi ponazarjal
zgodbo o »Babjem klancu«. Ob vseh točkah sta predvideni
tudi izgradnja parkirišč za kolesa in postavitev ostale
urbane opreme. Celoten projekt bosta občini prijavili na
razpis za sofinanciranje s strani EU. V letošnjem letu je
bila že izvedena geodetska odmera zemljišč, po katerih
bo potekala cesta, predvideni pa je tudi že njihov odkup.
Časovni načrt izvedbe bo odvisen od razpoložljivih razpisov
EU, na katere bosta občini prijavili navedeno investicijo.

Novi projekti namenjeni lokalnemu razvoju Prlekije

Aktivnosti v iniciativi »PRIMOKIZ«

Lokalna akcijska skupina Prlekija (LAS Prlekija) je konec
februarja zaključila večmesečni postopek 5. javnega poziva
LAS Prlekija. Med devetnajstimi prijavljenimi vlogami s
skupno vrednostjo več kot 1,2 milijona evrov je Upravni
odbor LAS Prlekija izbral šestnajst projektov. Ti bodo, če jih
bo odobrila tudi Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja
RS, deležni sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) v predvideni skupni višini dobrih
548.000 evrov. Največ sredstev bo namenjenih bogatenju
lokalne turistične ponudbe ter dogodkom in aktivnostim za
zdrav življenjski slog.
Strategijo LAS Prlekija 2014–2020 izvajajo številni partnerji
na območju osmih občin v Prlekiji: Apače, Gornja Radgona,
Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici
in Veržej. Na začetku leta 2020 je Prleška razvojna agencija,
vodilna partnerica LAS, objavila 5. javni razpis LAS Prlekija,
v katerem je bilo razpisanih 609.894,13 evra sredstev za
sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP). Na javni poziv je LAS Prlekija prejela
19 vlog, Upravni odbor pa je med njimi za sofinanciranje
izbral 16 projektov, med njimi tudi projekt Občine Ljutomer
z naslovom »Krepitev podpornega okolja v turizmu Prlekije
(TIC Ljutomer)«. Seznam vseh odobrenih projektov na 5.
javnem pozivu LAS Prlekija s povzetki projektov je objavljen
na spletni strani LAS www.las-prlekija.com.
LAS Prlekija je v tem programskem obdobju izvedla tri javne
pozive s sofinanciranjem iz EKSRP. Devetnajstim že izbranim
projektom na prvih dveh javnih pozivih se je naposled
pridružilo še 16 novih. LAS Prlekija bo v tem ukrepu Programa
razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj

Občina Ljutomer je ena od osmih občin v Sloveniji, ki se
je vključila v iniciativo »PRIMOKIZ – celostna podpora
družinam z otroki do sedmega leta starosti«.
Aktivnosti iniciative potekajo pod vodstvom facilitatorke
Mateje Leskovar Polanič in lokalne koordinatorke Karmen
Lah ter v sodelovanju z lokalnim akcijskim timom (LAT), ki
ga sestavljajo:
• Sandra Fekonja, predstavnica CSD Pomurja,
• Mihaela Senčar, predstavnica Zdravstvenega doma
Ljutomer,
• Romanca Vrabl, predstavnica Varne hiše Pomurja,
• Mateja Hunjadi, predstavnica VDC Murska Sobota, enota
Ljutomer,
• Jan Filipič, predstavnik Športne zveze Ljutomer,
• Jasna Špindler, predstavnica vrtca v Cezanjevcih,
• Manja Gospodarič, predstavnica OŠ Janka Ribiča
Cezanjevci,
• Marija Pušenjak, predstavnica Karitas,
• Nina Stegmüller, predstavnica ljutomerske enote
Večgeneracijskega centra Pomurja.
Aktivnosti LAT so usmerjene v pripravo strategije
»Družinam z majhnimi otroki prijazna občina«. V letu
2021 se pripravljajo situacijska analiza dejavnosti v
Občini Ljutomer, ki so vzpostavljene za otroke do sedmega

podeželja pridobila skupno 1,2 milijona evrov.
Niko Miholič, predsednik LAS Prlekija, je ob tem povedal:
»Projekti, potrjeni v 5. javnem pozivu LAS Prlekija,
predstavljajo pozitiven korak naprej k uresničevanju
želja našega okolja, in sicer gre za investicije v turistično
infrastrukturo ter v turistične in kulturne vsebine. Slednje
je namreč ključno, če želimo, da gostje v Prlekiji ostanejo
še kakšen dan več in da poleg turizma lahko uživajo tudi v
kulturnih vsebinah, ki predstavljajo našo prleško tradicijo,
šege in navade ter seveda naše edinstveno narečje. Glede
na vedno večje povpraševanje po nepovratnih sredstvih za
investicije v turizem se že veselim naslednjih razpisov LAS in
posledično novih idej naših ponudnikov, društev in občin.«
»Čas prehoda med dvema programskima obdobjema je za
nosilce lokalnega razvoja neljubo »obdobje suhih krav«. Zato
s toliko večjim zanosom odpiramo vrata 16 novim projektom,
za katere smo pridobili sofinanciranje iz EKSRP. Vsak od njih
bo doprinesel nov kamenček v mozaik življenja na desnem
bregu Mure,« je prepričan Goran Šoster, direktor Prleške
razvojne agencije, giz, vodilne partnerice LAS Prlekija.

Prleška razvojna agencija

leta starosti in njihove družine, evidentiranje potreb ter
priprava ukrepov, ki bodo vključeni v strategijo. Da bi
pridobili tudi mnenje staršev otrok, starih do sedem let, je
bil staršem po različnih komunikacijskih poteh posredovan
vprašalnik.
Ker si želimo pridobiti čim več mnenj staršev, bo vprašalnik
na začetku novega šolskega leta posredovan še enkrat.
Občina Ljutomer prosi starše majhnih otrok, da se odzovejo
in izpolnijo vprašalnik, da bomo lahko na čim večjem
vzorcu pridobili mnenje staršev o že izvajanih aktivnostih
in potrebah, ki bi jih bilo treba vključiti v nastajajočo
strategijo.
Po sprejetju strategije »Družinam z majhnimi otroki
prijazna občina«, ki je predvideno v letu 2022, bo sledila
implementacija strategije, ki bo pomenila dvig ravni
kakovosti življenja v Občini Ljutomer za majhne otroke in
njihove starše.

Živa dediščina

Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije
Območje LAS Prlekija je pretežno kmetijsko območje
s številnimi razdrobljenimi kmetijskimi površinami
in visoko brezposelnostjo ranljivih socialnih skupin.
Sooča se z ekstremnimi vremenskimi pojavi, ki
neposredno vplivajo na stabilnost pridelave ter
količino in kakovost hrane. V projektu, ki ga izvajamo
na območju 4 lokalno akcijskih skupin (poleg LAS
Prlekija še LAS Goričko, LAS Pri dobrih ljudeh in
avstrijski LAS Zeitkultur), želimo s predstavitvijo

novih kmetijskih praks, z razvojem novih proizvodov
in storitev ter z uvajanjem socialnih inovacij za najbolj
ranljive ciljne skupine prispevati k razvoju regije.
Na območju LAS Prlekija partner Jedro razvija nove
prehranske produkte. Istočasno skupaj z ostalimi
partnerji snuje skupno komunikacijsko zgodbo Zelene
mreže za podeželje, ki bo postavila temelje skupne
komunikacije ter trženjskega nastopa na trgu.

Prleška razvojna agencija
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ob 150-letnici organiziranega zadružništva na Slovenskem, ki
jo bomo praznovali prihodnje leto.

V Lokalni akcijski skupini Prlekija izvajamo skupaj s
partnerjem SKZ Ljutomer-Križevci zanimiv projekt
sodelovanja LAS z naslovom »Živa dediščina«, s katerim
želimo prispevati k ohranjanju in aktualizaciji kulturne
dediščine. Ob 150. obletnici zadružništva pripravljamo
razstavo v galeriji na Glavnem trgu v Ljutomeru. Vabimo
vse, ki so razstavo pripravljeni obogatiti bodisi s starimi
fotografijami, dokumenti ali knjigami bodisi z drugimi
tiskovinami ali predmeti, da se nam oglasijo po e-pošti na
naslov info@las-prlekija.com ali po telefonu na številko
041 253 001 (Maja).
V projektu, ki sicer poteka znotraj programa CLLD s podporo
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in programa
PRP, nastaja tudi zanimiva monografija o zadružništvu na
Slovenskem, ki bo predstavljena na znanstvenem simpoziju

Prleška razvojna agencija
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Obvestila iz občinske uprave
Pametna mesta in skupnosti

Dvorec Jeruzalem ima novega najemnika

Občina Ljutomer se je v začetku letošnjega leta vključila
v pomurski konzorcij, v katerem se je združilo 21
pomurskih občin z namenom skupne prijave projekta
»Pametno, z viri bogato Pomurje« na Javni razpis za
demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest
in skupnosti »PMIS«, ki ga koordinira Ministrstvo za
javno upravo, delno pa ga financira Evropska unija iz
Sklada za regionalni razvoj.
Predlagatelj skupne prijave projekta je bil župan
Občine Lendava Janez Magyar, ki je idejo o povezovanju
pomurskih občin pri digitalizaciji regije predstavil že
konec preteklega leta na seji Sveta pomurske razvojne
regije. Občina Lendava v konzorciju predstavlja
vodilnega konzorcijskega partnerja.
Projekt bo v primeru uspešnosti na razpisu izveden
v obliki treh medsebojno prepletenih pilotov. Pilot 1,
poimenovan »Pametna lokalna samooskrba«, vključuje
vse občine konzorcija ter temelji na digitalizaciji
in promociji lokalnih kmetov, dobaviteljev hrane
in dobavnih verig v smeri zagotavljanja sledljivosti
in povečanja deleža samooskrbe ter povezovanja
ponudnikov lokalne hrane in storitev, v povezavi z
zdravim in aktivnim življenjem. Pilotna rešitev je
sestavljena iz dveh delov. Prvi del temelji na aplikaciji
za ponudbo lokalnih produktov in storitev po izboru
občanov (personalizacija, lokacija, filter produktov)
z možnostjo dinamičnega vnosa prilagojenih ponudb
raznih ponudnikov (npr. popusti, kuponi). Drugi del
pilotne rešitve pa temelji na aplikaciji »Pomurje v enem
dnevu« oziroma »Konec tedna v Pomurju«, ki glede na
izbor posameznika priredi in priporoča izlet, pokušino
produktov ter trajnostne načine mobilnosti, npr. načrt
poti, deljenje avtomobila, e-kolesa, spisek lokalne
ponudbe in čezmejno povezovanje.
Pilot 2, poimenovan »Pametni vodovodni sistem«,
bo vključeval občine, ki se soočajo s problematiko na
področju vodovodnega sistema in bodo izzive na tem
področju reševale s pomočjo digitalizacije. Namestitev
dodatne senzorike ter uporaba obstoječe senzorike
in naprednih digitalnih orodij bo naslovila ključna
področja, kot so področje identifikacije lokacij vodnih
izgub, spremljanja in zmanjševanja onesnaženosti pitne
vode ter spremljanja in zmanjševanja pregrevanja pitne

vode v vodovodnem sistemu.
Pilot 3, poimenovan »Pametni vodni krog«, bo vključeval
občine, ki se soočajo s problematiko na področju
upravljanja z odpadnimi vodami in kakovostjo stoječih
voda. Pilot je sestavljen iz dveh komponent. Prva
obravnava kakovost odpadnih voda na področju vpliva
prečiščenih voda po izlivu v lokalni vodotok na kakovost
vodotoka, druga pa spremlja kakovost stoječih voda.
Projekt bo predvidoma trajal 25 mesecev ter se bo začel
1. avgusta 2021 in se zaključil 31. avgusta 2023.
Prijavljeni projekt je inovativen, pameten in usmerjen v
reševanje izzivov 21. stoletja. MJU bo v naslednjih tednih
odločalo o razdelitvi 8 milijonov sredstev EU, ki so na
voljo v razpisu. Glede na to, da sredstev ni dovolj za vse,
ker se je na razpis prijavilo kar 75 % slovenskih občin v
14 konzorcijih in v skupni vrednosti 14 milijonov evrov,
je dodana vrednost projekta pomurskega konzorcija še
toliko višja, saj so predlagane rešitve primerne za vse
slovenske občine. Ravno kompatibilnost na nacionalni
ravni pa je najširši cilj javnega razpisa »PMIS«.

Občina Ljutomer je konec lanskega leta s sodno poravnavo
uredila vsa pravna razmerja z bivšim najemnikom in
podnajemnikom Turističnega objekta Dvorec Jeruzalem s
servisno-informacijskim objektom. V stečajnem postopku je
odkupila tudi vso opremo, naprave in drobni inventar. Ravno
v času dokončne ureditve vseh razmerij je bil razglašen
drugi val epidemije, zato ni bilo smiselno izvesti razpisa za
oddajo Turističnega objekta Dvorec Jeruzalem v najem, so pa
začeli teči vsi postopki za to, da je Občina Ljutomer ob koncu
epidemije, 15. junija 2021, lahko objavila Javno zbiranje
ponudb za oddajo v najem poslovnega turističnega objekta
Dvorec Jeruzalem s servisno-informacijskim objektom.
Ponudbo je oddalo Gostišče Taverna, Dino Kruhoberec s.
p., Svetinje 21, 2259 Ivanjkovci. Komisijo so sestavljali mag.
Helena Cvikl (predsednica), Peter Misja in Uroš Kamenšek.
Helena Cvikl je predavateljica na Fakulteti za turistične
študije v Portorožu, v svojem podjetju pa se ukvarja s
poslovnim svetovanjem in izobraževanjem v turizmu, Peter
Misja je župan Občine Podčetrtek, predsednik Skupnosti
občin Slovenije in podpredsednik Turistične zveze Slovenije,
Uroš Kamenšek pa je predsednik Pomurske turistične zveze.
Komisija je po pregledu ponudbe ugotovila, da je ponudnik
predložil zahtevano dokumentacijo in da izpolnjuje pogoje,
zato je županji Občine Ljutomer mag. Olgi Karba predlagala,
da ga izbere. Občina Ljutomer je pred uveljavitvijo pogodbe,

ki je bila podpisana 5. avgusta 2021, zaključila še nekatera
vzdrževalna dela, ki so bila nujna zaradi tega, ker je bil
Dvorec Jeruzalem zaradi nerešenih razmerij dalj časa zaprt.
Pogodba se sklepa za obdobje 5 let za izvajanje gostinske,
nastanitvene, turistične in kongresne dejavnosti ter za
organizacijo dogodkov, na primer porok in izobraževanj.
Najemnik mora ponovno vzpostaviti kategorizacijo
nastanitvenega objekta po sistemu kakovosti v kategoriji
4 zvezdice, se kot kakovosten in dober gospodar truditi
obdržati oznako 4 zvezdice ter s svojimi kakovostnimi
storitvami skrbeti za ugled Dvorca Jeruzalem.

S sprejetjem Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola (OŠ) Cvetka Golarja
Ljutomer se uresničujejo prizadevanja OŠ Cvetka Golarja, ki
je od leta 2000 podružnica OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, da
ponovno postane samostojen zavod.

V minulih letih sta se tako obseg programa kot število učencev
in zaposlenih precej povečala in tako je podružnica postala
primerljiva z nekaterimi drugimi šolami, ki so samostojni
zavodi, ali pa celo večja od njih.
Samostojnost zavodu prinaša boljše razvojne možnosti in
tudi večje možnosti pri pridobivanju sredstev na javnih
razpisih.
Program OŠ Cvetka Golarja Ljutomer se bo z novim šolskim
letom še povečal, ker bo zavod vzpostavil delovanje
razvojnega oddelka vrtca. Ta bo organizacijsko vezan na OŠ
Cvetka Golarja Ljutomer, program pa se bo izvajal v vrtcu v
Cezanjevcih. V razvojni oddelek vrtca bodo vključeni otroci
iz Občine Ljutomer, sprejemali pa bodo lahko tudi otroke
iz drugih okolij, če bodo po strokovni presoji usmerjeni v
razvojni vrtec.

Podružnična šola Cvetka Golarja Ljutomer bo postala samostojen zavod

16

17

»Heroji furajo v pižamah«

Zbirni center Ljutomer

Odbor za varstvo starejših v Občini Ljutomer

Pod zgornjim sloganom poteka vseslovenska iniciativa
za manj voženj pod vplivom alkohola, ki jo izvaja Zavod
VOZIM. Iniciativa vključuje vse deležnike, pomembne
za dosego tega cilja: mlade, starše in lokalne skupnosti,
predvsem na podeželju.
Predstavnika zavoda VOZIM sta junija 2021 skupaj z
lokalnim koordinatorjem obiskala Občino Ljutomer in
predstavila aktivnosti, s katerimi želijo zmanjšati število
voženj pod vplivom alkohola in posledično število nesreč,
ki nastanejo zaradi alkohola.
Občina Ljutomer se je vključila v projekt »Heroji furajo v
pižamah« in sofinancirala izvedbo dveh delavnic za dijake
tretjega letnika Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.
Dijaki so iz osebnih zgodb in izkušenj poškodovancev
v prometnih in drugih nesrečah pod vplivom alkohola
prejeli neposredne informacije o pomenu varne vožnje,
upoštevanja cestnoprometnih predpisov ter varnih
življenjskih odločitev.

Za potrebe delovanja Zbirnega centra Ljutomer, v katerem
je bila v letu 2018 zgrajena nova nadstrešnica, so Občine
Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej, ki so solastnice
Zbirnega centra Ljutomer, leta 2021 nabavile dodatne
zabojnike za skladiščenje odpadkov. Vrednost investicije
za Občino Ljutomer, ki je solastnica v deležu 66,5 %, je
znašala 9.471 evrov (brez DDV).

Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba je s sklepom
imenovala Odbor za varstvo starejših v Občini Ljutomer, ki se
je junija 2021 sestal na prvi seji. Člani odbora so predstavili
aktivnosti za starejše v posameznih institucijah, razpravljali
so o potrebah starejših in pripravili načrt aktivnosti odbora.
V odbor so bili imenovani: Nada Mesarič (Društvo upokojencev
Ljutomer), Martina Domajnko (OZ RKS Ljutomer), mag.
Tomislav Nemec (DSO Ljutomer), Andreja Kornhauser (CSD
Pomurje), Zdenka Štrakl (Karitas Ljutomer), Nina Stegmüller
(Večgeneracijski center Pomurja) in Renata Škrget (ZD
Ljutomer).
Odbor bo spremljal stanje in predlagal ukrepe za varstvo
starejših. Naloga odbora je tudi povezovanje služb in institucij,
ki skrbijo za starejše občane, da bi vzpostavili učinkovitejši
način reševanja problematike starejših občanov.
Odbor bo spodbujal k akcijam za izkazovanje pozornosti
in nudenje pomoči starejšim občanom ter izvajal druge
aktivnosti na področju varstva starejših v Občini Ljutomer.
Izkušnje na terenu in opravljeni pogovori s starejšimi so
pokazali, da starejši pred vse ostale potrebe postavljajo
potrebo po družabništvu na svojem domu, zato bo v letu
2021 prioriteta Občine Ljutomer, da izpelje aktivnosti
za pridobitev novih prostovoljcev, ki bodo obiskovali
starejše osebe na domu. »Na prvem sestanku smo
pregledali dosedanjo skrb za starejše v posameznih
ustanovah in društvih ter evidentirali potrebe starejših v
Občini Ljutomer. Sprejeli smo nekaj predlogov za pomoč
starejšim. Ti so: zadovoljevanje potrebe po druženju
zaradi osamljenosti, pridobivanje in izobraževanje

Rekonstrukcija vodovoda Pristava–
Stročja vas

Projektna dokumentacija za rekonstrukcija vodovoda
Pristava–Stročja vas v skupni dolžini 3.696 metrov je bila
izdelana leta 2012. Izvedba rekonstrukcije je bila prvotno
načrtovana v sklopu izgradnje vodovodnega omrežja Sistema C,
vendar do uresničitve ni prišlo. Zaradi potrebe po vodovodnih
ceveh večjih dimenzij, kot je predvideno v obstoječi projektni
dokumentaciji, je Občina Ljutomer v letošnjem letu pristopila
k novelaciji projektne dokumentacije. Trenutno poteka izbira
izvajalca gradbenih del.

Leto gasilstva in prostovoljstva v
Občini Ljutomer

Izgradnja fekalne kanalizacije v
naselju Kamenščak

Občinski svet Občine Ljutomer je leto 2021 razglasil za leto
gasilstva in prostovoljstva. Občina Ljutomer je ponosna na
številne prostovoljne organizacije, ki delujejo na njenem
območju. Letos je treba posebej izpostaviti Prostovoljno
gasilsko društvo Ljutomer, ki praznuje 150. obletnico
delovanja. Z razglasitvijo leta gasilstva in prostovoljstva
lokalna skupnost izraža zahvalo vsem, ki s svojimi
nesebičnimi dejanji nudijo pomoč sočloveku v trenutnih
negotovih časih tako za posameznike kot za celotno
skupnost.

V začetku aprila 2021 je Občina Ljutomer s podjetjem
Atrij d. o. o. iz Odrancev podpisala Pogodbo za izdelavo
projektne dokumentacije (DGD, PZI)
za izgradnjo
fekalne kanalizacije v naselju Kamenščak, ki se nahaja
v aglomeraciji 493-Ljutomer 2019. Vrednost del znaša
38.509 evrov (brez DDV). Rok za izdelavo projektne
dokumentacije je 30. september 2021.

Pokopališka dejavnost
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Občina Ljutomer je v postopku urejanja lastništva za
zemljišče, na katerem leži pokopališče Mala Nedelja in je v
lasti Župnije Mala Nedelja. Po ureditve lastniškega razmerja
bo urejena podelitev koncesije za opravljanje obvezne
lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne
pogrebne službe in pokopališke dejavnosti za pokopališča
Ljutomer, Cezanjevci in Mala Nedelja, kot določa Odlok o
pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Ljutomer.

novih prostovoljcev, nudenje prevozov in vzpostavitev
storitve e-klic. Izražen je bil tudi predlog, da se vzpostavi
več skupin za samopomoč. Na terenu bomo s pomočjo
patronažne službe, CSD in DU pridobili podatke starejših,
katere od navedenih ukrepov za pomoč bi najbolj
potrebovali. Izbrane ukrepe se bomo trudili uresničiti,« je
dejala predsednica odbora Nada Mesarič.

Vabilo prostovoljcem

V Občini Ljutomer je začel delovati Odbor za varstvo
starejših. Ta je na podlagi analize potreb starejših ugotovil,
da starejši, ki živijo na svojih domovih, najbolj izražajo
potrebo po družabništvu.
V letu 2021, letu gasilstva in prostovoljstva, Občina
Ljutomer vabi vse, ki bi želeli delovati kot prostovoljci za
uporabnike iz ljutomerske občine, da se oglasijo eni izmed
spodaj navedenih kontaktnih oseb. Za vse nove prostovoljce
bo organizirano usposabljanje in uvajanje v prostovoljstvo.
S povečanjem števila prostovoljcev bomo lahko uresničili
želje in potrebe starejših oseb v Občini Ljutomer, ki živijo
doma in potrebujejo pomoč.
Kontaktne osee:
Občina Ljutomer – Karmen Lah: karmen.lah@ljutomer.si;
Društvo upokojencev Ljutomer – Nada Mesarič: mesaric.
nada@gmail.com;
CSD Pomurje, Enota Ljutomer – Andreja Kornhauser:
andreja.kornhauser@gov.si;
Mladinski svet Ljutomer – Nina Stegmüller: nina.
stegmuller@gmail.com.

Ureditev prostora ob upravni stavbi
Izdelana in predstavljena je bila idejna zasnova mladega
arhitekta Marka Štrakla iz podjetja ProDesign iz Ljutomera,
ki predvideva ureditev prostora ob upravni stavbi, v kateri
delujeta Občina Ljutomer in Upravna enota Ljutomer.
Načrtovano je, da bo ob upravni stavbi porušen objekt,
v katerem je zdaj arhiv, nato pa bo tam urejen manjši trg,
na katerem bodo amfiteater za javne obravnave, digitalna
informacijska tabla za predstavitve projektov, prostor za
zunanje sestanke uslužbencev upravne enote in občine
ter kolesarnica. Projekt je zasnovan v dveh fazah. V prvi
fazi bosta po rušitvi objekta na območju izvedena ureditev

blagega naklona in zasaditev trave. Obstoječa kolesarnica
bo začasno ostala na svojem mestu, na območje pa bodo
umeščene montažne zunanje klopi in mize. V drugi fazi,
ko bo zagotovljena finančna konstrukcija, pa bo izvedena
ureditev trga, kot je predstavljeno v idejni zasnovi.
V pripravi sta tudi izdelavi idejne zasnove prometne
ureditve mestnega jedra Ljutomera kot območja prijaznega
prometa (Biroskiro, ideje za mobilnost d. o. o., Ljubljana)
in kataloga urbane opreme za urejanje javnega prostora
Občine Ljutomer, ki bo nudil usmeritve za postavitev
urbane opreme (ProDesign, Darko Štrakl s. p., Ljutomer).
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Turizem
Vzdrževanje občinskih cest

Aktivnosti za obogatitev turistične ponudbe

Na področju vzdrževanja občinskih cest je bilo v prvih
šestih mesecih leta 2021 porabljenih 276.752,97 evra.
Od tega je bilo za potrebe vzdrževanja lokalnih cest
porabljenih 97.984,31 evra, za potrebe vzdrževanja
javnih poti 177.142,69 evra, preostanek pa je bil
namenjen vzdrževanju pločnikov. Največji strošek v tem
obdobju predstavlja posutje gramoza po makadamskih
voziščih, ki jih je v naši občini še kar precej. Tako je bilo
na občinske ceste navoženega 2.957 m3 gramoza. Večina
posutja gramoza je bila opravljena na občinskih javnih
poteh (2.841 m3). Kot vsako leto smo tudi v letošnjem
KRAJEVNA SKUPNOST
Cezanjevci
Cven
Šalinci, Krištanci,
Grlava
Ljutomer
Mala Nedelja
Radoslavci
Stara Cesta
Stročja vas
Železne Dveri
SKUPAJ

DOLŽINA JAVNIH
POTI V KM
6

13,5
7,5
17

% DOLŽINE VSEH
JAVNIH POTI

letu skupaj s krajevnimi skupnostmi izvedli ogled cest
in določili vzdrževalna dela na javnih poteh, ki so se in
se še bodo izvajala v letošnjem letu. Poraba sredstev
za vzdrževanje javnih poti je prikazana v spodnji
preglednici.
Tudi v prvi polovici letošnjega leta je bilo veliko sredstev
porabljenih za košnjo trave ob cestah. V spomladanskih
mesecih je bila opravljena košnja ob vseh cestah z dvema
rezoma, v letošnjem letu pa sta predvideni še dve košnji,
in sicer prva v poletnih mesecih in druga jeseni. Strošek
košnje trave v prvem polletju je znašal 54.031,36 evra.
PORABLJENA SREDSTVA ZA
VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

3,49

12.097,18

4,36

7.900,12

7,85

8.602,51

9,88

4.084,81

% VSEH DEL
NA JAVNIH
POTEH

6,83

4,86
4,46
2,31

PORABLJENA
KOLIČINA
GRAMOZA V M3

293

142
266
8

30

17,44

42.465,42

23,97

398

15

8,72

26.770,72

15,11

329

20
33
30

172

11,63

22.813,15

19,19

27.732,67

17,44

24.676,11

177.142,69

Rušenje stare šole v Mali Nedelji

12,88
15,66
13,93

407
538
460

2.841

in izposoji koles vedno večje, k čemur je pripomoglo tudi
dejstvo, da smo posodobili in digitalizirali naše kolesarske
poti. Več o novih kolesarski poteh najdete na spletni strani
Občine Ljutomer: Aktivnosti, izleti, šport Občine Ljutomer
(obcinaljutomer.si).
V drugi polovici bo ponudba izposoje koles v mestu obogatena
še za dve kolesarski postaji, ki bosta v sklopu projekta
»Kolesarska veriga na podeželju« postavljeni na Glavnem
trgu in na parkirišču pri športni dvorani ŠIC. Vsaka postaja bo
omogočala izposojo dveh električnih in treh navadnih koles.

Turizem se tudi v letu 2021 spopada z velikimi izzivi, saj je
epidemiološka kriza turističnemu gospodarstvu tudi letos
povzročila precejšnjo izgubo. Hkrati je prinesla tudi potrebo
po absolutnem prilaganju spremenjenim navadam turistov:
množični turizem je tako zamenjala bolj personalizirana
ponudba s poudarkom na butičnosti in doživetjih v naravi.
Občina Ljutomer zato sledi viziji vzpostavitve ponudbe
razvoja trajnostnega zelenega turizma z zavedanjem, da
je to prava razvojna priložnost občine. Občina si je že leta
2017 pridobila bronasti znak Zelene sheme slovenskega
turizma. Gre za strukturirani nacionalni program za razvoj
trajnostnega turizma, ki spodbuja trajnostno delovanje,
združuje trajnostna prizadevanja in promovira zelene zgodbe.
Trenutno poteka postopek obnove trajnostnega znaka in v ta
namen je med junijem in avgustom potekalo tudi anketiranje
prebivalcev in obiskovalcev občine ter predstavnikov
turističnega gospodarstva. Analiza anket bo omogočila
pregled stanja na področju turizma, izpostavila prednosti in
slabosti ter tako ponudila možnosti za izboljšave.
Kljub neugodnim in negotovim razmeram je na področju
turizma potekala realizacija tako aktivnosti, načrtovanih
v določenih projektih, kot drugih dejavnosti za obogatitev
turistične ponudbe.
TIC Ljutomer letos ponuja možnost izposoje električnih koles,
s katerimi so razgibani teren in veličastni razgledi dostopni
prav vsem obiskovalcem, ki si na oddihu zaželijo nekaj več
aktivnosti. Veseli nas, da je povpraševanje po kolesarjenju

V izvajanju tudi načrtovane aktivnosti operacije » Krepitev podpornega
okolja v turizmu Prlekije«

Občina Ljutomer je z lastnico nekdanjega objekta
osnovne šole v Mali Nedelji podpisala Sporazum o
razvezi kupoprodajne pogodbe, sklenjene 23. julija 2004.
Stranki notarskega zapisa sta se sporazumeli, da bo vsaka
vrnila, kar je na podlagi pogodbe prejela. To pomeni, da
bo Občini Ljutomer vrnjen nekdanji objekt osnovne šole
v Mali Nedelji, Občina Ljutomer pa bo vrnila kupnino s
stroški in obrestmi v skupni višini 2.882,32 evra. Občina
Ljutomer si je že pridobila kulturnovarstveno soglasje za
odstranitev objekta. Tako se lahko nadaljujejo postopki
za rušitev tega propadajočega objekta in primerno
ureditev tega dela Male Nedelje.

Občina Ljutomer je z operacijo »Krepitev podpornega
okolja v turizmu Prlekije« uspela na 5. Javnem pozivu
za sofinanciranje operacij za uresničitev ciljev Strategije
lokalnega razvoja LAS Prlekija. V operaciji bomo sledili ciljem
povečati prepoznavnost Ljutomera in Prlekije kot turistične
destinacije ter s tem posredno povečati število obiskovalcev,
izboljšati informacijsko podporo obiskovalcem Ljutomera in
Prlekije ter obogatiti turistične ponudbe.
Glavne aktivnosti operacije so: vzpostavitev TIC Ljutomer v
novih prostorih, priprava promocijskih orodij za izboljšanje
20

turističnih storitev, organizacija turistično-kulturne
prireditve in izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov.
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Nova učna pot »S Tinkom po Ljutomeru«

Projekt »Zadruga Ljutomer« v zaključni fazi

V sklopu projekta »City Cooperation II – Interreg SI-AT« je
izpod peresa Saša Pergarja s sodelovanjem ilustratorke Nine
Kovačič nastala knjižica z zgodbo S Tinkom po Ljutomeru, ki
je bila izdana v nakladi 5.000 izvodov, od tega jih je 3.000
v slovenščini ter po 1.000 v angleščini in nemščini. Ciljne
skupine produkta so predšolski otroci, šolarji do približno
desetega leta starosti in družine z otroki. Med razvojem
smo sledili cilju, da mlajšim občanom in obiskovalcem na
prilagojen in zanimiv način približamo vsebine, povezane s
kulturno in naravno dediščino mesta, predstavimo njegove
znamenitosti in zagotovimo vsaj uro dolg sprehod po svežem
zraku, na katerem lahko spoznavajo zanimive in morda še
neodkrite kotičke mesta Ljutomer.
Pot, ki je skupaj dolga okoli 3 kilometre, ima šest programskih
točk. Izhodišče je na Glavnem trgu v središču mesta, nato pa
se obiskovalci čez Miklošičev in Stari trg odpravijo proti Parku
generala Maistra, iz katerega pot nadaljujejo skozi Park 1.
slovenskega tabora do mestnega hipodroma. Osnovna pot je
razširjena tudi s tremi dodatnimi točkami. Te so: čebelnjak pri
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, Lončarstvo Žuman in Babji ložič.
Na programskih točkah so postavljeni didaktični predmeti,

Projekt »Zadruga Ljutomer«, s katerim si je Občina Ljutomer
na 3. Javnem pozivu LAS Prlekija uspešno zagotovila 70-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov projekta, se bo 30.
septembra 2021 uspešno zaključil.
Gre za enega večjih in zahtevnejših projektov Občine Ljutomer, katerega namen je bil povezati lokalno ponudbo in ponudnike, ki so imeli na trgu kot posamezniki manjše možnosti
za svojo predstavitev, delovanje in uspeh.

lokalnih ponudnikov, lokalnih izdelkov in destinacije LAS Prlekija. Izdana je bila tiskana promocijska brošura za destinacijo v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku.

Otvoritev centra za lokalno oskrbo

V skladu s projektnimi cilji je bil opremljen in vzpostavljen
center za lokalno oskrbo, ki od marca 2021 obratuje v Mestni
hiši v Ljutomeru kot zadružna trgovina Prlekija.
Vzpostavitev centra za lokalno oskrbo je predstavljal enega
izmed ključnih ciljev projekta z namenom povečati dostopnost kakovostne lokalne hrane v domačem okolju, skrajšati
poti med ponudniki in potrošniki, povezati in podpreti lokalne ponudnike ter jih predstaviti domači in širši javnosti. V
centru so na voljo kakovostni domači izdelki članov zadruge:
prehranski izdelki, vino in sokovi, lončeni in leseni izdelki,
izdelki iz domače sivke ter darilni program s prleškimi motivi. Večina prehranskih izdelkov se ponaša tudi z ekološkim
certifikatom, kar prispeva k visoki kakovosti ponudbe. Center
je dobrodošla pridobitev v središču mesta Ljutomer tako za
domačine kot za obiskovalce od drugod.

Ustanovitev zadruge

za katere je idejno zasnovo in projektno dokumentacijo za
opremo pripravila Eva Prelog. Obiskovalci na vseh točkah
v svojo knjižico odtisnejo žige, z oddajo kupona pa si lahko
prislužijo tudi Tinkov spominek.
Knjižica z zgodbo, zemljevidom zaokrožene poti po mestu in
prostorom za odtise štampiljk je na voljo v prostorih TIC-a v
Ljutomeru in na Jeruzalemu ter pri turističnih ponudnikih.

Promocijske aktivnosti
Pomurje 2021« in blagovne znamke Visit Prlekija je bilo
oglaševanje med drugim prisotno tudi v prilogi Slovenskih
novic Aktivni oddih, v oddaji Radia Si Na lepše, v turističnem
vodniku Međimurskih novin Ljeto na severu, v magazinu
Villach in Fokus, v fotomonografiji Slovenija, v knjigi The
Slovenia Book in v magazinu Alpe Adria 2021/2022.
V turistično informacijskih centrih se prepoznava večje
povpraševanje po ogledih in aktivnostih, ki se odvijajo
v naravi. Velik poudarek je na lokalni, avtentični in
individualni izkušnji. Domači obiskovalci so naše kraje
obiskali med drugim zaradi koriščenja turističnih bonov, ki
so pripomogli k večji zasedenosti nastanitvenih kapacitet.
Med tujimi turisti prednjačijo avstrijski, nemški, belgijski
in češki gostje. Zaznali smo tudi povečan obisk v času
Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina, kjer
so nas med drugimi obiskali tudi gostje s Finske, Švedske,
Norveške in Belgije.

Občina Ljutomer se je v zavedanju podpore turističnemu
gospodarstvu in v želji po še večji prepoznavnosti
destinacije v letu 2021 že odzvala na številna povabila za
sodelovanje na področju promocije. Poleg promocije na
socialnih omrežjih v okviru projekta »Vodilna destinacija
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Osnovni cilj projekta je bil ustanovitev zadruge, ki je bil uspešno izpeljan 22. junija 2020. Turistično zadrugo Prlekija z. o. o.,
so. p. za povezovanje, promocijo ter razvoj lokalne ponudbe in
turizma je na ustanovnem občnem zboru ustanovilo 17 lokalnih ponudnikov z namenom sodelovanja in enotnega tržnega
nastopa v prihodnosti.
Pred tem je Občina Ljutomer izvedla pet strokovnih srečanj,
na katerih sta bila projekt ter podrobnejše delovanje zadružništva in procesa povezovanja v njem predstavljena vsem
zainteresiranim posameznikom.
Poleg ustanovitve zadruge so bila v projektu uspešno izpeljane tudi vse ostale načrtovane aktivnosti:
1. zaposlitev osebe za izpeljavo projekta;
2. vzpostavitev komunikacijskih orodij in tisk promocijskega
materiala;
3. vzpostavitev centra za lokalno oskrbo;
4. izvedba promocije operacije.

Izvedba promocije operacije

V sklopu promocije projekta je bila izvedena uradna otvoritev centra za lokalno oskrbo s spremljevalnim programom,
ki je bila zaradi vladnih omejitev za preprečevanje širjenja covida-19 prestavljena na konec julija 2021. Ob tej priložnosti
je bila organizirana tudi tiskovna konferenca. Potekalo je tudi
oglaševanje po radiu in spletu.
Izvedba operacije »Zadruga Ljutomer« predstavlja uspešen
začetek povezovanja in razvoja lokalnega turizma in ponudbe
s sodobnimi komunikacijskimi sredstvi in kanali z namenom
dviga prepoznavnosti destinacije in privabljanja tujih gostov.
Turistični zadrugi Prlekija se je od njene ustanovitve pridružilo še dodatnih 15 članov, tako da jih je sedaj skupaj že 32, kar
kaže željo lokalnih ponudnikov po tovrstnem povezovanju.

Zaposlitev osebe in vzpostavitev komunikacijskih orodij

V sklopu projekta je bila avgusta 2020 zaposlena oseba za
izvedbo projektnih ciljev. Decembra 2020 je bila ustanovljena blagovna znamka Visit Prlekija in vzpostavljena sodobna
spletna stran v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku
https://visit-prlekija.eu, ki na enem mestu združuje vse pomembne stebre lokalnega turizma: raznolike nastanitvene
možnosti, tradicionalno domačo kulinariko in lokalne vinarje,
kulturno tradicijo in zgodovinsko izročilo, možnosti doživetja
lepot naravnega okolja ter zanimive prleške dogodke.
Na spletni strani je zaživela domača spletna trgovina s široko
paleto domačih izdelkov lokalnih ponudnikov, ki predstavlja
dodaten prodajni kanal članov zadruge. Vzpostavljena so bila
družbena omrežja, na katerih je med projektom z objavami in
digitalno performance kampanjo potekala aktivna promocija

Operacija je sofinancirana s strani:
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Obvestila
Upoštevanje omejitev hitrosti na območju Občine Ljutomer
Občina Ljutomer prejema veliko
ustnih in pisnih pobud ter prošenj
občanov glede umiritve prehitre
vožnje na cesti, pa tudi opozoril o
neupoštevanju
cestnoprometnih
predpisov. Zaradi zagotavljanja večje
varnosti ne samo ranljivih skupin,
temveč vseh nas, je Občina Ljutomer
na določenih odsekih cest v občini
z ustrezno prometno signalizacijo
omejila hitrost oziroma predpisala
nižjo dovoljeno hitrost od zakonsko
dovoljene hitrosti v naselju.
Na določenih odsekih cest je tako
določeno, da je dovoljena hitrost
40 km/h (na primer Ivana Kaučiča
cesta) ali 30 km/h (na primer del
ceste Stročja vas–Podgradje).
Ponekod so vzpostavljena območja
omejene hitrosti, v katerih je najvišja

dovoljena hitrost omejena na 30
km/h (na primer Cezanjevci, del
Razlagove ulice).
Na mestih, na katerih bi lahko
prišlo do ogrožanja najranljivejših
udeležencev v prometu, pa so
vzpostavljena območja umirjenega
prometa. Pomembno je poudariti,
da je v teh območjih najvišja
dovoljena hitrost vožnje 10 km/h
ter da imajo v območju umirjenega
prometa pešci prednost pred vozili
in da je v njih dovoljena igra otrok.
V ljutomerski občini so takšna
območja vzpostavljena na Vrazovi
ulici, Cankarjevi cesti in na Glavnem
trgu v Ljutomeru, pred osnovno šolo
v Stročji vasi, na Vrtni in Volkmerjevi
ulici ter v določenih ulicah v naselju
Juršovka.

Prometna signalizacija za območje
umirjenega prometa

Na delu ceste Mestni breg je vzpostavljen
»skupni prometni prostor« z omejitvijo
hitrosti na 30 km/h.
Prometna signalizacija za »skupni
prometni prostor«

Pobude občanov glede umiritve
hitrosti smo upoštevali, ker je
zagotavljanje varnosti za vse
udeležence v prometu ključnega
pomena. Zato vas obveščamo, da
bo organ Medobčinski inšpektorat
in redarstvo septembra začel z
izvajanjem nadzora hitrosti. Posebna
pozornost bo namenjena okolici
šol in vrtcev, območjem, v katerih
veljajo posebne omejitve hitrosti, ter
področjem, na katere nas s svojimi
pobudami opozarjajo občani.
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Vzdrževanje okolice za boljšo vidnost v prometu
Apeliramo na vašo zavest in
vas
prosimo,
da
spoštujete
cestnoprometne
predpise
in
v prometu ravnate v skladu s
postavljeno prometno signalizacijo,
ki določa omejitev hitrosti.
Istočasno vas vabimo k sodelovanju
pri iskanju najbolj perečih mest, na
katerih bi bilo smiselno občasno
opraviti nadzor hitrosti. Prosimo
vas, da vaše predloge sporočite
Medobčinskemu inšpektoratu in
redarstvu na telefonsko številko (02)
584 90 62 ali na elektronski naslov
inspektorat@ljutomer.si.
Skupaj se potrudimo, da bodo
naše prometne poti čim varnejše
in prijaznejše za vse udeležence v
prometu.

V Zakonu o cestah so navedene
prepovedi ogrožanja varne uporabe
javnih cest in globe za neupoštevanje
teh prepovedi. Zakon tako med
drugim prepoveduje postavljanje
ograj in stebričkov ter zasaditev žive
meje, drevja, trte ali drugih visokih
nasadov ali poljščin, če bi to lahko
škodovalo cesti ali ogrožalo, oviralo
ali zmanjšalo varnost prometa na
cesti. Globa za neupoštevanje teh
prepovedi za posameznika znaša
1000 evrov.
V zvezi s tem vas prosimo, da redno
in pravočasno porežete veje dreves,
grmičevja, žive meje, trte in poljščin,
ki segajo na cesto in ogrožajo, ovirajo
ali zmanjšujejo varnost prometa
na cesti. Veje morajo biti porezane
tako, da sta zagotovljena prost profil
ceste in predpisana preglednost, da
sta omogočena pregled in dostop
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do cestnih objektov ter da so vidni
in dostopni prometna signalizacija,
prometna oprema ter cestne naprave
in ureditve. Vzdrževati je treba tudi
bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo
cesto in promet na njej.
Posebno pozornost namenite živim
mejam, drevju, grmičevju, trti in
poljščinam, ki ovirajo preglednost
v križiščih, in jih ustrezno porežite,
znižajte ali po potrebi tudi odstranite.
Prosimo vas, da navedeno upoštevate,
saj bo v nasprotnem primeru
organ Medobčinski inšpektorat in
redarstvo, ki opravlja nadzor nad
navedenimi določbami, prisiljen
ukrepati v skladu s predpisi.
Če imate kakršnokoli vprašanje,
predlog ali prijavo, lahko pokličete
na Medobčinski inšpektorat in
redarstvo na telefonsko številko (02)
584 90 62.

Dogajalo se je
Srečanje z ravnatelji in direktorji javnih zavodov
1. aprila 2021 so se ravnatelji in direktorji javnih
zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Ljutomer, na
videokonferenci s programom ZOOM srečali z ljutomersko
županjo mag. Olgo Karba, podžupanom Nikom Miholičem,
direktorico občinske uprave Angelo Lukman in zaposlenimi
v občinski upravi. Vsem prisotnim je bila predstavljena
možnost sodelovanja šol in vrtcev pri nabavi hrane iz
lokalnega okolja, ki jo bo omogočala Turistična zadruga
(TZ) Prlekija. Ravnatelji so povedali, da za šole že nabavljajo
hrano od lokalnih ponudnikov, vsekakor pa so možnosti
dobave živil iz domačega okolja v sodelovanju s TZ Prlekija
zelo dobrodošle. Na srečanju so govorili tudi o investicijah,
nabavi opreme, javnem naročanju, medsebojnem
sodelovanju in aktualnih vsebinah, kot so prijave na javne

razpise, energetska sanacija petih občinskih zgradb,
cepljenje v Ljutomeru in zagotavljanje nujnega varstva v
vrtcih. Udeleženi so ob izvedbi konstruktivnega srečanja
izrazili zadovoljstvo in željo po nadaljnjem uspešnem
medsebojnem sodelovanju.

Delovni sestanek s predsedniki
krajevnih skupnosti

1. aprila 2021 je s pomočjo programa ZOOM potekal tudi
delovni sestanek predsednikov krajevnih skupnosti z
županjo Občine Ljutomer mag. Olgo Karba in predstavniki
občinske uprave. Osrednja tema srečanja je bila pokopališka
dejavnost in načrtovanje aktivnosti za podelitev koncesije
na tem področju v Občini Ljutomer. Predsedniki so
izpostavili tudi ostale aktualne teme, povezane s
posameznimi krajevnimi skupnostmi, vsi udeleženci pa so
bili enotnega mnenja, da je konstruktivni dialog na vseh
ravneh ključ do uspešnega dela tudi v prihodnje.

Delovno srečanje v vrtcu v
Cezanjevcih

Budnica godbenikov v Ljutomeru

V vrtcu v Cezanjevcih je 21. aprila 2021 potekalo
delovno srečanje ljutomerske županje mag. Olge Karba
ter ravnateljev in predstavnikov osnovnih šol in vrtca v
naši občini. Mateja Vaupotič Štefanec, vodja Podružnične
šole Cvetka Golarja Ljutomer, je predstavila namero, da
v naslednjem šolskem letu vzpostavijo razvojni oddelek
v vrtcu v Cezanjevcih. Na sestanku so bili prisotni tudi
podžupan Janko Špindler in nekateri zaposleni v občinski
upravi. Udeleženci so bili enotnega mnenja, da bo razvojni
oddelek za otroke s posebnimi potrebami velika pridobitev
tako za starše kot za otroke.

1. maja 2021, v zgodnjih jutranjih urah, po mestih in
vaseh prebivalce prebujajo prvomajske budnice. Tako
so tudi letos v Ljutomeru odmevali zvoki koračnic
Kulturnega društva Pihalni orkester Ljutomer. Vse
zbrane je nagovoril podžupan Občine Ljutomer Niko
Miholič, ki je poudaril, da upa, da je letošnja budnica
naznanjala vrnitev kulture v naša življenja. Zahvalil
se je tudi vsem godbenikom, ki s svojim delovanjem
razveseljujejo ljubitelje glasbe in skrbijo za ohranjanje
tradicije v naši občini.

Nova učna pot »S Tinkom po
Ljutomeru«
V petek, 28. maja 2021, so otroci z OŠ Janka Ribiča Cezanjevci,
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Mala Nedelja in OŠ Stročja
vas ter s Podružnične šole Cvetka Golarja Ljutomer skupaj
z županjo Občine Ljutomer mag. Olgo Karba in avtorjem
zgodbe o Tinku Sašem Pergarjem na sprehodu po mestu na
zanimiv način spoznavali in odkrivali znamenitosti Ljutomera.
Spremljal jih je tudi kasač Tinko, ki je glavni lik nove zgodbe S
Tinkom po Ljutomeru. Pot, na kateri se dogaja zgodba o Tinku,
je skupaj dolga okoli tri kilometre in ima šest programskih
točk, ki zajemajo znamenitosti mesta Ljutomer z okolico.
Učenci so z velikim zanimanjem sodelovali v dejavnostih, ki
so jih čakale na poti, in na posebnih točkah v svoje knjižice
odtiskovali žige, s čimer so si na koncu prislužili tudi nagrado.

Preoblikovanje Podružnične šole
Cvetka Golarja Ljutomer
15. aprila 2021 potekalo videokonferenčno
delovno srečanje, ki so se ga udeležili županja
Občine Ljutomer mag. Olga Karba, podžupan Janko
Špindler, vodja Upravno splošnega oddelka Občine
Ljutomer Damijana Belcl, višja svetovalka Karmen
Lah, ravnatelj OŠ Ivana Cankarja Ljutomer Branko
Meznarič in pomočnica ravnatelja Mateja Vaupotič
Štefanec, vodja Podružnične šole Cvetka Golarja
Ljutomer. Glavna vsebina srečanja se je nanašala na
aktivnosti, potrebne za preoblikovanje Podružnične
šole Cvetka Golarja Ljutomer v samostojno šolo, za kar
si tako šola kakor tudi lokalna skupnost prizadevata
že dalj časa. Prisotni so se v konstruktivni razpravi
dotaknili tudi drugih aktualnih tem z delovnega
področja Podružnične šole Cvetka Golarja Ljutomer.
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17. maj – svetovni dan hipertenzije
Ob letošnjem svetovnem dnevu hipertenzije, 17. maja 2021,
je v Občini Ljutomer potekalo merjenje krvnega tlaka vsem
odraslim, ki so prišli v Zdravstveni dom (ZD) Ljutomer.
Svetovni dan hipertenzije na pobudo Svetovne lige za
hipertenzijo zaznamujejo vse od leta 2005. Njegov namen
je ozaveščati ljudi o nevarnostih in posledicah hipertenzije
oziroma zvišanega krvnega tlaka. Za ugotavljanje, ali imamo
povišan krvni tlak, nam je v pomoč enostavna presejalna
metoda – merjenje krvnega tlaka. Ob tej priložnosti so člani
kolektiva ZD Ljutomer poleg merjenja krvnega tlaka nudili
tudi zdravstvenovzgojno svetovanje in razdeljevali tiskani
material na to temo.
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Štart druge etape junaka
Mihe Deželaka

Učenci OŠ Janka Cezanjevci
na obisku pri županji
10. junija 2021 je županja Občine Ljutomer mag. Olga
Karba sprejela učence Osnovne šole Janka Ribiča
Cezanjevci, ki so sodelovali v virtualnem izzivu ob
obletnici tamkajšnje šole. Ker so ga uspešno opravili in na
fotografiji iz osnovnošolskih let prepoznali ljutomersko
županjo, jih je povabila, da se en dan sami preizkusijo
v vlogi volivcev, članov občinskega sveta in sodelavcev
občinske uprave. Posebna čast je doletela učenko Nežo
Murkovič, ki je bila s podporo svojih volivcev – sošolcev
izvoljena za županjo Občine Ljutomer in je za dve uri
prevzela funkcijo županje. Učenci so spoznali, kako poteka
županjin delovni dan in kakšno je njeno delo, ob koncu
pa so si v poročni dvorani Mestne hiše ogledali tudi, kako
poteka civilna poroka. Druženje je potekalo v prijetnem
in sproščenem vzdušju, učenci pa so ob zaključku izrazili
željo po ponovnem srečanju.

Radijska postaja Radio 1 je letos že sedmič zapored
izvedla humanitarno akcijo »Deželak Junak«. Voditelj
Miha Deželak je v 10 dni kolesaril po Sloveniji, zbrani
denar pa je bil namenjen otrokom iz socialno šibkejših
družin, da so si lahko privoščili nekaj brezskrbnih dni na
morju. Letos je bilo zbranih neverjetnih 821.044,72 evra,
na morje pa so lahko odpeljali kar 2.500 otrok. Deželak
z ekipo je 3. junija 2021 zjutraj začel drugo etapo na
Glavnem trgu v Ljutomeru. Številni Ljutomerčani so mu
pripravili prisrčen sprejem, na pot pa so ga pospremili
tudi županja Ljutomera mag. Olga Karba ter podžupana
Niko Miholič in Janko Špindler.

Prireditev ob 10. krajevnem
prazniku KS Železne Dveri

Sprejem najuspešnejših
devetošolcev v Občini Ljutomer

12. junija 2021 je že tradicionalno na Miklošičevi domačiji
v Radomerščaku potekala osrednja prireditev praznovanja
10. krajevnega praznika Krajevne skupnosti (KS) Železne
Dveri. V bogatem kulturnem programu so se predstavili
učenci Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer in dijakinji
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Kot slavnostni
govornik je nastopil pisatelj Vlado Žabot, ki je poudaril
pomen Miklošiča in slovenskega jezika. Ljutomerska
županja mag. Olga Karba pa je najzaslužnejšim pri izvedbi
rekonstrukcije javnih poti v KS Železne Dveri podelila
posebne zahvale. Za dobro voljo in prijetno druženje so
poskrbeli člani društva EKD Künštni Prleki.

14. junija 2021 je v atriju slaščičarne Flo Cukeraj v
Ljutomeru županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba ob
zaključku šolskega leta 2020/21 sprejela najuspešnejše
devetošolce v naši občini. Županjino petico, priznanje in
mesečno kopalno karto za ljutomersko letno kopališče,
je podelila 28 učencem z OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ
Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ Mala Nedelja in OŠ Stročja vas
ter Podružnične šole Cvetka Golarja Ljutomer. Sprejem je
potekal v prijetnem vzdušju, ki sta ga z glasbenimi vložki
popestrila Mojca Prejac in Jože Zadravec..

Odprtje prenovljenih javnih poti v KS Železne Dveri
12. junija 2021 je v okviru praznovanja 10. krajevnega
praznika Krajevne skupnosti (KS) Železne Dveri potekalo
odprtje prenovljenih javnih poti, ki je v 1. fazi zajemalo
rekonstrukcijo javnih poti v naseljih Gresovščak in Slamnjak
v skupni dolžini 3.960 metrov. V sklopu investicije so bile
sanirane podlage ceste, njena preplastitev in ureditev
odvodnjavanja. Sočasno z rekonstrukcijo cest v naseljih
Gresovščak in Slamnjak je bil v naselju Slamnjak na novo
zgrajen 950 metrov dolg odsek vodovoda. Zbrane krajane
in goste sta ob tej priložnosti nagovorila Marjan Munda,
predsednik KS Železne Dveri, in ljutomerska županja mag.
Olga Karba. V kulturnem programu so nastopili člani EKD

Künštni Prleki, krajani pa so zbranim gostom postregli z
domačimi dobrotami. Prireditev so obiskali tudi udeleženci
tradicionalnega Miklošičevega pohoda.
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Zaključek šolskega leta v OŠ Janka
Ribiča Cezanjevci

Okrogla miza ob 30. obletnici
osamosvojitve Slovenije
21. junija 2021 je v Domu kulture v Ljutomeru potekala
okrogla miza na temo »Kako smo branili osamosvojitvene
procese Republike Slovenije leta 1991«, ki so jo skupaj z Občino
Ljutomer pripravila ljutomerska veteranska in domoljubna
društva. Okrogla miza je sodila v sklop prireditev in slovesnosti
ob 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije, na njej pa
so sodelovali dr. Boris Žnidarič, generalmajor dr. Alojz Šteiner,
Drago Ribaš in polkovnik Ljubo Dražnik, ki so predstavili
vojaško-politične in varnostne razmere v Sloveniji in Pomurju
leta 1990 in 1991. Prireditve se je udeležil tudi podžupan
Občine Ljutomer Niko Miholič, ki je govornikom v imenu naše
občine podelil zahvale.

Zaključna prireditev Osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci,
ki je potekala 21. junija 2021, je nosila naslov »Posute
zvezdice za prihodnost« in je potekala na zelenici pred
vrtcem v Cezanjevcih. Učenci so pripravili bogat kulturni
program, udeležence pa sta nagovorili ravnateljica Brigita
Hojnik ter ljutomerska županja mag. Olga Karba, ki je bila,
tako kot tudi podžupan Janko Špindler, tudi sama učenka
šole v Cezanjevcih. Ob 120. obletnici šolske zgradbe je
izšel zbornik, ki so ga razdelili vsem udeležencem, ob
koncu prireditve pa so učenci simbolično izpustili milne
mehurčke in s tem želeli, da bi se razblinili tudi mehurčki,
ki so jih v tem letu zadrževali, da bi se v šoli družili kot
pretekla šolska leta.

Občni zbor Društva upokojencev
Ljutomer

Sprejem in osrednja prireditev ob
30. obletnici samostojne Slovenije

22. junija 2021 je v Biotermah Mala Nedelja potekal občni
zbor Društva upokojencev Ljutomer, ki mu predseduje Ciril
Magdič. Na njem so podelili plaketo tamburaški skupini
društva, prav tako pa je veliko plaketo Zveze društev
upokojencev Slovenije prejela nekdanja predsednica
Slavica Sunčič. Zbrane je nagovorila ljutomerska županja
mag. Olga Karba, po občnem zboru pa je potekalo sproščeno
druženje ob zvokih tamburaške glasbe.

Pred osrednjo prireditvijo ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije, ki je potekala 23. junija 2021, je županja mag. Olga Karba v županatu Mestne hiše v Ljutomeru sprejela predstavnike
veteranskih in domoljubnih organizacij ter prejemnike jubilejnih priznanj. Osrednja prireditev je potekala v Parku 1. slovenskega tabora, v katerem so pred 153 leti nastajali zametki
samostojne države. Slavnostni
govornik je bil
Miroslav
Rauter, v kulturnem
programu pa je
nastopil Pihalni
orkester Ljutomer z glasbeno
gostjo Manco Izmajlovo.
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Slovenska olimpijska bakla tudi v Ljutomeru
Olimpijski komite Slovenije je letos poleti izvedel projekt
»Slovenska bakla za olimpijske igre Tokio 2020«. Namen
projekta je bil povezati prebivalce slovenskih občin in v
njih prebuditi olimpijski duh. Hkrati predstavlja poklon
vsem športnikom, ki so letos Slovenijo zastopali na tem
velikem športnem dogodku na Japonskem.

V spremstvu njene ambasadorke Urške Žolnir Jugovar in
tekačev, nosilcev plamenice, je bakla povezala ljudi iz vseh
212 občin, v njih prebudila jekleno voljo in širila vrednote
olimpizma. V Ljutomeru smo baklo pričakali 24. junija
v Parku 1. slovenskega tabora, kamor so jo s kasačem
pripeljali člani Kasaškega kluba Ljutomer in jo predali
svetovnemu prvaku v kikboksu Davidu Žibratu. Z baklo so
tekli najmlajši, osnovnošolci, dijaki, predstavniki klubov in
društev, pa tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba, ki
je s preko sto sodelujočimi pretekla zadnji krog. Nato pa je
bakla pot nadaljevala v Občino Razkrižje.

Kuhajte na prostem z
letnimi kuhinjami COOKOUT®

Babinska cesta 6a, 9240 Ljutomer,
prodaja@dukin.eu, 059 100 150,
www.dukin.eu

Urejena okolica s
smetarniki STYLEOUT®

Obiščite nas v našem razstavnem
salonu v Ljutomeru ali si oblikujte svojo
kuhinjo oz. smetarnik v prenovljenem
spletnem konﬁguratorju.
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Slovesnost ob 20-letnici delovanja
TD Stara Cesta
4, julija 2021 je Turistično društvo (TD) Stara Cesta
slavnostno obeležilo 20-letnico delovanja. Vse zbrane je
v uvodu pozdravila predsednica društva Marija Gaube,
ki je v svojem nagovoru predstavila in povzela dosežke
društva v dveh desetletjih delovanja. Na slovesnosti so
podelili zahvale za dolgoletno sodelovanje, ki so jih prejeli
Zasebni muzej Viher-Rozman s Stare Ceste, PGD Stara
Cesta in OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, 29 članov društva pa
je prejelo knjižno zahvalo za 20 let aktivnega delovanja v
društvu. Prisotne sta nagovorila tudi predsednik Krajevne
skupnosti Stara Cesta Marjan Kaučič in podžupan Občine
Ljutomer Niko Miholič, ki je v imenu Občine Ljutomer
društvu podelil priznanje ob 20. obletnici uspešnega
delovanja na področju turizma. V kulturnem programu
so sodelovali Ljutomerski oktet in učenci OŠ Janka Ribiča
Cezanjevci. Po slovesnosti je sledilo prijetno druženje, ki so
ga za vse obiskovalce pripravili člani društva.

47. tabor Mladi gasilec

Žetev 2000 zlatih zrn za novo tisočletje

Kar 71 mladih gasilcev in njihovih mentorjev je julija
2021 ponovno naselilo Center Za-Re v Bodislavcih. Pet
dni so se družili, učili, delali in se zabavali na že 47. taboru
Mladi gasilec.
Otroci iz prostovoljnih gasilskih društev Branoslavci,
Gresovščak, Krištanci-Šalinci, Ljutomer, Mala Nedelja,
Precetinci, Pristava, Radomerje, Radoslavci in Stročja vas so
5. julija 2021 z gasilskimi avtomobili prispeli na prizorišče
tabora. Tam so se naselili v šotore, nato pa je sledil postroj,
pozdrav vodje tabora Mateje Hunjadi in predsednika
Gasilske zveze Ljutomer Andreja Rusa ter seveda obvezen
dvig mladinske gasilske zastave, ki naznanja, da so mladi
gasilci spet v taboru.
Mentorji smo za mlade pripravili poučne in zabavne
delavnice. Tako so pri izdelavi stopnic preizkusili
svoje mišice in veščine z delom z lopato in krampom,
polnili protipoplavne žaklje in se učili, kako se jih
najučinkoviteje zlaga v primeru poplav, ter se preizkusili
v rokovanju z ročnimi radijskimi postajami. Prisluhnili
so policistom s policijskih postaj v Ljutomeru in
Lendavi, ki so jim predstavili opremo in postopke pri
svojem delu. Reševalec NMP ZD Ljutomer je mladim
predstavil zdravstvene težave, na katere lahko naletimo
vsakodnevno, ter jih poučil, kako v takih primerih lahko
pomagamo. Otroci so na lutki preizkusili postopek
izvajanja stisov srca ob zastoju in se seznanili z
delovanjem aparata AED.
Da pa ne bi ostali samo pri delu, so se vrstile tudi
zabavne dejavnosti – kino na prostem, večer ob
tabornem ognju, športne zabavne igre in tradicionalni
disko. V vročem tednu, ki je po dolgem času minil
brez dežja, smo se večkrat osvežili v bazenih Bioterm
Mala Nedelja. Dogajanje na taboru smo širši javnosti
podrobneje predstavili tudi na strani Mladina Gasilske
zveze Ljutomer na Facebooku, na kateri objavljamo tudi
ostale dogodke.
Da je 47. tabor Mladi gasilec potekal gladko in nemoteno, so
nam pomagali tudi trgovina Jager iz Ljutomera, PanOrganix
d. o. o., Kmetija Vargazon s Cvena, Kmetija Vrabelj z Mote,
OZRK Ljutomer, Zavarovalnica Vzajemna, Bioterme Mala
Nedelja, ReCo Murska Sobota, PP Ljutomer, PP Lendava,
NMP ZD Ljutomer. Vsem se iskreno zahvaljujemo.

17. julija 2021 je Turistično-kulturno društvo (TKD)
Babinci v domači vasi priredilo dogodek Žetev 2000 zlatih
zrn za novo tisočletje. Ideja je nastala pred 21 leti prav v
Babincih. Tam so člani društva Franc Jureš, Marjan Kos in
Stanko Sever ob novem tisočletju opravili setev 2000 zrn
pšenice in tako začeli s projektom 2000 zlatih zrn za novo
tisočletje. V projekt, katerega poudarek je na ohranjanju
kulturne dediščine, tradicije in prijateljstva, so se nato
vključila društva iz različnih krajev Slovenije, ki vsako leto
k setvi dodajo nova pšenična zrna.
Tako je 21. žetev 2000 zlatih zrn letos ponovno potekala
v Babincih. Na domačiji družine Sever so opravili prikaz

Mateja Hunjadi, vodja tabora Mladi gasilec
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žetve na tradicionalen način s srpi in nato izbrali najlepše
pšenične klase, katerih 65 novih pšeničnih zrn bo naslednje
leto posejanih v Bohinju. Sledil je še prikaz ročnega
mlatenja pšenice z lesenimi cepmi.
Dogodka so se udeležili člani številnih društev iz vse Slovenije,
prisotne pa so nagovorili predsednica TKD Babinci Slavica
Jureš, županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, dolgoletni
predsednik Pomurske turistične zveze (PTZ) Štefan Dravec
in sedanji predsednik PTZ Uroš Kamenšek.
Po kulturnem programu, ki so ga pripravili člani različnih
sekcij TKD Babinci, je pred vaškim domom sledilo prijetno
druženje vseh gostov in obiskovalcev.

17. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina
Med 16. in 24. julijem 2021 je potekal že 17. Grossmannov
festival fantastičnega filma in vina. Prve tri dni so
organizatorji filme prikazovali v Ormožu, nato pa se je
dogajanje preselilo v Ljutomer. Tam je na otvoritvi zbrane
nagovorila tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba, ki je
uvodni dan ljutomerskega dogajanja spremljala skupaj z
ormoškim županom Danijelom Vrbnjakom in ljutomerskim
podžupanom Nikom Miholičem.
Na festivalu je bilo prikazanih 36 celovečernih filmov, 9
dokumentarcev in 34 kratkih filmov iz 30 držav, za festivalske
nagrade pa se je potegovalo šest celovečercev, sedem
glasbenih dokumentarcev in 31 kratkih filmov.
Na zaključni dan festivala, 24. julija 2021, so organizatorji
v sodelovanju s Citröen klubom Slovenije in Ustvarjalnim
društvom ART klub 7 iz Gornje Radgone izvedli premierni
Mimovoz zombijev, ki je po častnem krogu po Ljutomeru
krenil čez Jeruzalem do Ormoža in nazaj v Ljutomer.
Za glasbeno spremljavo je poskrbel ljubljanski trio
Monstrumental, na glavnem odru pa je dobro vzdušje
ustvarila domača skupina Ezy Ryder. Na osrednjem trgu
prleške prestolnice je potekala Subkulturna tržnica, na kateri
je bilo moč kupiti nove in rabljene nosilce zvoka in slike, knjige,
stripe ter široko paleto unikatnih izdelkov, za kulinarično
razvajanje pa so poskrbeli udeleženci Prleške kühje.
Zvečer so podelili festivalske nagrade. Častna huda
mačka za izjemne prispevke k žanrski kinematografiji
sta prejela častna gosta festivala, ameriška režiserja

Gary Sherman in William Lustig.
V Mali delavnici groze je zmagal film Časač mladega
ljutomerskega režiserja Bernarda Rebernika, Slakovega
hudega mačka za najboljši kratki film pa je prejel belgijski film
Špljaf režiserja Xaviera Serona. Nagrado občinstva in hudega
mačka za najboljši celovečerni film je dobil belgijski film
Yummy - Klinika za zombije režiserja Larsa Damoiseauxa,
melies d‘argent, nagrada evropske federacije festivalov
fantastičnega filma za najboljši evropski fantastični kratki film,
pa je pripadla ruskemu filmu Pastir režiserja Pavla Pjatirova.
Hrupnega mačka za najboljši glasbeni dokumentarec je prejel
slovenski film Odpotovanje režiserke Petre Seliškar, častna
huda mačka pa sta prejela častna gosta letošnjega festivala
Gary Sherman in William Lustig. Vinski šampion Hudi maček
je letos penina Revolution Turistične kmetije Hlebec.
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65. praznik Občine Ljutomer
Sobota, 31. julij 2021
Odprtje zadružne trgovine
Prlekija
Ob odprtju zadružne trgovine Prlekija – centra za lokalno oskrbo, ki je
uradno odprla vrata v Mestni hiši Ljutomer, je bila organizirana novinarska konferenca, na kateri so županja
Občine Ljutomer mag. Olga Karba,
podžupana Niko Miholič in Janko
Špindler, predsednik Zadruge Marko
Vargazon ter direktor Prleške razvojne agencije Goran Šoster predstavili
zgodbo od začetka do danes, ko je trgovina zaživela. Na odprtju je bil prisoten
tudi mag. Ervin Kosi, namestnik generalnega direktorja Agencije Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, ki je ob odprtju skupaj z ostalimi slavnostno prerezal trak. Za kulturni program so poskrbeli oktet Arion
in folklorna skupina KD Cven, trgovino
pa je blagoslovil tudi ljutomerski župnik Goran Merica. Po uradnem odprtju
so si gostje trgovino lahko ogledali,
obenem pa so se ustavili tudi na stojnicah pred trgovino, na katerih so svoje
izdelke in pridelke predstavljali nekateri člani zadruge.

Nedelja, 1. avgust 2021
Aktualni trendi v turizmu
s pridihom trajnostnega
poslovanja turističnega
gospodarstva

obiskovalci. V sklopu uvodnega dne
občinskega praznika je zainteresirane po poti popeljal avtor zgodbe Saša
Pergar. Udeleženci so skozi zgodbo
spoznavali mesto Ljutomer in se zabavali z didaktičnimi predmeti, postavljenimi ob poti. Obenem so v svojo knjižico zbirali žige na poseben kupon, z
oddajo katerega so si lahko prislužili
tudi Tinkov spominek.

Tour de Lotmerk
Športna zveza Ljutomer je v nedeljskem
dopoldnevu na prosto privabila številne
kolesarje, ki so se podali po različnih
poteh Prlekije.

Vino & Jazz

Občina Ljutomer je v sodelovanju z
Zavodom Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace v atriju Mestne hiše
Ljutomer za vse ponudnike turističnih
nastanitev in ostalih storitev organizirala posvet na temo Aktualni trendi v
turizmu s pridihom trajnostnega poslovanja turističnega gospodarstva.
Na posvetu je Petra Čad iz omenjenega
zavoda predstavila novosti in trende
na področju turizma v času nove resničnosti, ki so pomembni za delovanje
in razvoj turističnega gospodarstva.

S Tinkom po Ljutomeru

Nova učna pot S Tinkom po Ljutomeru je deležna odličnega odziva tako
med mlajšimi kot tudi med zrelejšimi
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V atriju Mestne hiše v Ljutomeru je
Turistična zadruga Prlekija pripravila
zanimiv vinsko-glasbeni večer Vino &
Jazz. Obiskovalci so se lahko prepustili ritmom mojstrov džeza zasedbe
Domen Gnezda Trio, ob tem pa uživali
še v pokušini prleške žlahtne kapljice.

Nočni turnir v odbojki
na mivki
Športno-rekreativno društvo Kostanjevica je pripravilo osmi nočni turnir v
odbojki na mivki. V ŠRC Kostanjevica
se je med sabo pomerilo 12 ekip. Prvo
mesto je zasedla ekipa Zeleni monter
(Žan Vori, Val Krajcar in Tjaša Malok),
drugo mesto je pripadlo ekipi Trmasti (Denis Škrilec, Aljaž Marin in Laura
Kocet), tretje mesto pa je osvojila ekipa Boomefekt (Alen Repija, Niki Vrbnjak, Anja Lebarič in Sara Kutnjak).

Odprtje kolesarske in pohodne
poti na poti Ljutomer–
Cezanjevci
Občina Ljutomer v zadnjem obdobju
namenja velik poudarek ureditvi kolesarskih in sprehajalnih poti. S ciljem,
da bi bili turistični ponudniki povezani
tudi s potrebno infrastrukturo, je bila v
lanskem in letošnjem letu urejena več
kot dva kilometra dolga kolesarska in
sprehajalna pot med Ljutomerom in
Cezanjevci, ki poteka po nasipu reke
Ščavnice. Ob prisotnosti članov kolesarskega društva MTB Prlekija in predsednika Športne zveze Ljutomer Miroslava
Rauterja se je po odprtju po kolesarski
stezi zapeljala tudi ljutomerska županja
mag. Olga Karba.

Kasaške dirke v Ljutomeru

Kasaški klub Ljutomer vsako leto v času
občinskega praznika pripravi kasaško

prireditev. Kljub številnim nalivom,
ki so Prlekijo zajeli v nedeljskem popoldnevu, so na hipodromu v Ljutomeru izvedli vseh sedem preizkušenj. Med
njimi je bila tudi zanimiva dirka Najhitrejša v sulkiju, v kateri so se voznice kasačev pomerile za pokal županje Občine
Ljutomer. V konkurenci devetih udeleženk je zmaga pripadla kobili Fauni V z
voznico Darjo Antolin, ki je pokal prejela iz rok županje Olge Karba.

Razglasitev športnika leta
2020

Športna zveza (ŠZ) Ljutomer je na
Glavnem trgu v Ljutomeru že enainpetdesetič razglasila najboljše športnice
in športnike. Podelili so priznanja za
perspektivne športnike in športnice,
posebna priznanja Športne zveze Ljutomer, priznanja za športno društvo leta
in priznanja za športnico in športnika
leta. Zbrane so nagovorili predsednik
ŠZ Ljutomer Miroslav Rauter, županja
Občine Ljutomer mag. Olga Karba, ki je
ŠZ Ljutomer podelila posebno zahvalo
za spletno akcijo Minute za šport, in župan Občine Veržej Slavko Petovar. Slavnostni gost prireditve je bil Tone Ficko,
Bloudkov nagrajenec, rekreativec, bivši
športnik, trener, sodnik in učitelj.
Za najboljšo športnico leta 2020 je bila
razglašena Sara Makovec (nogomet),
drugo mesto je pripadlo Diani Šterman
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(judo), tretje mesto pa sta si razdelili
Sara Novak (karate) in Petra Klemenčič
(pikado). Najboljši športnik leta 2020 je
postal Narsej Lackovič (judo), na drugo
mesto se je uvrstil Jeremy Bukovec (futsal), tretje mesto pa je pripadlo Janku
Sagaju (kasaštvo). Najboljše športno
društvo 2020 je Ženski odbojkarski
klub Ljutomer, na drugo mesto se je
zavihtel Klub malega nogometa Meteorplast, tretje mesto pa je zasedel Kasaški klub Ljutomer. Posebna priznanja
Športne zveze Ljutomer so prejeli TŠD
Branek Branoslavci za 30 let delovanja,
Boks klub Ljutomer za 10 let delovanja, ŠD MRD za 10 let delovanja, Twirling klub Ljutomer za 10 let delovanja
in Tonček Gider za dolgoletno delo na
področju športnega novinarstva.
Priznanja za perspektivne športnice
in športnike pa so prejeli: Nik Legen
(odbojka), Miha Rudolf (judo), Anže
Škrget (judo), Uroš Žalik (pikado), Eva
Horvat (namizni tenis) in Laura Vrbančič (judo).
Za kulturni program so poskrbeli Mešani
pevski zbor Cven-Pristava pod vodstvom
Vita Žerdina in plesalke Plesne šole Urška pod mentorstvom Nine Mernik.

Dež odplaknil številne
prireditve

Zaradi dežja, ki je prvo avgustovsko
nedeljo zajel tudi ljutomersko občino,
so bile nekatere prireditve, vključene
v obeleženje letošnjega občinskega
praznika, odpovedane. Tako na ljutomerskem letnem kopališču ni bilo
športno-rekreativnih iger »Lotmerk na
vodi« in prikaza reševanja iz vode, Turistično društvo Stara Cesta pa je moralo odpovedati jubilejne XX. Sodobne
rimske igre.

Ponedeljek, 2. avgust 2021
Sprehod skozi knjižnico in
likovna ustvarjalnica
Mladinski oddelek Splošne knjižnice
Ljutomer je privabil številne mlade,
ki so na zanimiv način spoznavali
ljutomersko knjižnico in muzej,
obenem pa so v Galeriji Anteja
Trstenjaka v Ljutomeru lahko ustvarjali
z akademsko slikarko Judito Karba.

Razstava »Vojna za
samostojno Slovenijo 1991
– Osamosvojitvena vojna v
Pomurju«
V okviru praznovanja 30-letnice osamosvojitvene vojne in praznika Občine
Ljutomer so predstavniki PVD Sever
za Pomurje, pododbor Ljutomer, ZVVS
Ljutomer in OZSČ Ljutomer na Glavnem
trgu v Ljutomeru postavili ulično razstavo z naslovom »Vojna za samostojno
Slovenijo 1991« in podnaslovom »Osamosvojitvena vojna v Pomurju«. Namen
razstave je ohranjanje spomina na dogodke pred osamosvojitveno vojno leta
1991, med njo in po njej ter dvig domoljubne zavesti.

Torek, 3. avgust 2021

Predstavitev idejne zasnove
manjšega trga ob upravni
stavbi
Mladi domači arhitekt Marko Štrakl
(ProDesign) je predstavil idejno
zasnovo manjšega trga ob upravni
zgradbi, v kateri domujeta Občina
Ljutomer in Upravna enota (UE)
Ljutomer. Ta naj bi bil urejen na
območju dotrajane stavbe zdajšnjega
arhiva, ki bo kmalu odstranjena, na
njem pa naj bi svoje mesto dobili
amfiteater za javne obravnave,
digitalna informacijska tabla za
predstavitve projektov, prostor
za zunanje sestanke uslužbencev
Občine Ljutomer in UE Ljutomer ter
kolesarnica.

Odprtje prenovljene ceste
na Moti

Javna cesta na Moti v smeri broda
na reki Muri, ki jo uporabljajo tako
domačini kot tudi številni turisti,
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je dobila novo podobo. Prejšnja
asfaltna prevleka je bila zaradi
predhodne izgradnje kanalizacije
posedena in razpokana. Cestni odsek
v dolžini 860 metrov je tako dobil
novo asfaltno prevleko, istočasno
pa je bila postavljena tudi javna
razsvetljava. Pri prerezu traku sta se
ljutomerski županji mag. Olgi Karbi
in predsednici Krajevne skupnosti
Cven Saši Polajnar pridružili Ema
Ploj in Vera Prelog.

Odprtje prenovljene
komunalne infrastrukture v
Volkmerjevi in Vrtni ulici

V času občinskega praznika je potekalo tudi uradno odprtje prenovljene
komunalne infrastrukture v Volkmerjevi in Vrtni ulici v Ljutomeru. Z investicijo sta bila obnovljena kanalizacija v dolžini slabih 400 metrov in
vodovod v dolžini 340 metrov, sočasno pa sta bila urejena še cestišče in
javna razsvetljava. Prenovljeni ulici
so uradno, s prerezom traku, svojemu
namenu predali županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, predsednik
Krajevne skupnosti Ljutomer Cvetko
Melin ter stanovalca ulic Franc Štrakl
in Hana Vozlič.

Komedija Hotel Opera

Pravljična ura pod hrasti
Splošna knjižnica Ljutomer v času
občinskega praznika že tradicionalno
pripravlja pravljično uro pod hrasti.
Ta v Park 1. slovenskega tabora v Ljutomeru privabi tako mlajše kot tudi
starejše ljubitelje knjige in lepe slovenske besede.

Društvo 2020 in Območna izpostava
Javnega sklada Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti Ljutomer sta
organizirala uprizoritev komedije
Hotel Opera. Delo avtorja Kena
Ludwiga so na Glavnem trgu v
Ljutomeru
spremljali
številni
gledalci, na odru pa so nastopili
Bernard Rebernik, Anja Pušenjak,
Mira Rebernik Žižek, Jožef Pečnik,
Fani Zorec, Danijela Kutnjak, Sonja
Kolbl in Jožef Laba. Za izvedbo
predstave so poleg številnih drugih
zaslužni tudi šepetalka Marija Lačen,
Nina Šulin, ki je pripravila kostume
in scenografijo, Stanislav Kaučič in
Luka Ivančič, ki sta poskrbela za luč
in ton, ter Felicita Heric Taškov, ki
je prevzela mentorstvo za pevske
vložke.

Miklošičeva nagrada za leto
2021
Prejemnica je Olga Majcen z Mote za
dolgoletno izjemno uspešno delovanje
na področju ljubiteljske kulture.

Predstavitev knjige Maje Gal
Štromar

Območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Ljutomer in Splošna knjižnica Ljutomer
sta gostili igralko, pesnico, pisateljico,
prevajalko in gledališko pedagoginjo
Majo Gal Štromar, ki je v Parku 1. slovenskega tabora v Ljutomeru obiskovalcem predstavila svojo najnovejšo knjigo, roman z naslovom 7 kg do sreče 2.

Miklošičevo priznanje za leto
2021
Prejemnik je Jože Belak iz Žerovincev za
dolgoletno uspešno delovanje na področju tamburaške glasbe. V imenu nagrajenca je priznanje prevzela Vida Kozar.

Miklošičevo priznanje za leto
2021
Podelitev Miklošičeve nagrade
in priznanj za leto 2021
Osrednji dogodek dneva kulture v sklopu občinskega praznika je bila slavnostna prireditev s podelitvijo Miklošičeve
nagrade in priznanj za leto 2021, ki jih
je prejemnikom izročila ljutomerska
županja mag. Olga Karba. Prireditev
sicer vsako leto poteka ob slovenskem
kulturnem prazniku, a je bila letos zaradi razmer prestavljena v program ob
občinskem prazniku.
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Prejemnik je Damijan Borko iz Slamnjaka za dolgoletno uspešno delovanje na
področju folklore in ohranjanja kulturne dediščine.

Sreda, 4. avgust 2021
Županjina pisarna pod hrasti
Ljutomerska županja mag. Olga Karba je v sredo dopoldne uradovala v
idiličnem okolju Parka 1. slovenskega
tabora v Ljutomeru. Poleg številnih
občanov, ki so jo obiskali in se z njo
pogovorili, je sprejela tudi maturantko iz naše občine Sandro Kuster, ki je
kot dijakinja Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer na spomladanskem
roku poklicne mature zbrala 22 točk
in si pridobila naziv zlate maturantke.

Četrtek, 5. avgust 2021
10-letnica »Občine na
prostem«

prejeli: Društvo Oktet Arion za 10
let delovanja, Čebelarsko društvo
Ljutomer za 100 let delovanja,
Turistično športno društvo Branek
Branoslavci za 30 let delovanja,
Župnijska Karitas Ljutomer za 30
let delovanja, Strelsko društvo
Mesto Ljutomer za 70 let delovanja,
Turistično društvo Cven za 20
let delovanja, Avto moto društvo
Ljutomer za 70 let delovanja,
Planinsko društvo Ljutomer za 70
let delovanja, Dom starejših občanov
Ljutomer za 20 let delovanja,
Športno-rekreacijsko
društvo
Kostanjevica za 20 let delovanja,
Društvo diabetikov Ljutomer za
35 let delovanja, Kulturno društvo
Anton Krempl Mala Nedelja za 45
let delovanja, Društvo Vital Fit za 5
let delovanja in Turistično-kulturno
društvo Mak Pristava za 25 let
delovanja. Priznanje so prejeli tudi
zaposleni v občinski upravi Občine
Ljutomer za strokovno opravljeno
delo.
Podelitvi je sledil nastop Tadeja
Toša.

Občina Ljutomer letos praznuje
leto gasilstva in prostovoljstva, zato
so bila na prireditvi ob 10-letnici
»Občine na prostem«, ki je bila
v Parku 1. slovenskega tabora v
Ljutomeru, predstavnikom vseh
društev, zavodov in javnih podjetij
podeljene posebne simbolne zahvale.
Županja Občine Ljutomer mag.
Olga Karba je društvom, zavodom
in javnim podjetjem podelila
posebna priznanja ob njihovih
okroglih obletnicah. Priznanja so
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Ribiško srečanje v počastitev
praznika
Društvo upokojencev Ljutomer in
Ribiška družina Ljutomer sta v Gezovih
jamah na Moti pripravila ribiško
srečanje v počastitev praznika Občine
Ljutomer. Trnke je v ribniku Motarska
jama namakalo 42 ribičev. Ljutomerska
županja mag. Olga Karba je trem
najuspešnejšim podelila pokale. Prejeli
so jih: Ivan Hajdinjak (15,090 kg), Vlado
Rozman (7,272 kg) in Štefan Potočnik
(7,226 kg).

Podpis pogodbe z
najemnikom Dvorca
Jeruzalem
Dvorec Jeruzalem, ki je v lasti Občine
Ljutomer, ima novega najemnika. Naslednjih pet let bo za ponudbo v Dvorcu Jeruzalemu skrbel samostojni podjetnik Dino Kruhoberec, ki že uspešno
vodi Gostišče Taverna. Pogodbo z novim
najemnikom je v prostorih Dvorca Jeruzalem podpisala županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba.

Petek, 6. avgust 2021
Učinkovitost interventnih ukrepov za pomoč gospodarstvu in
omilitev posledic COVID-19
Območna obrtno-podjetniška zbornica
Ljutomer je v Garni hotelu Jeruzalem
v Ljutomeru organizirala okroglo mizo
z naslovom Učinkovitost interventnih
ukrepov za pomoč gospodarstvu in
omilitev posledic COVID-19. Na omenjeno temo so spregovorili predsednik
OZS Branko Meh, državni sekretar na
Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo Andrej Čuš, predsednik OOZ
Ljutomer Ivo Ozmec, predsednik OOZ
Lendava Marjan Koren in predsednik
OOZ Gornja Radgona Branko Novak. V
imenu Občine Ljutomer je okrogli mizi
prisostvoval podžupan Niko Miholič.

Naziv »obrtnik leta 2020« za
Lončarstvo Žuman

Dan gospodarstva v sklopu občinskega praznika je že po tradiciji zaključila
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer z organizacijo prireditve
Obrtnik leta. Prireditev so izvedli v
Domu kulture Ljutomer, laskavi naziv
»obrtnik leta 2020« pa je pripadel Lončarstvu Žuman iz Ljutomera. Začetki
lončarske obrtne dejavnosti Žumanovih
segajo v leto 1874, danes pa jo opravlja
že peta generacija po vrsti. Sedanji nosilec obrti je Saša Žuman.
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Slavnostna prireditev ob 65.
prazniku Občine Ljutomer
V Parku 1. slovenskega tabora v Ljutomeru je potekala osrednja slovesnost
ob občinskem prazniku s podelitvijo
nagrad in priznanj. V uvodnem delu
prireditve je županja Občine Ljutomer
mag. Olga Karba, ki ji je najstarejši
član občinskega sveta Jože Klemenčič nadel župansko verigo, nagovorila
številne prisotne: »Vsak dan imamo
priložnost biti prijazni in vztrajni,
odprti za ideje in pripravljeni stopiti
naprej. Majhni koraki na daljši poti,
male pogumne geste, ki se na dolgi
rok seštevajo v velike rezultate – to
je zgodba naše skupnosti, to je rdeča nit naše poti pogumnih korakov,
akcij, gest, preizkušenj in rezultatov.
S ponosom se ob prazniku zahvaljujemo vsem, ki so pomagali zbrati pozitivno energijo ter izpeljati projekte
in dogodke oziroma udejanjiti svoje
ideje in sanje skozi podjetništvo, obrt,
umetnost ali šport.«
Občina Ljutomer je ob tej priložnosti
prejela tudi standard kakovosti upravljavske sposobnosti občine. Zlati znak
upravljavske sposobnosti je županja
prejela iz rok izr. prof. dr. Simone Kukovič, direktorice Inštituta za lokalno in
regionalno samoupravo.

V nadaljevanju prireditve so bili podeljeni nagrade in priznanja za leti 2020
in 2021.

Nagrajenci po sklepu Občinskega
sveta Občine Ljutomer za leto 2020:
• Sašo Duh, dr. med., spec. druž. med.
– plaketa z listino in denarna nagrada
za strokovno in požrtvovalno delo v
času epidemije covida-19;
• Kolektiv zaposlenih Doma starejših občanov Ljutomer – plaketa z
listino in denarno nagrado za izjemne
napore pri oskrbi stanovalcev v času
epidemije covida-19;
• ARKO d. o. o. – priznanje ob 30-letnici delovanja;
• Turistično društvo Cven – priznanje
ob 20-letnici delovanja;
• Cilka Jakelj – priznanje za organizacijo kulturnih dogodkov v obdobju izolacije Doma starejših občanov
Ljutomer.

Prejemniki priznanja županje Občine Ljutomer mag. Olge Karba za leto
2020:
• Renata Škrget, mag. zdr. soc. manag. – za strokovno in požrtvovalno
delo v času epidemije covida-19;
• Kolektiv Zdravstvenega doma Ljutomer – za strokovno delo v času epidemije covida-19;
• Krka, d. d., Novo mesto – za 40 let
uspešnega delovanja obrata v Ljutomeru;
• T-Lotus d. o. o. – za 30 let uspešnega
delovanja;

• FAJN TIM d. o. o. – kot družbeno odgovorno podjetje.

Nagrajenci po sklepu Občinskega sveta Občine Ljutomer za leto
2021:
• Makoter d. o. o. – plaketa z listino
in denarna nagrada za 40 let obrtno-podjetniške dejavnosti;
• Območno združenje veteranov
vojne za Slovenijo Ljutomer –
plaketa z listino in denarna nagrada ob 30. obletnici osamosvojitve
Republike Slovenije;
• Andrej Trstenjak – priznanje za
dolgoletno uspešno delovanje na
področju gasilstva ter zaščite in reševanja;
• Športno društvo Stari hrast – priznanje za uspešno delovanje na področju rekreativnega športa;
• Jože Habjanič – priznanje za dolgoletno aktivno delovanje v organizacijah na področju prostovoljstva.
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Prejemniki priznanja županje Občine Ljutomer mag. Olge Karba za
leto 2021:
• Avto Rajh d. o. o. – za 20 let uspešnega delovanja;
• KDS dimnikarske storitve Ljutomer, d. o. o. – za 30 let uspešnega
delovanja;
• Damjan Novak – za 30 let uspešnega delovanja v trgovinski dejavnosti;
• Milan Horvat – za 45 let obrtno-podjetniške dejavnosti;
• Prostovoljno gasilsko društvo
Ljutomer – ob 150-letnici delovanja.

Za kulturni program na osrednji slovesnosti so poskrbeli Domen Gnezda,
Mojca Prejac in Jože Zadravec.

Sobota, 7. avgust 2021

Nedelja, 8. avgust 2021

Postavitev klopotca na
Glavnem trgu v Ljutomeru

Turnir v racketlonu

Prleški sejem je bil zaradi vladnih
ukrepov za zajezitev širjenja okužb
odpovedan, kljub temu pa so člani
Društva vinogradnikov in prijateljev
vina Ljutomer in Kluba prleških babic
po tradiciji na dan sejma na Glavnem
trgu v Ljutomeru postavili klopotec,
ki bo do martinovega krasil osrednji
trg prleške prestolnice. Tradicionalno
postavitev klopotca so med drugim
spremljali podžupana Občine Ljutomer Niko Miholič in Janko Špindler,
predstavniki pobratenih mest češkega Fulneka in srbskih Užic ter aktualna ljutomerska vinska kraljica Tina
Pregrad. V kulturnem programu pa
so nastopili folkloristi Kluba prleških
babic, mlada glasbenika Tadej in Julija
Ozmec ter pevci Kvarteta Jeruzalem.

Za zaključek praznovanja občinskega
praznika je Športna zveza Ljutomer
izvedla turnir v racketlonu. Tekmovalci so se pomerili v treh disciplinah: badmintonu, namiznem tenisu
in tenisu. Prvo mesto je osvojil Matej
Strelec iz Spodnje Kungote, drugi je bil
Robert Krnjak iz Rošnje, tretji pa Vid
Govejšek iz Celja.

Zabava z Modrijani
Na letošnjem Prleškem sejmu je bil
v večernem glasbenem programu
načrtovan nastop priljubljene skupine Modrijani. Po odpovedi sejemske
prireditve je zabava z Modrijani potekala na letnem kopališču v Ljutomeru
v organizaciji podjetja ŠIC d. o. o. iz
Ljutomera. Številni obiskovalci so se
dolgo v noč zabavali ob znanih narodno-zabavnih vižah.
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Iz naših šol in vrtcev
Dijaki GFML dosegli več kot 100 priznanj in najvišjih uvrstitev na različnih
državnih tekmovanjih

Ker je pouk v večjem delu šolskega leta zaradi epidemije
potekal pod posebnimi pogoji, je bila onemogočena
tudi normalna izvedba tekmovanj. Prav zato jih je bila
večina izvedenih spomladi, potem ko so se razmere
začele normalizirati, nekatera med njimi pa tudi čisto ob
koncu šolskega leta. Tekmovanje mladih raziskovalcev je
potekalo celo v prvih dneh počitnic. Za nadarjene dijake,
ki se udeležujejo tekmovanj na različnih področjih, je to
pomenilo dodaten napor, saj je veliko tekmovanj potekalo
skoraj istočasno, poleg tega pa tudi v času pridobivanja in
zaključevanja ocen. Zato smo na dosežke dijakov Gimnazije
Franca Miklošiča Ljutomer toliko ponosnejši.
Naši dijaki so tekmovali na državnih tekmovanjih iz logike,
matematike, biologije, kemije, slovenščine, psihologije,
naravoslovja, geografije, angleščine, španščine in ekologije.
Snemali smo filme, pripravljali projektne in raziskovalne
naloge ter debatirali. O posameznih uspehih smo že sproti
poročali v medijih, zato tukaj predstavljamo le nekaj
najuspešnejših dijakov in zadnjih dosežkov.
Najuspešnejši dijak v letošnjem šolskem letu je prav gotovo
Filip Zver, dijak 1. letnika, ki je postal državni prvak na
tekmovanjih iz kemije in razvedrilne matematike, dosegel
pa je še zlato priznanje na tekmovanjih iz naravoslovja,

matematike in biologije, logike ter na tekmovanjih
Matemček in Logična pošast. Ob osmih zlatih priznanjih je
dosegel še srebrno priznanje na tekmovanju iz geografije
in na državni ravni Evropskih statističnih iger.
Državni prvak v hitrem in zanesljivem računanju je postal
Rene Žižek, dijak 2. letnika. Ta dosežek mu je omogočil
uvrstitev na mednarodno tekmovanje, ki ga je letos na
daljavo organizirala Latvija. Poleg Slovenije in Latvije so
sodelovale še Litva, Estonija, Ukrajina in Gruzija. Rene
je v res močni konkurenci dosegel odlično četrto mesto.
Ob tem izjemnem uspehu je prejel še zlato priznanje
na tekmovanju iz razvedrilne matematike in srebrno
priznanje na tekmovanjih iz kemije in matematike, na
tekmovanju Logična pošast ter na državni ravni Evropskih
statističnih iger.
Z dvema zlatima in enim srebrnim priznanjem se
lahko pohvalita Rene Zorman, dijak 2. letnika, in Jan
Lorenčič, dijak 4. letnika. Rene je prejel zlato priznanje
na tekmovanju iz kemije za doseženo tretje mesto in na
tekmovanju iz biologije, srebrno priznanje pa na državnem
tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni. Jan je prejel zlato
priznanje na tekmovanju iz geografije in na tekmovanju
Matemček, srebrno priznanje pa na tekmovanju Logična
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pošast. Nela Copot, dijakinja 2. letnika, pa se lahko pohvali
z zlatim priznanjem na tekmovanju iz kemije in srebrnim
priznanjem na tekmovanju iz logike, na tekmovanju Ekokviz
za srednje šole, na državni ravni Evropskih statističnih iger
in na tekmovanju podjetniških idej POPRI.
Vseh prejemnikov zlatih in srebrnih priznanj tukaj
žal ni mogoče našteti. Seveda pa moramo omeniti
odmevni mednarodni uspeh na tekmovanju 4. Evropske
statistične igre. Tekmovalo je več kot 11.000 dijakov iz
16 evropskih držav. Na evropski ravni tekmovanja se je
med seboj pomerilo 61 ekip. Ekipe so morale pripraviti
videoposnetek, dolg do dve minuti, na temo »Informacije
in dezinformacije: uradni statistični podatki v svetu,
preplavljenem s podatki«. Letošnja zmagovalna ekipa
evropskega statističnega tekmovanja prihaja iz Slovenije,
natančneje z GFML, sestavljata pa jo Tjaša Karas in Neja
Štampar, dijakinji 2. letnika, ki sta v skupini mlajših dijakov,
to je v kategoriji B, s svojo zgodbo o moči dezinformacij
najbolj navdušili mednarodno žirijo.
Ko je večina dijakov že začela uživati v počitnicah, so se mladi
raziskovalci še pripravljali na zagovor svojih raziskovalnih
nalog. V ponedeljek in torek, 28. in 29. junija 2021, je namreč
potekalo 55. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije. Na
državno tekmovanje se je uvrstilo osem naših raziskovalnih
nalog in po uspešno opravljenem zagovoru so dijaki GFML
osvojili kar pet zlatih, dve srebrni in eno bronasto priznanje.
Zlato
priznanje
na
državnem
tekmovanju
mladih
raziskovalcev
Slovenije
so
dosegli:
– Domen Bogdan in Tamara Kolerič za nalogo Pilotske
meritve
mikroplastike
v
sladkovodnih
ribah
rdečeokah (Rutilus rutilus) v porečju reke Mure

na območju Slovenije – mentorici dr. Marija
Meznarič in dr. Manca Kovač Viršek, univ. dipl. biol.;
– Lena Bakan Urisk za nalogo Ohranjanje
rokodelske dediščine – mentorica Suzana Rauter;
– Timotej Pukšič za nalogo Zdravje – statusni simbol ali
osnovna človekova pravica – mentorica Sonja Ferčak;
– Jan Dlouhy za nalogo Potencialna uporaba izoliranih
eteričnih olj kot dezinfekcijska sredstva – mentorica
Mateja Godec, somentor Matjaž Dlouhy, mag. kem.;
– Ema Bojnec in Daša Žuman za nalogo Linearni
zapis strukture spojin za slepe – mentorica mag. Nina
Žuman, somentorica Damijana Dušak, Center IRIS.
Srebrno
priznanje
na
državnem
tekmovanju
mladih
raziskovalcev
Slovenije
so
dosegli:
– Goran Jocić in Katja Huber za nalogo Encimi v medu
in vpliv povišane temperature na antibakterijske
dejavnike v medu – mentorica mag. Nina Žuman;
– Mia Hozjan za nalogo Kako čustveno zreli
so mladostniki? – mentorica Jasna Vogrinec.
Bronasto
priznanje
na
državnem
tekmovanju
mladih
raziskovalcev
Slovenije
je
dosegla:
– Zarja Kozar za nalogo Pomniki časa in prostora v treh
izbranih mladinskih romanih – mentor mag. Saša Pergar.
Tudi letos smo na GFML zadnji šolski dan zaključili z
zaključno akademijo Odsev, na kateri smo dijakom,
prejemnikom najvišjih priznanj, podelili še šolska priznanja
in knjižne nagrade. Na vse smo izjemno ponosni. Znanje
in motivacija, ki so ju izkazali dijaki, pa sta seveda tudi
rezultat dela njihovih mentorjev, brez katerih se gotovo ne
bi mogli ponašati s tako visokimi dosežki.

Mateja Godec, prof., GFML

Podaljševanje trepalnic
Laminacija obrvi
Lepša s Sabino, Sabina Lašič s.p.
Jureša Cirila ulica 6, 9240 Ljutomer
Tel.: 031-412-493

Unikatni nakit
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Filmski festival »Student Cuts«

OŠ Janka Ribiča Cezanjevci skupaj z vrtcem v soju zvezd
tudi posnetke gledaliških predstav. Dijakom smo tako vsaj
delno omogočili javno udejstvovanje, vendar to ni način, ki
bi omogočal primerno gledališko izkušnjo. To je tudi glavni
razlog, da gledališka smer letos nima tekmovalne note. Želja
vseh treh šol pa ostaja, da se filmu v festivalski obliki pridruži
tudi gledališka smer, tako da bomo lahko tudi tem dijakom
ponudili primerno izkušnjo.
Festival »Student Cuts« je potekal v virtualni izvedbi 22. aprila
2021 med 16. in 19. uro. Po uvodnem pozdravu ravnatelja
GFML Zvonka Kusteca in direktorja festivala Jake Polutnika
so gledalci prisluhnili arhivskemu pogovoru z Jevgenijem
Afinejevskim, nominirancem za oskarja s filmom Zima v ognju
(Winter on Fire). Sledil je ogled filmov, prijavljenih na festival.
Z vseh treh umetniških gimnazij, smer gledališče in film, je bilo
prijavljenih dvanajst filmov v skupni dolžini 60 minut. Temu
je sledila posneta produkcija gledaliških predstav vseh treh
gimnazij, prav tako v dolžini 60 minut. Pred zaključkom so
se dogodku po videoklicu pridružili avtorji nekaterih filmov.
Z njimi se je pogovarjala mag. Irena Bedrač, sicer novinarka
na RTV Slovenija in članica festivalske žirije. Po pogovoru, v
katerem so avtorji razkrili zanimive zgodbe o svojem filmskem
ustvarjanju, so podelili še zaslužene nagrade. Zmagovalka
letošnjega festivala »Student Cuts« je postala Hana Tršar s
filmom BenchBirds. Žirija, ki so jo sestavljali Petra Meterc, mag.
Irena Bedrač in Janez Burger, pa je prepoznala še dva filma, ki si
zaslužita posebno pozornost. To sta filma Sanje avtorice Karin
Vončina ter Moj najljubši trenutek dneva avtoric Neli Bedene,
Maje Marussig in Nine Sovinc.

V šolskem letu 2020/2021 so na umetniških gimnazijah,
smer gledališče in film, svoje izobraževanje zaključile prve
generacije dijakov. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
je ob tej priložnosti povabila preostali šoli, Gimnazijo Nova
Gorica ter Srednjo vzgojiteljsko šolo, gimnazijo in umetniško
gimnazijo Ljubljana k sodelovanju v javnih projekcijah dijakov.
V ta namen je bil ponovno oživljen filmski festival »Student
Cuts«, ki ga je pred tem uspešno organiziral Inštitut za medijske
komunikacije s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko Univerze v Mariboru. Ponuja platformo za
ustvarjalce, ki ji želimo na GFML slediti tudi v prihodnje.
Festival »Student Cuts« je bil zasnovan kot prostor, v katerem
imajo mladi avtorji možnost, da se predstavijo širši javnosti.
Njihovi filmi se celo leto predvajajo na različnih mestih, avtorji
pa jim lahko enostavno sledijo na festivalski strani.
Letos zaradi epidemije gledaliških predstav ni bilo mogoče
organizirati v živo, zato smo sklenili, da na festivalu prikažemo

GFML

Zaključna slovesnost devetošolcev OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
54 devetošolcev Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer
iz generacije 2012–2021 je uspešno zaključila svoje
osnovnošolsko izobraževanje. 11. junija 2021 smo
v Domu kulture Ljutomer pripravili slovesnost ob
zaključku šolskega leta, na kateri smo učencem, ki
so dosegli odlične učne rezultate v vseh devetih letih
izobraževanja, sodelovali v raznih dejavnostih šole
in v svoji, oddelčni skupnosti ter dosegli uspeh na
tekmovanjih iz znanja, podelili pohvale.
Prireditev je potekala v dveh delih, saj so to zahtevali

takratni epidemiološki ukrepi. Kljub vsemu smo bili
veseli, da smo lahko prireditev izpeljali v prisotnosti
staršev.
Devetošolci so pripravili pester kulturni program,
v katerem so se predstavili kot odlični glasbeniki,
recitatorji, pevci in tudi plesalci.
Vsem svojim devetošolcem želimo uspešno nadaljnje
šolanje.

Metka Ohman, prof., in Marta Kolbl, prof.,
razredničarki 9. a in 9. b
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Letošnje šolsko leto je bilo v vrtcu in osnovni šoli v znamenju
zvezdic: tistih, ki so žarele v šolskih klopeh ali igralnicah
in zasijale pri rednem šolskem delu, srečevanju na daljavo
in v obšolskih dejavnostih, tistih posutih iz zbornika, ki je
izšel ob 120. obletnici stare šolske stavbe decembra 2020,
in tistih, ki so bedele nad otroki in jim kazale pot – učiteljev,
vzgojiteljev in staršev.
Po veseli vrnitvi v šolske klopi smo si poleg rednega pouka
popestrili pozne pomladne in zgodnje poletne dneve, pa
tudi noči. Tako smo se s kolesi odpravili po bližnji okolici,
uživali v Parku doživetij v Križevcih pri Ljutomeru in ob
koncu šolskega leta preizkusili svoje plavalne veščine na
ljutomerskem kopališču.
Ob 60-letnici bralne značke smo maja v sodelovanju z RTV
Slovenija posneli prispevek o pomenu branja. Učenci in
najstarejši otroci iz vrtca, ki so osvojili bralno značko, so
uživali v nočnem kinu na prostem, ki smo ga pripravili 4.
junija 2021 pred vrtcem OŠ Janka Ribiča Cezanjevci.
Za dodatno popestritev zadnjih šolskih dni je poskrbela
županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba s svojo ekipo,
ki je podarila nagrado za izziv, postavljen ob 120-letnici
obeleževanja šolske stavbe v Cezanjevcih. Učenci so morali
ugotoviti, kje na skupinski fotografiji jo lahko najdejo kot
drugošolko naše osnovne šole. Za učence, ki so pri izzivu
sodelovali, je organizirala zanimivo srečanje v Mestni hiši
v Ljutomeru, četrtošolko Nežo Murkovič pa je doletela še
dodatna čast, da je bila izbrana za »županjo za en dan«. Za
njen čas, nasvete in nepozabno izkušnjo se gospe županji
iskreno zahvaljujemo.
14. junija 2021 se je na valeti od šolskih klopi poslovilo
14 devetošolcev. Po programu so v nebo spustili balone za
srečo. V času poslavljanja naših najstarejših učencev so nas
obiskali tudi predšolski otroci, ki so z žvižganjem oznanili
svoj prihod v naslednjem šolskem letu. O tem, kako bo v
prvem razredu, so jih na srečanju s programom ZOOM poučili
sedanji prvošolci. Vsi se že veselimo njihovega prihoda. Krog
življenja je pač tak: nekdo se poslovi, drugi pride.
V vrtcu smo se od šolskega leta poslovili na daljavo. S
pomočjo deklamacije Ferija Lainščka V meni je sonce smo
s fotografijami in pomočjo informacijsko-komunikacijske
tehnologije, ki je bila v tem šolskem letu aktualna tudi v
vrtcu, predstavili vrednote, s katerimi smo poskušali živeti.
Ker naša šola deluje v sožitju z okoljem, smo za učence

razredne stopnje organizirali naravoslovni dan z
naslovom »Po poteh naravne in kulturne dediščine«.
Kot zdrava šola se zavedamo pomena varovanja okolja,
zato smo se na pot odpravili peš in s široko odprtimi
očmi. Jeseni smo spoznavali znamenitosti ravninskega
dela šolskega okoliša, junija pa smo svoje raziskovanje
sklenili na gričevnatem delu. Pri spoznavanju naravnih
in kulturnih znamenitostih so nam pomagali člani TD
Stara Cesta. Predsednici Mariji Gaube smo čestitali ob 20.
obletnici delovanja društva in ji poklonili zbornik Posute
zvezdice za prihodnost, v katerem so med drugim opisane
tudi znamenitosti krajev šolskega okoliša.
Medgeneracijsko povezani in v sožitju smo nadaljevali tudi
na naši zaključni prireditvi, ki je potekala 21. junija 2021
na prostem. Za prizorišče dogajanja smo izbrali zelenico
pred vrtcem, na kateri bo nekoč stala nova šola. Družine
so na odejicah, ki so jih prinesle s sabo, podoživele letošnje
šolsko leto. Pozabili nismo niti na 30-letnico samostojnosti
naše države Republike Slovenije. Predstavili smo zbornik,
ki je izšel decembra, in ga ob koncu prireditve podelili
družinam. Nagovorila nas je tudi županja Občine Ljutomer
mag. Olga Karba.
Na prireditvi smo skupaj kot zborček zapeli pesem
Svobodno sonce in si zaželeli svobodne počitnice brez
omejitev. Zaključili smo s pihanjem milnih mehurčkov. Ti
so poleteli proti zvezdam, ki so ob koncu dogodka zasijale
na nočnem nebu.

Brigita Hojnik, ravnateljica, in Jasna Špindler, pomočnica
ravnateljice za enoto vrtca
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Šolsko glasilo Novinarček na OŠ Mala Nedelja
odgovorom, je imela nasmešek na obrazu? Je razumela
vse, kaj sem ji želela povedati? Sem skozi masko ujela vse
njene besede?
Nič ni več isto, pogrešam stiske rok, objeme, tiščanje glav in
šepetanje, hihitanje sošolcev, prerivanja in športne igre, kjer
se bojujemo in napadamo.
Kako lahko en majhen virus spremeni naša življenja, nas
napolni s strahom in zaskrbljenostjo?
Aneja Meznarič, 8. razred

Moram zapisati, da sem se zbližala z mamo, očetom, tabo
in drugo starejšo sestro. Med poukom na daljavo se mi zdi,
da sem malo popuščala, ne preveč, namreč vedela sem, da
se bomo vrnili v šolo. Naučila sem se veliko novih stvari.
Čeprav se s sorodniki nismo mogli videti, zaradi ukrepov,
smo se vsaj slišali preko mobilnih telefonov. Med epidemijo
smo izgubili tudi prababico, to še me je posebej prizadelo,
zelo jo pogrešam!
Pogrešala sem tudi skupne trenutke, druženja, praznovanja s
prijatelji, bratranci, sestričnami, sem pa zato zelo vesela, da
smo se vrnili v šole. Hvaležna sem mami, očetu, obema vama
sestrama, vsem učiteljem, ravnateljici, ki so nas vzpodbujali
pri šolanju, delu na daljavo ter vsem sorodnikom.
Katarina Rojht , 8. razred

Čeprav pisanje literarnih prispevkov ni več samoumevno,
smo tudi v iztekajočem letu na OŠ Mala Nedelja izdali
šolsko glasilo Novinarček, devetošolcem, ki so zaključili
osnovno šolo, pa smo podarili Spomin na osnovnošolska
leta pri Mali Nedelji. Obe publikaciji sta v hipu pošli.
Novinarček je glasilo učencev naše šole, ki ga ureja in
oblikuje učitelj Robert Lang. Prinaša celoletne novice,
opise tekmovanj in raznih dejavnosti, dosežke učencev,
zgodbe mladih literatov, poezijo, križanke, likovne izdelke
ter fotografije otrok iz vrtca in učencev naše šole.
Literarni, likovni, fotografski in drugi prispevki ostanejo
v knjižni izdaji večno zapisani in dokumentirani ter so
pravzaprav nekakšen povzetek dogajanja v šolskem letu.
Letošnji prispevki odražajo misli, pa tudi stiske učencev, ki
so v času epidemije ostajali doma.

Povem ti, da mi je grozno. Počutim se kot en robot, brez
čustev. In vsi okrog mene isto. Res pogrešam čas nazaj. Nazaj
– ko smo se smejali brez mask, ko smo se lahko obiskali,
objeli, igrali…
Zdaj samo obstaja: »Ne smemo to, ne smemo ono, ne smemo
nič«, kar nam je prej bilo samoumevno. Nimamo stikov, samo
računalniki, ekrani…
Vse se niti prav ne odpre, že vse zaprejo.
Veš Urban, spomnim se, ko smo šolske počitnice preživljali
skupaj, in nas je mami peljala na sladoled ali sok in to
nam je bilo vsakdanje, nič posebnega. Zdaj Urban, kako
rada bi šla z mamico brez maske in razkužil, brez razdalje
na eno sončno teraso popit sok ali pojest kakšen sladoled.
Vse se je spremenilo! Odnosi, šola, ljudje, svet…vse.
Dala bi vse, čeprav si nisem nikoli mislila, da bom to rekla pri
mojih 13 – ih letih:
»RADA BI SVOJ BREZKRBEN ČAS NAZAJ! RADA BI NAZAJ
V NORMALNO ŽIVLJENJE, RADA BI NAZAJ STVARI, KI

Nič več ni isto, pogrešam stiske rok, objeme, tiščanje glav
in šepetanje, hihitanje sošolcev, prerivanja in športna
druženja, kjer se bojujemo in napadamo. Kako lahko
en majhen virus spremeni naša življenja, nas napolni s
strahom in zaskrbljenostjo Meni je bilo zelo težko ostajati
doma in spremljati pouk na daljavo. Pogrešala sem
sošolce, naše vragolije, druženje po pouku. Tako vesela
sem bila novice, da se vračamo v šolski klopi. Lepo je bilo
srečati učitelje, a kljub temu tudi vrnitev v šolo ni bila
enaka. Vrnili smo se v razrede, a z maskami na obrazu.
Maske so imeli učitelji. Kot da to nismo več mi, kje so naši
nasmejani obrazi? Je bila učiteljica zadovoljna z mojim
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SEM JIH IMELA ZA SAMOUMEVNE IN PREPROSTE!«
Pogrešam te Urban, tebe, Andraža, botrico, babico,
pogrešam vse!
Upam, da se bom nekega dne zbudila v naše nekoč
normalno jutro in šla naprej z velikim nasmehom, ki se bo
videl, brez maske.
Paulina Simonič, 8. razred

Publikacija Spomin na osnovnošolska leta pri Mali Nedelji,
generacija 2012–2021 pa prinaša pisne, slikovne in
fotografske spomine generacije, ki se je od osnovne šole
morala posloviti drugače kot ostali, saj ni bilo valete,
kakršne so bile v preteklosti. Nabor spominov v sliki in
besedi jim bo zagotovo lep spomin, ki bo svojo vrednost
dobil šele čez leta.

Breda Žunič, ravnateljica OŠ Mala Nedelja

Vrtec in Osnovna šola Stročja vas

Letošnje šolsko leto je bilo kljub vsem posebnostim
bogato. Težko je na kratko strniti vse virtualne
prireditve za starše ter babice in dedke, ki si jih je
mogoče ogledati na naši spletni strani, in vse zanimive
anekdote, ki so se pripetile. Ob vsem strokovnem
delu, ki zajema neposredno delo z otroki in skrb za
spodbudno učno okolje, so strokovne delavke našle
tudi čas za izobraževanje in izpopolnjevanje. Osrednjo
izobraževalno vsebino izvaja Zavod RS za šolstvo. Gre
za razvojno nalogo »Varno in spodbudno učno okolje –

Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje – FS3 – vrtci«.
Najdejavnost je bila zaključni izlet najstarejše skupine.
Otroci so bili zelo veseli, da so se lahko z vlakom
odpravili v Mursko Soboto in doživeli veliko zanimivega:
ogled mesta in knjižnice, v kateri so prejeli osvojene
bralne značke in knjižno nagrado, ter (seveda) okrepčilo
v restavraciji McDonald‘s.
Izobraževanje na daljavo je potekalo zelo dolgo, celo
predolgo. Ne glede na vse pa smo se tako učenci kot
učitelji naučili veliko novega, predvsem z vidika uporabe
IKT. Pri delu v živo pa smo poleg vseh obveznosti, vezanih
na pouk, izvajali še tri projekte.
V okviru projekta SKUM (Razvijanje sporazumevalnih
zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo) smo
dokončali projekt v sodelovanju z Društvom Slon z
naslovom: Geometrijska telesa v besedah in sliki. Učenci
9. razreda so s pomočjo medpredmetnega povezovanja
izdelali animirani film, ob tem pa so se učili in uživali.
Naloga Nemški glagoli v stripu se nadaljuje tudi v novem
šolskem letu. Osmošolci so s pomočjo striparja Izarja
Lunačka ustvarjali stripe in se učili uporabe pravilnih in
nepravilnih glagolov v pretekliku.
Poleg naštetega pa smo izpeljali še mednarodno
srečanje. V okviru projekta Erasmus+ smo virtualno
predstavili delo v času izbruha novega koronavirusa in
obžalovali, da srečanja v Kalamati v Grčiji nismo mogli
izvesti v živo. Ustvarili smo tudi zahvalni plakat na temo
prostovoljstva in solidarnosti, ki je namenjen vsem
organizacijam in društvom, ki so nesebično delovali v
času pandemije.

Mateja Leskovar Polanič, ravnateljica OŠ Stročja vas

Medgeneracijsko branje na POŠ Cvetka Golarja Ljutomer
učencem všeč, sledili so predstavitvi in branju. Zgodbe so jim
bile všeč, saj so se v nekaterih prepoznali tudi sami.
V prejšnjih šolskih letih smo že sodelovali v podobnih projektih, in sicer v projektu Menjaj branje in sanje – Unescovem
projektu menjave knjig. Gostili smo tudi gledališkega igralca
Gorazda Žilavca, ki nam je odkril svet gledališča.
Sodelovali smo tudi s Splošno knjižnico Ljutomer in na
šoli gostili članice tamkajšnjega bralnega kluba, ki so
nam brale književna besedila. S tem smo krepili pomen
in vrednost bralne pismenosti, spodbujali kakovostno
sporazumevanje ter negovali medsebojne odnose in medgeneracijsko druženje. Naši učenci so mestno knjižnico
obiskovali skoraj vsak teden. Da bi knjige od knjižnice do
šole in obratno potovale varno, smo si že v lanskem šolskem letu omislili projekt izdelave bralnega nahrbtnika.
Pri tem smo v goste povabili članico Društva za razvijanje
ročnih spretnosti EkoWerkštat in z njo izvedli delavnico
vezenja na platno. Bralni nahrbtnik je tako učencem v še
večje veselje, s knjigami pa lahko potujejo v deželo branja,
v znani in neznani svet.
Otrokom, s katerimi izvajamo projekte, je resnično treba prilagajati vsebino in obseg bralnega gradiva glede na njihove
zmožnosti ter pri tem upoštevati specifične razlike med njimi
in uporabljati tehniko aktivnega poslušanja, dokler učenci ne
berejo sami. Tudi pri branju potrebujejo več ali manj aktivne
pomoči, da razumejo prebrano in da ohranjajo motivacijo za
branje. Predvsem pa jim je treba omogočiti prijetne izkušnje z
branjem, da bodo radi brali tudi v prihodnje.
Vida Tivadar, knjižničarka, POŠ Cvetka Golarja Ljutomer

Na Podružnični osnovni šoli Cvetka Golarja Ljutomer, šoli s
prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom
in posebnim programom vzgoje in izobraževanja, se vsako
leto trudimo, da pri učencih z različnimi dejavnostmi spodbujamo bralno kulturo. Prav zato v okviru pouka in v sodelovanju s šolsko knjižnico potekajo različne dejavnosti, s katerimi
želimo okrepiti vrednost branja.
Že v začetku šolskega leta 2020/21 smo se priključili projektu
Medgeneracijsko branje, ki poteka pod okriljem društva Bralna značka, v okviru katerega smo izvajali branje po skupinah.
Namen tega projekta je povezovati skupine mladih bralcev
različnih starostnih skupin in njihovih mentorjev, hkrati pa jih
povezovati tudi s starejšimi oz. odraslimi bralci iz okoliša. Projekt je potekal ob knjigah iz zbirke »Zlati bralec« in iz projekta
»Rastem s knjigo«. Cilj projekta je spodbujati branje med mladimi in med odraslimi. Vanj se je vključilo 7 skupin z 8 mentoricami. Posamezne skupine so izvajale razne dejavnosti v
okviru pouka, interesnih dejavnosti in podaljšanega bivanja.
Kljub letošnji situaciji zaradi epidemije smo se trudili izvesti
nekaj akcij, s katerimi smo poskusili ohranjati medsebojne
stike na drugačne načine, pa tudi ohranjati stik s šolsko knjižnico. Tako smo novembra in decembra ob sredah zvečer
s programom Zoom izvajali pravljične urice. Od januarja pa
smo se spet srečevali v šoli, čeprav smo bili omejeni na posamezne »mehurčke«.
Branje nas je osebnostno krepilo in povezovalo kot skupino v
knjižnici in kot družino doma. Branju in poslušanju zgodbic s
programom Zoom so se namreč lahko priključili tudi domači.
Tako je nastala velika bralna družina. Branje na daljavo je bilo
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Projekt »POGUM« na OŠ Cvetka Golarja Ljutomer
V minulem šolskem letu so se na naši šoli odvijali številni
projekti. Med vodilnimi je bil »POGUM«. V okviru projekta je
največ pozornosti namenjene razvijanju kompetenc mladih,
ki so ključne za izboljšanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti. Projekt šolajočim omogoča prožnejše prehajanje
med osnovno šolo in okoljem, skuša jim zagotoviti čim več
praktičnih izkušenj ter jih naučiti, kako delovati proaktivno
in samoiniciativno. V projektu sodeluje 120 osnovni šol iz vse
Slovenije, toda med njimi je le 10 šol s prilagojenim programom, kakršna je naša.
Vključenost v projekt »POGUM« se nam zdi izjemno pomembna, saj v njem pri učencih razvijamo tiste spretnosti in
veščine, ki so v šolskem kurikulu manj zastopane. To je predvsem ustvarjalnost v smislu iskanja izzivov in prepoznavanja
priložnosti v okolju za to, da učenci ustvarijo določen izdelek,
v katerem ljudje prepoznajo dodano vrednost in nekaj, kar
potrebujejo, zato ga lahko ponudimo na trgu. Med podjetniške kompetence sodi tudi razvijanje finančne pismenosti,
sodelovanja in načrtovanja, predvidevanja ipd.
Močno področje v projektu je tudi trajnostno ravnanje. Izdelek, ki ga ponudimo na trg in z njim ustvarimo dodano vrednost za druge, je v našem projektu tudi kulturna prireditev,
kot je gledališka predstava ali film, posnet na določeno temo.
Učenci zelo radi nastopajo in tako dobijo priložnost, da pokažejo svoja močna področja in dobijo samopotrditev. Sodelovanje in nastopanje na kulturnih prireditvah za mnoge naše
učence pomeni možnost za razvijanje njihovih potencialov,
učijo se potrpežljivosti in odprtosti za novo in neznano ter
tudi za nepredvidljive situacije.
Vse to smo zajeli v našem šolskem projektnem načrtu.
Ideja o filmu »Kdaj ste pa vi pogumni?« se je rodila pri pouku glasbe v času šolanja na daljavo. Takrat je veliko glasbenih
skupin snemalo glasbene videe od doma. Te smo si ogledovali
tudi mi. Po vrnitvi v šolo smo z učenci iskali načine, kako bi v
letošnjem letu lahko ustvarili glasbeno-gledališko predstavo,
ki bi zadostila tudi pogojem, ki so veljali zaradi epidemije.
Tako smo skupaj z učenci oblikovali idejo o snemanju filma, v
katerem bi se predstavili.
Glasba je močno področje večine naših učencev, deluje kot terapevtsko sredstvo, ob njej se sprostijo ter izrazijo svoja čustva in
uživajo. Pesem »Vse se da« Vlada Kreslina, ki smo jo poustvarjali, jim je bila všeč. Melodija pesmi je preprosta, vsebuje ponavljajoči se refren, hkrati pa besedilo ponuja bogato motivacijsko

sporočilo. Za poustvarjenje pesmi smo prosili avtorja in izvajalca Vlada Kreslina ter dobili njegovo soglasje za njeno uporabo.
Ideja o vsebini videa izhaja iz samega besedila. Vlado Kreslin
poje, da se vse da in da je vsakdo od nas kaplja v morju in
zvezda na nebu. To nas je privedlo do zamisli, da je vsak naš
učenec nekaj edinstvenega, da vsak nekaj zmore in da s tem
»napolni morje« in »prežene temo«, kot pravi pesem.
Opažamo, da naši učenci postajajo samostojnejši, ustvarjalnejši, mnogo bolj zaupajo v lastne sposobnosti in spretnosti,
so motivirani, predvsem pa empatični in razmišljajo trajnostno. Z različnimi dejavnostmi smo pri učencih razvijali tudi
sodelovanje, načrtovanje in prevzemanje pobude. Spodbujali
smo jih k samozavedanju, samoučinkovitosti in vztrajnosti,
obenem pa so morali razmišljati tudi o virih ter o finančni in
ekonomski pismenosti – torej so razvijali kompetence podjetnosti. Za mnoge dejavnosti imamo kvalitetno učno okolje
v šoli in okrog nje. V marcu, ki smo ga zaradi projekta preimenovali kar v »pogumni marec«, smo izvedli dan dejavnosti.
Pred snemanjem videofilma smo z učenci izvedli razne dejavnosti in socialne igre. Vsak oddelek je ustvaril izdelek, ki bi ga
lahko ponudili na bazarju, vsak učenec pa je tudi razmislil, v
čem je dober in v čem so dobri njegovi sošolci.
Tako je nastal kolaž njihovih močnih področij. Največji izziv
je bila tehnična obdelava videa, pri čemer nam je nesebično
priskočil na pomoč naš računalničar Matej Hanžekovič.
V snovanje filma smo po izboru učencev vključili tudi slavne
slovenske osebnosti, ki našim učencem predstavljajo vzornike. Učenci so posneli vprašanje »Kdaj ste pa vi pogumni?«, ki
so ga posredovali izbranim slavnim osebam.
Na vprašanja so se prijazno odzvali nekateri župani občin, iz
katerih prihajajo naši učenci (mag. Olga Karba, Stanko Ivanušič in Branko Belec), ravnatelj OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
Branko Meznarič in vodja naše podružnice mag. Mateja Štefanec Vaupotič. Njihovi posnetki so kot uradni del kolaža projekta »POGUM« objavljeni na spletni strani šole pod zavihkom
»Kdaj ste pa vi pogumni?«
Iskrene in prisrčne odgovore pa so nam poslali tudi znani
Slovenci, in sicer: igralec Gojmir Lešnjak Gojc, športnik David
Žibrat, igralec Gorazd Žilavec, avtorica kuharskih knjig Urška
Fartelj, glasbenik Blaž Švab v imenu skupine Modrijani, pevec
Rok Terkaj ter radijski in TV-voditelj Denis Avdić.
Nelica Petek, Darja Kosič Auer, Nataša Magdič Kukolj in Marija
Kašić, POŠ Cvetka Golarja Ljutomer
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Dejavnosti v Vrtcu Cven

Vrtec in turizem

Letos smo bili v vrtcu na Cvenu precej aktivni na področju
gibanja, ker smo zaradi izbruha novega koronavirusa in
ukrepov, povezanih z njim, veliko časa preživeli na prostem.
Hodili smo na krajše in daljše pohode ter veliko telovadili in
kolesarili. S skirojem smo se vozili po šolskem igrišču, tekali
po nogometnem igrišču, se športno udejstvovali v gozdu in
na travniku ter celo sodelovali na športnih druženjih na daljavo po spletu.
Dejavni smo bili v vročem in sončnem vremenu, pa tudi v
dežju. Slednje je bilo še posebej zabavno, saj smo vzgojiteljice morale otroke malodane ožemati, ko smo se vrnili v vrtec.
Mimogrede smo opravili tudi naloge programa »Mali sonček«, pri tem pa razvijali motorične spretnosti in z gibanjem
na svežem zraku skrbeli za svoje zdravje.
Špela Rous, vzgojiteljica, Vrtec Cven

Vrtec Cven je letos sodeloval v projektu »Vrtec in turizem«. V dejavnosti sta bili vključeni dve starejši skupini.
Naslov projekta je bil »Moj kraj, moj chef«. V vrtcu smo to
povezali z običaji in jedmi svojega kraja. Pripravili smo
trgatev s »pütarji« in glasbo. Z nabranim grozdjem smo
spekli zavitek.
Obiskali smo tudi domačiji družin Vargazon in Vrabelj.
Na prvi kmetiji smo si ogledali kmečko trgovino, v kateri prodajajo meso in mesne izdelke, sokove, marmelado,
testenine in bučno olje. Privoščili smo si prleške »tünka
burgerje«. Ti so bili še posebej slastni, saj smo si jih sestavili kar sami. Na drugi kmetiji smo si ogledali rejo kokoši.
Pobrali smo sveža jajčka, se naučili, kako se speče kruh,
dobili pa smo tudi recept za pripravo testenin. Te smo v
vrtcu iz domačih sestavin tudi pripravili. Kuharica nam
jih je skuhala za kosilo in bile so odlične.
Obiskali smo tudi vrt pri sosedovih in si ogledali, kaj vse
lahko pridelamo doma. Na lastnem vrtčevskem vrtu smo
pridelali zelišča, ki smo jih uporabili pri pripravi peteršiljevega, drobnjakovega, korenčkovega in bučnega namaza.
Ker živimo v kmečkem okolju, smo izkoristili darove narave in nabrali še bezeg. Iz njega smo pripravili sok, nekaj
pa smo ga posušili, da bomo v zimskem času lahko pili
domač bezgov čaj.
Špela Rous, vzgojiteljica, Vrtec Cven

SENPO

Novim izzivom naproti
Minulo vrtčevsko leto nam je ob iskanju novih pristopov k
uresničitvi zastavljenih ciljev prineslo mnogo izzivov. Načrtovane dejavnosti smo želeli izpeljati in ob tem upoštevati vsa
priporočila za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2, kar
včasih ni bilo lahko.
Načrtovane dejavnosti smo bili prisiljeni prirediti in izpeljati
na drugačen način. S tem smo poskrbeli za varnost vseh udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu.
Tako smo 31. maja 2021, torej na dan športa, priredili 3. športno druženje vrtcev nekdanje UE Ljutomer. Po videokonferenčnem sistemu ZOOM so se dogodka udeležili vrtci iz Veržeja, Cezanjevcev, Male Nedelje, Cvena in Stročje vasi. Pri gibalnih
dejavnostih smo uporabili neobičajen športni pripomoček,
in sicer časopisni papir. Vsi udeleženci so bili navdušeni nad

izvedbo in posebnim pristopom. Čeprav smo bili oddaljeni
drug od drugega, smo bili veseli skupne gibalne aktivnosti.
Tudi tradicionalno likovno kolonijo, ki jo organiziramo že
19 let, smo letos izvedli na drugačen način, in sicer v obliki
likovnega natečaja. Vrtci so se z veseljem odzvali povabilu in
sodelovali v natečaju z naslovom »Moja dežela danes in jutri«.
Tradicionalno prireditev »Vrtec se predstavi« smo prav tako
izvedli v virtualni obliki. Vsebina prireditve je bila plesno in
dramsko obarvana, nastopale pa so vse skupine otrok.
Letos smo bili torej vsi prisiljeni iskati drugačne metode in
oblike izvedbe dejavnosti. Upamo, da se bomo čimprej vrnili v
normalno vsakdanjost in bomo lahko zastavljene cilje uresničevali v živo, se že veselimo prihajajočega šolskega leta.
Ksenija Žuman, ravnateljica Vrtca Ljutomer
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Iz zavodov, društev, organov ...
Anatomski model skeleta za lažje učenje anatomije

15. maj – mednarodni dan družine

Aktivnosti članov KD Cven

Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem
življenju potrebujejo pomoč drugih, omogočajo neodvisno in
kakovostnejše življenje. V KDR – Združenju asistenca, so. p.,
kot izvajalci osebne asistence posvečamo posebno pozornost
vsem svojim uporabnikom in uporabnicam ter jih spodbujamo
k ohranjanju čim večje samostojnosti, upoštevajoč njihove
zmožnosti, potrebe in želje.
Med našimi uporabniki je tudi Mihaela, pridna in uspešna
študentka na Višji strokovni šoli za gostinstvo, velnes in
turizem Bled. Mihaela je mladenka, ki je povsem podobna
svojim vrstnicam. Od njih jo razlikuje samo dejstvo,
da je že od rojstva slepa. Ima svoje sanje in zastavljene
cilje, ki jim vztrajno in odločno sledi. Zaradi slepote sicer
res potrebuje določene prilagoditve, vendar nikakor
ne dopušča, da bi ji ta predstavljalo oviro. Ob pomoči in
podpori svoje osebne asistentke Maruše lahko aktivno
in enakopravno sodeluje v izobraževalnem procesu ter
nasploh na vseh področjih življenja.
Žal se je izobraževanje zaradi razglašene epidemije iz
predavalnic preselilo pred domače računalniške ekrane.
Kljub šolanju na daljavo pa sta Mihaela in Maruša našli
ustvarjalne rešitve, ki so kljub delu na daljavo zagotovili
uspešno sledenje študijskemu tempu. Ko nam je Maruša
zaupala, da bi Mihaeli za učenje anatomije zelo koristil
anatomski model skeleta, smo v KDR – Združenju asistenca,
so. p., z veseljem priskočili na pomoč. Nakup pripomočka
so omogočili donatorji, ki so se odzvali s svojim finančnim
prispevkom. Za to smo jim zelo hvaležni.

Center za socialno delo Pomurje je ob mednarodnem dnevu družine, ki ga vsako leto obeležujemo 15. maja, pripravil
niz kratkih predavanj z naslovom Izzivi sodobnih družin.
Strokovni delavci so se dotaknili tem, povezanih z družino
in s storitvami, ki jih nudijo centri za socialno delo. Družina
je že od nekdaj temeljna enota družbe in ima ključno vlogo pri njenem razvoju. S spreminjanjem družbe v prostoru in času se spreminja tudi družina, in sicer njene oblike,
funkcije, še najbolj pa položaj in vloga otroka v njej. Proces
primarne socializacije, ki se odvija v primarni družini in s
katero se otroka vpelje v sistem vrednot in norm družbe, v
kateri živi, dobiva vse večji pomen. Hkrati pa se, predvsem
zaradi hitrega tempa življenja, seli v poznejša obdobja, v
katerih otrok že obiskuje vrtec ali šolo. Tako se odgovornost staršev na nek način prenaša na vzgojno-izobraževalne in druge institucije.
Letos že drugo leto zapored mednarodni dan družine obeležujemo v času, v katerem se številne družine srečujejo z
izzivi, ki jih prinaša epidemija. Dnevno se soočamo s podatki o posledicah, ki jih epidemija pušča tako na posameznikih kot tudi na družinah. Zaradi vseh izzivov in težav je
podpora družinam v teh razmerah še toliko pomembnejša.
Družina v času epidemije, med katero se vsakdo po svoje
in po svojih najboljših močeh bori proti novemu koronavirusu, nosi največje breme in odgovornost za to, da bodo
odnosi znotraj nje ostali zdravi in nepoškodovani. Naloga
centrov za socialno delo in drugih institucij, ki se ukvarjajo
z družinami, pa je, da jim pri tem aktivno pomagamo.
Odziv na strokovni posvet je bil izjemen, saj so se ga udeležili predstavniki sodišča, policije, zdravstva, šol in vrtcev,
domov za starejše, nevladnih organizacij in Skupnosti centrov za socialno delo.
Sandra Fekonja, direktorica Centra za socialno delo Pomurje

Delo v Kulturnem društvu Cven v prvi polovici leta 2021
kljub omejitvam zaradi izbruha novega koronavirusa ni
obstalo. Aktivno sta delovali predvsem literarno-recitacijska sekcija in KulCultura.
Pripravili smo fotonatečaj in virtualni fotografski razstavi. Po izidu pesniške zbirke Moje druge srčne domislice
smo posneli tudi literarni večer s predstavitvijo pesmi
Olge Majcen in fotografij Sare Vinkovič. Prireditev je vodila Brigita Bohinec Zadravec.
Maja so se ukrepi nekoliko sprostili in spet smo začeli
z vajami. Za najmlajše smo pripravili otroško predstavo
Pod medvedovim dežnikom, ki smo jo posneli na prostem,
pevci pa so zapeli nekaj otroških pesmi. Za snemanje in
montažo je poskrbel Luka Ivančič. Nastal je čudovit video, ki so si ga 7. junija 2021 ob podelitvi bralne značke
premierno ogledali otroci Vrtca Cven. Kasneje smo predstavo objavili tudi na spletišču Youtube. Vabljeni ste k
ogledu.
Junija je MePZ Cven-Pristava, ki ga vodi Vito Žerdin, zapel v Ljutomeru na promenadnem nastopu v organizaciji JSKD, OI Ljutomer, kasneje pa so pevci pripravili tudi
koncert na prostem pod šolskim orehom na Cvenu.
Olga Majcen je svoje domislice predstavila tudi v Domu
starejših občanov Ljutomer. Starejše so razveselili tudi
mladi tamburaši Cvenski črički pod vodstvom Rafaela
Pavličiča in učenci POŠ Cven pod mentorstvom Tanje
Trstenjak. Tamburaška skupina KD Cven, ki jo prav tako
vodi Rafael Pavličič, je nastopila na literarnem večeru s
Cvenčani in na skupščini Športne zveze Ljutomer.
2. julija 2021 smo pripravili občni zbor društva. Po poročilih in načrtu za leto 2021, ki ga je predstavila predsednica Mateja Topolinjak, smo pripravili predstavitev
vseh kulturnih sekcij. Člani pevskega zbora in Cvenskega
okteta pod vodstvom Tihomirja Babiča so zapeli nekaj
pesmi, gledališka skupina KD Cven pa je skupaj z dolgoletnim vodjo Petrom Žibratom poskrbela za smeh. Folklorniki so pod vodstvom Davida Kavaša in Urške Sovič
zaplesali nekaj plesov, za konec pa so zaigrali še tamburaši. Na prireditvi, ki jo je povezovala Olga Majcen, so
bile na ogled tudi fotografije Sare Vinkovič. Izjemno smo
ponosni, da je prav naša članica Olga Majcen letošnja dobitnica Miklošičeve nagrade.
Kulturno društvo Cven

Na Mihaelo smo zelo ponosni in upamo, da ji bo nov
pripomoček v veliko pomoč in ji bo vsaj nekoliko olajšal
proces učenja.
Če želite več informacij o KDR – Združenju asistenca, so. p., nas
lahko pokličite na telefonsko številko 041 612 499 (Dragica
Kosmajer) ali 040 785 240 (Petra Razlag) ali pa obiščete stran
KDR – Združenja asistenca, so. p., na Facebooku.
Petra Razlag, strokovna vodja izvajanja osebne asistence

Društvo vinogradnikov Mala Nedelja gradi vinogradniški dom
bilo opravljenega
veliko dela. Prav
tako bomo veseli
vsake dodatne pomoči, naj bo fizična
ali finančna. V društvu se že veselimo,
da bomo dom lahko
uporabljali za svoje
dejavnosti.
Breda Žunič

Društvo vinogradnikov Mala Nedelja, ki odlično deluje
že 22. leto, je marca 2021 začelo graditi svoj dom. Sredi
moravskih goric, na poti med Malo Nedeljo, Biotermami
in Gomilo, smo ga v treh mesecih postavili pod streho.
Za to se moramo zahvaliti članom in članicam društva.
Vsa dela smo opravili prostovoljno pod vodstvom našega predsednika Antona Žinka in člana upravnega odbora
Janeza Ploja, ki sta bedela nad izvajanjem del, zidala in
opravila veliko organizacijskega dela. Za hrano so poskrbele članice društva.
Vsem, ki so pomagali, izrekamo posebno zahvalo, saj je
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15. junij – mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi
Vloga CSD pri obravnavi nasilja v družini je nudenje
svetovalne pomoči žrtvi in povzročitelju/povzročiteljici
nasilja pri spreminjanju vedenjskih vzorcev, pri čemer
je naš namen, da prekinemo nasilni odnos ter nudimo
podporo in opolnomočenje pri zagotavljanju varnosti
žrtve, odpravimo pa tudi vzroke oziroma okoliščine, v
katerih prihaja do nasilja.
Na CSD opažamo, da nasilje nad starejšimi velikokrat
ostaja neodkrito, zamolčano in neprijavljeno. Starejši o
tem, da doživljajo nasilje svojih otrok, vnukov oziroma
sorodnikov, težko spregovorijo. Strah, nemoč in sram
jim preprečujejo, da bi spregovorili o dogajanju. Bojijo
se, da bi razkritje, da so žrtev nasilja svojcev, utegnilo
povečati njihovo ogroženost in stisko. Prisotni so skrbi
o tem, kaj bodo rekli drugi, bojazen pred premestitvijo
v institucijo ter strahovi, da jim nihče ne bo verjel, da
se bo nasilje še stopnjevalo, da ne bodo imeli nikogar,
ki bi skrbel zanje, da ne bodo imeli stika s sorodniki, da
bo njihov najbližji kaznovan in nenazadnje tudi dvom o
tem, da se bo sploh kaj izboljšalo.
Največ nasilja se torej dogaja doma, v partnerskih in
sorodstvenih odnosih, ter tam, kjer so starejši v odvisnem
odnosu od svojih skrbnikov oziroma negovalcev, torej v
okolju, v katerem bi starejšim morali zagotoviti nego,
skrb, razumevanje, potrpežljivost in pomoč.
Pomembno je, da žrtev zbere moč, da si uredi življenje
brez nasilja. Doživljanje nasilja na žrtvah pušča
dolgoročne posledice, zato je izjemno pomembno, da se
nasilje čimprej zazna in prijavi na policijo, na okrožno
državno tožilstvo ali na CSD.
Kam se lahko obrnete po pomoč, če doživljate nasilje v
družini:
• na policijo (interventna telefonska številka 113);

Starost naj bi bila obdobje, v katerem ima človek več
časa zase in se lahko posveti dejavnostim, ki se jim
prej ni utegnil. Predvsem pa naj bi posameznik v tem
življenjskem obdobju čas preživljal čim bolj polno in
kakovostno med svojimi domačimi ali prijatelji. Vendar
to marsikdaj ne drži. Tudi starejši so pogosto žrtve
različnih oblik nasilja oziroma zlorabe.
»Zloraba starejših oseb je posamičen dogodek,
ponavljajoča se dejanja ali opustitev ravnanja, ki se
dogaja v medsebojnih odnosih, ki temeljijo na zaupanju
in ki povzročajo bolečino in vznemirjenje starejše
osebe.« (Svetovna zdravstvena organizacija – WHO)
Zakon o preprečevanju nasilja v družini opredeljuje, da
je nasilje v družini vsaka uporaba fizičnega, spolnega,
psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega
člana/članice proti drugemu družinskemu članu/članici
oziroma zanemarjanje ali zalezovanje žrtve in telesno
kaznovanje otrok.
Nasilje v družini je:
• NESPREJEMLJIVO in PREPOVEDANO;
• kršenje človekovih pravic in je kaznivo dejanje;

• zloraba moči in pomeni izrazito neenakovreden odnos,
v katerem žrtev doživlja ogroženost in je postavljena v
podrejen položaj;
• namerno, nadzorovano, razumno, zavestno, predvidljivo
in običajno večkratno vedenje, s katerim želi povzročitelj
nasilja žrtev nadzorovati ter si pridobiti moč in nadzor
nadnjo;
• običajno dalj časa trajajoče ter se stopnjuje po pogostnosti in intenzivnosti. Za nasilje je vedno odgovoren tisti,
ki ga izvaja – NIKOLI ni kriva žrtev;
• neopravičljivo vedenje – zanj ni nobenega opravičila.

• na Center za socialno delo Pomurje, enota Murska Sobota (02 535 11 40), enota Ljutomer (02 58 58 660,
enota Gornja Radgona (02 564 93 10) in enota Lendava (02 578 98 40);

Na Centru za socialno delo (CSD) Pomurje ugotavljamo, da
so najpogostejše oblike nasilja v družini nad starejšimi:
• zanemarjanje: opuščanje dolžne skrbi;

• na center za obveščanje (telefonska številka za klic v sili
112) ali na osebnega zdravnika;

• fizično nasilje: klofutanje, lasanje in udarci;

• psihično nasilje: zmerjanje, poniževanje, žaljenje;

• na razne nevladne organizacije.

• ekonomsko nasilje: kraja denarja, zloraba bančne kartice, prisila k podpisu pogodbe in/ali oporoke.

USTAVIMO NASILJE – SKUPAJ ZMOREMO!
Manuela Moršič in Saša Car, strokovni delavki CSD Pomurje
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Prostovoljstvo v Društvu upokojencev Ljutomer

Društvo upokojencev (DU) Ljutomer,
v katerega je vključenih preko
tisoč članov, je poznano po svojih
dejavnostih na naslednjih področjih:
• kultura: delujejo godba, sekcija za
ohranjanje kulturne dediščine, literati, ženski pevski zbor in tamburaška skupina Bisernica;
• šport, rekreacija in gibalna kultura: delujeta ženska in moška
kategorija v pikadu, balinanju,
vrtnem kegljanju, streljanju z
zračnim orožjem, šahu, kegljanju,
pohodništvu in ribištvu;

• družabne dejavnosti: največ pozornosti posvečamo pohodništvu, kolesarjenju, izletništvu, družabnim
srečanjem in letovanjem;

• socialne dejavnosti: med njimi so
delo v projektih »Starejši za starejše« in »Starejši za višjo kakovost
bivanja doma«, reševanje stanovanjske problematike ter vzajemna samopomoč.

posebej ponosni. Ta ob zaključku
leta vse člane seznani z opravljenim
delom in preteklimi aktivnostmi ter,
česar so najbolj veseli, z načrti za
prihodnje leto.
Prav posebno skrb namenjamo svojim
najstarejšim članom. Tako imamo
organizirano mrežo prostovoljcev
in poverjenikov, ki obiskujejo člane.
»Z veseljem ugotavljamo, da se delo
prostovoljcev pri DU Ljutomer po
že leto in pol trajajoči epidemiji
novega
koronavirusa
vendarle
vrača v normalni tir. Doslej smo
bili prisiljeni delati »v mehurčkih«
in po telefonu. Pomoči potrebnim
smo pomagali s prevozi v trgovino, k
zdravniku in k maši. Sodelovali smo z
Rdečim križem, Karitasom, Centrom
za socialno delo, Večgeneracijskim
centrom
in
drugimi.
Vendar
smo ugotavljali, da starejši zelo
pogrešajo druženje. Žal stiki niso
bili več tako sproščeni kot prej, saj
so se starejši in prostovoljci bali
možnosti prenosa virusa. Zamujeno
se bomo trudili nadoknaditi. V mestu
Ljutomer, pa tudi v nekaterih vaseh,
nam primanjkuje prostovoljcev
in poverjenikov, a je bilo kljub
temu opravljenih 435 obiskov,«
je povedala članica društva in
predsednica
novoustanovljenega
Odbora za varstvo starejših v Občini
Ljutomer Nada Mesarič.
Ciril Magdič, predsednik DU Ljutomer

Z aktivnostmi so člani sproti
seznanjeni na sestankih, objavah
v medijih in oglasnih prostorih ter
v zborniku Pintovec, na kar smo
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Naprava AED odslej
tudi v Mali Nedelji
V Mali Nedelji se veselimo po
izgledu in ceni majhne, a po pomenu
za življenje velike pridobitve, ki
omogoča reševanje človeških
življenj v primeru zastoja srca.
Krajevna skupnost Mala Nedelja
se je v letu 2020 odločila za nakup
polavtomatskega
defibrilatorja
HeartSine samaritan PAD 500P
(SAM 500P) z vgrajeno tehnologijo
CPR Advisor, table z oznako in
omarice za defibrilator Aivia.
Tri četrtine sredstev za nakup je
prispevala Zavarovalnica Triglav s
pogodbo za preventivno dejavnost
lokalnih skupnosti, preostali delež
pa je dodala KS Mala Nedelja.
Montažo naprave pri Kulturnem
domu Mala Nedelja so brezplačno
opravili delavci domačega podjetja
Elektroinštalacije Drago Kolbl, s. p.
Seveda bi bili vsi najbolj veseli,
če defibrilatorja ne bi nikoli
potrebovali, vendar vemo, da
bolezen in nesreča nikoli ne
počivata. Ker pravilna uporaba
življenjsko pomembne naprave
zahteva nekaj spretnosti in znanja,
je Krajevna skupnost Mala Nedelja
za vse zainteresirane krajane
organizirala tudi predstavitev
in praktični prikaz postopkov
oživljanja z defibrilatorjem.
Boštjan Žerdin,
predsednik KS Mala Nedelja

Srečanje s predstavniki ZD Ljutomer

Novo vodstvo ljutomerskega
častniškega združenja

Varnost otrok v prvih šolskih dneh
V začetku šolskega leta je zagotavljanje varnosti otrok ena
od prioritet policije. V teh dneh policija izvaja ustaljene
aktivnosti v skladu z usmeritvami na področju zagotavljanja
varnosti cestnega prometa. S svojo prisotnostjo ob šolah in
šolskih poteh prispevamo k umirjanju prometa. Otroci so v
prvih šolskih dneh še počitniško razposajeni, nepredvidljivi in
si pravila razlagajo po svoje, nekateri pa jih šele spoznavajo.
Policisti opozarjamo, da ste na šibkejše udeležence v cestnem
prometu še posebej pozorni in zaradi njihove nepredvidljivosti
prilagodite način vožnje.
Staršem svetujemo, da:

• pred začetkom šole in tudi v prvih šolskih dneh čim več časa
namenite prometnovarnostni vzgoji otrok;

V Mladinskem centru Prlekije smo pripravili poučno
srečanje s predstavitvijo, na katerem so kot gostujoči
izvajalci sodelovali direktor Zdravstvenega doma
Ljutomer Boštjan Pihlar, višja medicinska sestra Nina
Trstenjak in reševalec Denis Kozar. Predstavljene so
bile tako načrtovane investicije in kadrovske okrepitve
v ljutomerskem zdravstvenem domu kot tudi izvajanje
cepljenja prebivalstva kot najučinkovitejše metode
zajezitve pandemije. Sledil je praktični prikaz TPO –
temeljnih postopkov oživljanja, vsi prisotni pa so oživljanje
na lutki preizkusili tudi sami.
Po zagotovilu predstavnika ZD Ljutomer bo AED-aparat,
ki je bil nameščen že pred leti in je pred vhodom na
območje kompleksa MCP tik ob državni cesti Ljutomer–
Ptuj dostopen vsakomur, vnešen tudi na zemljevid javno
dostopnih AED-aparatov, ki lahko pomagajo reševati
življenja.
Ob tej priložnosti so gostje prejeli protokolarna darila MCP:
zeleno baretko, zgoščenko prleškega skladatelja Emila
Glavnika Moje pesmi iz Prlekije in lastno publikacijo Zgodbice
njam njam otroške pisateljice Jasne Jurkovič. Spominska
darila sta izročili pripadnici Evropske solidarnostne enote
– evropske prostovoljne službe, ki v okviru celoletnih
vsebinsko raznolikih in pestrih programov MCP v Prlekiji
bivata in ustvarjata kar šest mesecev, Marta Cordeiro in
Margarida Gama. Celotna prireditev je odlično uspela in je
pozitivno vplivala tudi na prostovoljki iz Portugalske, ki sta
se odločili, da se bosta v ZD Ljutomer cepili proti covidu-19.
Tadeja Muršič, Mladinski center Prlekije

• preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo, pa ne le na šolski
poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu;
• ne pozabite, da z lastnim ravnanjem svojim otrokom dajete
zgled;

• pri prevozu otroke dosledno zavarujete z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažate zavarovane v ustreznih otroških
varnostnih sedežih;
• tudi sami upoštevate cestnoprometne predpise.

V okolici šol bomo policisti v prvih šolskih dneh izvajali
poostren nadzor prometa, še posebej med prihodom učencev
v šolo in njihovim odhodom domov. Preverjali bomo varno
hojo otrok in prečkanje ceste, opremljenost prvošolčkov
z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi za večjo varnost
ob zmanjšani vidljivosti ter brezhibnost koles, mopedov in
drugih motornih vozil. Redno bomo preverjali tudi pravilno
uporabo varnostne čelade.

Vodja policijskega okoliša – VPO

Po skoraj sedemdesetih
letih delovanja ljutomerskega oficirskega oziroma častniškega združenja
se člani niso mogli v živo
sestati na svoji redni letni konferenci. Epidemija
je bila vzrok, da so konferenco opravili dopisno.
Predsedstvo Območnega združenja slovenskih
častnikov (OZSČ) Ljutomer v prejšnji sestavi, ki ga je vodil
dolgoletni predsednik major Anton Kosi, je na virtualni seji
s programom ZOOM pripravilo gradivo za konferenco, ki je
vključevalo tudi predlog novega vodstva združenja.
Letošnja konferenca je bila še posebej pomembna, saj
so poleg potrjevanja poročil za leto 2020 in sprejema
finančnega načrta in načrta dela za leto 2021 potekale
tudi volitve organov združenja. Vsi člani so gradivo
prejeli po klasični pošti. V gradivu je bila tudi glasovnica
z obrazložitvijo predlaganih sklepov in glasovnica
za volitve novega vodstva. Udeležba na konferenci je
bila zelo dobra, od 104 poslanih vabil članom je bilo
vrnjenih kar 62 izpolnjenih glasovnic, kar je nekaj manj
kot 60 odstotkov. Za novo predsedstvo, nadzorni odbor
in častno razsodišče je glasovalo vseh 62 članov, ki so
vrnili izpolnjene glasovnice, tudi sklepe je potrdila velika
večina članov. Za predsednika je bil izvoljen višji vodnik
Jožef Roškar, podpredsednik je postal stotnik Branko Kos,
naloge sekretarja pa bo opravljal dosedanji predsednik
major Anton Kosi. Slednji je tako po sedemindvajsetih
letih vodenja združenja predsedniško mesto predal
Jožefu Roškarju.
Novo vodstvo že načrtuje dejavnosti po sprejetem
letnem načrtu dela, ki bodo uresničene takoj, ko bodo
epidemiološke razmere to dovoljevale. Najprej bo
organizirano predavanje na temo Teritorialna obramba
v Ljutomeru od njenega nastanka do osamosvojitvene
vojne. Temeljne vsebine letošnjega programa so posvečene
30-letnici osamosvojitve Republike Slovenije, v okviru te
obletnice je načrtovana okrogla miza na temo »Kako smo
branili osamosvojitvene procese«.
OZSČ Ljutomer

Ali veste, kdo so vodje policijskega okoliša?
To so policisti z delovnimi, strokovnimi in življenjskimi
izkušnjami, ki imajo občutek za delo z ljudmi. Vsakodnevno
neposredno sodelujejo s prebivalci na svojem območju.
Vodje policijskega okoliša s preventivnim delom in
partnerskim sodelovanjem z državljani na območju
policijskega okoliša poskušajo zagotavljati ugodne
varnostne razmere.
Ali poznate vodjo policijskega okoliša za svoje
območje?
Na območju Občine Ljutomer se lahko občani obrnete na
naslednje vodje policijskega okoliša:
• za naselja Ljutomer, Noršinci, Babinci, Spodnji Kamenščak je zadolžena VPO Lidija Nemec (lidija.nemec@policija.si);
• za naselja Branoslavci, Cezanjevci, Vidanovci, Vogričevci, Zgornji Kamenščak, Desnjak, Stara cesta, Mekotnjak,
Godemarci, Precetinci, Radoslavci, Sitarovci, Bodislavci,
Bučkovci, Drakovci, Kuršinci, Mala Nedelja, Moravci v
Slovenskih Goricah je zadolžen VPO Robert Kosmajer
(robert.kosmajer@policija.si);
• za naselja Globoka, Nunska Graba, Rinčetova graba,
Stročja vas, Podgradje, Presika, Pristava, Radomerje, Radomerščak, Cven, Krapje, Mota je zadolžen VPO Uroš Felbar (uros.felbar@policija.si).
Postanite tudi sami soustvarjalci ugodnih varnostnih
razmer in pokličite vodjo policijskega okoliša (PP Ljutomer,
telefon 02 584 46 10) ali pa se vključite v delovanje
varnostnega sosveta na svojem območju.
Policijska postaja Ljutomer

Policisti bomo v začetku šolskega leta tudi poostreno nadzirali
tehnično brezhibnost vozil za prevoz otrok ter uporabo
varnostnih pasov in dodatne opreme za privezovanje otrok v
vozilih, s katerimi starši otroke vozijo v šolo.
Policijska postaja Ljutomer
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Kosi postal častni predsednik,
Lončarič in Mavrič častna člana

Literarni večer in pogovor
z Rafaelom Pavličičem

Ljutomerski častniki, združeni v OZSČ Ljutomer, so 13.
junija 2021 v Biotermah Mala Nedelja, opravili drugi,
protokolarni del redne letne konference. Programski in
volilni del je bil pred tem opravljen dopisno.
V prvem delu konference, namenjenem vojaškemu
strokovnemu usposabljanju, je podpolkovnik Andrej
Skodič predstavil sestavo in naloge rodovskega bataljona
72. brigade Slovenske vojske in vojašnico Murska Sobota.
Sledila je podelitev priznanj Zveze slovenskih častnikov,
ki so jih iz rok predsednika Jožefa Roškarja in sekretarja
Antona Kosija prejeli: stotnik Marjan Pintarič (plaketa
ZSČ), podpolkovnik Mirko Rauter (častni znak ZSČ), Milena
Milič (pisno priznanje ZSČ), Jožef Nemec, praporščak Milan
Štrakl, Dušan Mihorič in Silva Kosi (bronasto medaljo ZSČ)
in Občina Veržej (častni znak ZSČ za sodelovanje).
Dosedanjim aktivnim članom Davorinu Rečniku, Mirku
Rauterju, Srečku Karbi, Marjanu Pintariču in Dragu Ostercu
so bile podeljene zahvalne listine, častna člana združenja
pa sta postala Feliks Mavrič in Jože Lončarič. Major Anton
Kosi, ki je združenje kot predsednik vodil kar 27 let, pa je
postal častni predsednik.
OZSČ Ljutomer

Splošna knjižnica Ljutomer tudi letos nadaljuje tradicijo
organizacije poletnih dogodkov v sodelovanju s slaščičarno
Flo Cukeraj. Na enem od njih je direktorica knjižnice Vesna
Laissani pripravila pogovor z Rafaelom Pavličičem, avtorjem
zgodbe Cvenski jagri Zgodba na šaljiv način pripoveduje o
daleč naokrog znanih cvenskih lovcih in kmečkem prazniku
– kolinah.
Rafael Pavličič se zaveda pomena naše kulturne dediščine,
njenega promoviranja in približevanja širšemu krogu
prebivalstva. Trenutno vodi kar 6 tamburaških skupin,
od tega 4 otroške na OŠ Cven in OŠ Stročja vas. Sodeluje v
ljutomerskem pihalnem orkestru in pri križevskih rogistih.
Zbira in zapisuje ljudske pripovedi, ki jih sliši od ljudskih
pripovedovalcev, poleg tega pa ustvarja tudi avtorske skladbe
z besedili ali brez njih za tamburaše. Doma upravlja in vodi
Vinogradniški in kmečki muzej Pristava, predvsem pa skrbi
za vinograd in pridelavo izvrstnega hišnega vina.
Pridružil se nam je tudi dr. Miran Puconja, ki je na kratko
predstavil svoj raziskovalni pogled na kulturno dediščino
Cvena.
Večer sta popestrila tamburaška skupina KD Cven in recitator
Tine Raj z OŠ Ivana Cankarja Ljutomer.
Sonja Rožman, Splošna knjižnica Ljutomer

Rezultati natečaja »Prleška suita«
dela, so sestavljali Tadeja Vulc, skladateljica zborovske
glasbe in zborovodkinja, Andraž Hauptman, dirigent,
zborovodja, korepetitor, pianist in pevec resne glasbe,
ter Ivan Vrbančič, glasbeni pedagog in zborovodja. Da
bi zagotovili strokovno presojo tudi na področju besedil
skladb, ki so prispele na natečaj, smo k sodelovanju
pritegnili priznanega slovenskega pisatelja, publicista
in poznavalca prleškega narečja Vlada Žabota. Po
ugotovitvi, da besedila v prispelih skladbah v veliki
večini niso prleškega izvora in niso zapisana v prleščini,
se je iz komisije umaknil.
Komisija je med trinajstimi skladbami, ki jih je poslalo
deset avtorjev, izbrala in nagradila najboljše, prvo
nagrado pa je za skladbo »Na nebu zvezde sevajo« prejel
Krištof Strnad.
Kulturno društvo Orfej

Kulturno društvo Orfej iz Ljutomera, v okviru katerega
deluje Komorni zbor Orfej, je 7. maja 2021 razglasilo
rezultate natečaja »Prleška suita«, ki ga je objavilo v
sredini letošnjega februarja. Cilj natečaja je pomagati
rešiti prleško ljudsko glasbo pred pozabo, obogatiti
slovensko zborovsko literaturo in s pomočjo glasbe
Prlekijo predstaviti svetovnemu občinstvu.
Prlekija, pokrajina med Muro in Dravo, je bila v
preteklosti le redko deležna pozornosti slovenskih
zborovskih skladateljev. Tako so priredbe prleške
ljudske glasbe izjemno redke. Priredbe za različne
pevske zasedbe pa pomenijo oživljanje in ohranjanje
pevske folklorne zapuščine, zato so pri Orfeju povabili
zborovske skladatelje, da raziščejo ljudsko glasbo, ki se
je pela v Prlekiji, in jo priredijo za mešani zbor.
Strokovno komisijo, ki je ocenila prispela glasbena
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Literarni večer z Lidijo Kos

Program Svit
Skrb za lastno zdravje in zdrav življenjski slog lahko
bistveno izboljšata kakovost življenja. Preventiva nas nič
ne stane, lahko pa nam reši življenje.
V Sloveniji že 11 let uspešno deluje Program Svit,
preventivni zdravstveni program, ki je namenjen
preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju predrakavih
sprememb in raka na debelem črevesu in danki pri
moških in ženskah med 50. in 74. letom starosti. Rak
na debelem črevesu in danki se v telesu razvija več let,
preden se pojavijo prvi simptomi, zato se je treba vabilu
Programa Svit odzivati redno.
Program Svit je namenjen zdravim ljudem, da svoje
zdravje tudi ohranijo. Ciljno populacijo programa
predstavlja dobrih 600.000 oseb, ki vsaki 2 leti prejmejo
vabilo za sodelovanje. Udeleženci nimajo dodatnih
stroškov, ker stroške sodelovanja v programu nosi
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v okviru
obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Še pred desetimi leti je bila Slovenija po umrljivosti
zaradi raka na debelem črevesu in danki v evropskem
vrhu. To je bil drugi najpogosteje odkriti rak pri moških
in ženskah skupaj. Danes pa je v Sloveniji obolevnost
za to boleznijo padla na peto mesto med raki. To lahko
pripišemo presejalnim kolonoskopijam Programa Svit.
V Programu Svit do 65 % primerov raka na debelem
črevesu in danki odkrijemo tako zgodaj, da onkološko
zdravljenje ni potrebno.
Tudi med epidemijo covida-19 ne smemo pozabiti
na skrb za svoje zdravje. Sodelovanje v presejalnem
Programu Svit za zgodnje odkrivanje predrakavih
sprememb in raka na debelem črevesu in danki je tudi v
tem času povsem varno.
Pravočasno ukrepanje je bistvenega pomena – zato
vabila na zavrzite. Pomembno je, da se odzovete redno,
vsaki dve leti, saj je to dobra popotnica za zdrava aktivna
leta v prihodnosti.
NIJZ

V neobičajnih in neugodnih časih so bile umetnost,
kultura, knjiga in glasba ljudem pogosto v uteho in
pomoč. Tudi tokrat smo se z epidemijo sicer naučili
živeti, nismo pa se sprijaznili z dejstvom, da nam
ukrepi za omejitev epidemije skrajno omejujejo ali celo
onemogočajo dostop do kulture in umetnosti.
Tudi v našem zavodu se nismo predali, ker se zavedamo,
da je umetnost eden od ključnih elementov vsake
civilizacije. S ponosom smo se lotili priprave že
tradicionalnih dogodkov, ki potekajo v sodelovanju s
slaščičarno Flo Cukeraj in Javnim skladom RS za kulturne
dejavnosti, OI Ljutomer.
Eden od literarnih večerov je potekal v družbi avtorice
Lidije Kos, profesorice francoščine in umetnostne
zgodovine na ljutomerski gimnaziji. Nedavno je izšla
njena zbirka pesmi in razmišljanj z naslovom Izzivi
sodobnega človeka. Pogovor z avtorico je vodila
direktorica knjižnice Vesna Laissani.
S kratkim nagovorom o kulturi in zavedanju o njenem
pomenu za skupnost je vse zbrane pozdravila Mira
Rebernik Žižek, predstavnica JSKD, OI Ljutomer.
Ob tej priložnosti smo podelili tudi bralno značko za
odrasle. Za sodelovanje se je odločilo 32 bralk in bralcev,
ki so od oktobra 2020 do aprila 2021 lahko izbirali med 32
predlaganimi knjigami, prebrati pa so jih morali vsaj pet.
Sonja Rožman, Splošna knjižnica Ljutomer
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Teden ljubiteljske kulture v Ljutomeru

Skupaj smo močnejši

poimenovali »Še smo živi, kulturniki« in z njo dobesedno
opozorili na to, da nas, kulturnikov, kljub zaprtju nič ne
more ustaviti pri ustvarjanju. Nastopili so Lotmerški
tamburaši Kluba prleških babic Pristava in Tamburaška
skupina Bisernica DU Ljutomer, literatka Društva 2020
pa je prebirala poezijo Iveka Vrharja.
Razpisali smo literarni natečaj »Oglote o Prlekih« za
ustvarjalce v prleščini in fotonatečaj na isto temo.
Najboljši prispevki in fotografije bodo objavljeni v
zborniku, ki ga bo OI JSKD Ljutomer izdala jeseni letos.
Druga in tretja prireditev na Glavnem trgu sta se
imenovali »Kulturni pozdrav«. Nastopili so Tamburaški
orkester KD Ivan Kaučič Ljutomer, pesnica Jelka Vrbnjak,
Selma Franov in Marinka Prelog, Tamburaški orkester
Sveti Jurij ob Ščavnici, Glasbena skupina Bosi iz Svetega
Jurija ob Ščavnici, Križevski rogisti in Mešani PZ CvenPristava.
Na četrti prireditvi na Glavnem trgu v Ljutomeru, ki smo
jo poimenovali »Zaključek TLK-ja«, so nastopili Komorni
zbor Orfej, Folklorna skupina Leščeček KD Slavko Osterc
Veržej in Oktet Arion.
Hvaležni smo Občinskemu svetu, da v proračunu
zagotavlja solidna finančna sredstva za delovanje
in obstoj ljubiteljske kulture. Želimo pa si, da bi bili
za delovanje kulturnih skupin, ki s svojimi uspehi in
prepoznavnostjo promovirajo našo občino doma in v
tujini, čim prej urejeni tudi ustrezni prostori.
Mira Rebernik Žižek, vodja OI JSKD Ljutomer

Med 21. in 30. majem 2021 se je že osmič zapored
odvil Teden ljubiteljske kulture (TLK), največji praznik
ustvarjalnosti v sodobni družbi. Poudarek je bil na
inštrumentalni glasbi ter literaturi in bralni kulturi,
dogodki pa so potekali po vsej Sloveniji in tudi v
zamejstvu, tako v živo kot po spletu. Ambasadorka TLK
2021 je bila Irena Yebuah Tiran, operna pevka in strastna
bralka, častno pokroviteljstvo pa je prevzel predsednik
Republike Slovenije Borut Pahor.
S Tednom ljubiteljske kulture osveščamo prebivalstvo in
pod enotno podobo predstavljamo vse, ki svoj talent, čas in
energijo namenjajo ljubiteljski kulturi ter tako bogatijo sebe
in družbo. Številnim kulturnim prireditvam, ki so potekale
po Sloveniji, se je pridružila tudi Območna izpostava JSKD
Ljutomer s kulturnimi društvi in posamezniki. Teden smo
razširili na mesec prireditev. Te so se odvijale na Glavnem
trgu v dopoldanskem času. Začeli smo v soboto, 22. maja,
in zaključili prav tako v soboto, 19. junija.
Organizirali smo likovno delavnico na temo »Razmerje
med vidnim in tipnim« pod mentorskim vodstvom
akademskega slikarja Marka Zorovića. Šlo je za
izobraževanje likovnikov, ki se bodo prijavili na 8.
državno tematsko razstavo »Videz tipnega« in bodo
sodelovali na regijski razstavi. Ta bo na ogled v Galeriji
Anteja Trstenjaka v Ljutomeru od 1. decembra dalje.
Folklornike smo spodbudili k ponovnemu aktivnemu
delovanju z virtualnim folklornim klepetom.
Prvo prireditev na Glavnem trgu v Ljutomeru smo
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zelo opazni, saj naša preventivna dejavnost sega na
najrazličnejša področja življenja. Mladi pri nas izvajajo
prostovoljno delo ter obvezno šolsko in študijsko
prakso, pomagamo pa jim tudi pri izvedbi najrazličnejših
drugih projektov. Odzivamo se na številne pobude,
priključujemo se
mnogim slovenskim akcijam in
sodelujemo z raznimi organizacijami. Minulo leto je
bilo v marsičem prelomno, a tudi v času epidemije se je
nedvoumno pokazala naša vloga in dodana vrednost v
neposrednem okolju. Ob upoštevanju zaščitnih ukrepov
smo namreč skupaj s prostovoljkami in prostovoljci
tudi v tem času nudili pomoč, potrebe po njej so se
namreč še povečale. Leto gasilstva in prostovoljstva v
naši občini tudi za našo organizacijo pomeni spodbudno
priznavanje vloge prostovoljk in prostovoljcev v naši
lokalni skupnosti.
V imenu ekipe Mladinskega sveta Ljutomer vas vabimo,
da se nam pridružite kot prostovoljci ali kot udeleženci.
Dosegljivi smo na elektronskem naslovu msljutomer@
gmail.com, na profilu Mladinski svet Ljutomer; VGC
Ljutomer na Facebooku ali telefonski številki 031 212
393. Vabljeni ste tudi na obisk in pogovor na naš sedež
ali v Večgeneracijski center Pomurja – enota Ljutomer,
Ormoška cesta 22, Ljutomer.
Projekt VGC Pomurja podpirajo Evropski socialni sklad,
Republika Slovenija in lokalne skupnosti.
Mladinski svet Ljutomer

Minila so že več kot štiri leta, odkar smo v okviru
razširitve dejavnosti Mladinskega sveta Ljutomer v
centru mesta v sodelovanju s partnerji začeli izvajati
projekt Večgeneracijski center Pomurja – enota
Ljutomer. To smo simbolično proslavili s klepetom z
mag. Olgo Karba, županjo Občine Ljutomer.
V štirih letih smo opravili veliko dela, vendar imamo
veliko zamisli in načrtov tudi za prihodnost. Zavedamo se
namreč pomena svojega delovanja za občanke in občane,
pa tudi za prebivalstvo širšega okolja. Zagotavljamo
jim druženje, prenos znanja ter aktivno učenje v vseh
življenjskih obdobjih in situacijah. Skupaj ohranjamo
in dvigujemo kakovost življenja ljudi in omogočamo
njihovo vključenost v socialno okolje, hkrati pa jim
nudimo podporo in pomoč v vsakdanjem življenju ter
preprečujemo njihovo osamljenost in izključenost.
Pomoč ter podporo posameznikom in skupinam nudimo
na najrazličnejše načine: s pomočjo zbiranja viškov
hrane, ki jih različnim uporabnikom delimo štirikrat
tedensko, s koordinacijo donacij različnih potrebščin
in stanovanjske opreme ter z izmenjevalnicami oblačil,
dodatkov in drugih pripomočkov. Med počitnicami
nudimo brezplačno počitniško varstvo, v šolskem času
pa brezplačno učno pomoč. Vsak delovni dan od 7.30
naprej poteka jutranja telovadba. Pomembni so tudi
informiranje posameznikov in različnih skupin ter
organizacija in izvedba najrazličnejših brezplačnih
delavnic in predavanj. Pozitivni učinki projekta so

Servis
Lah
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Stanje na trgu dela v Občini Ljutomer
žensk, za katere je manj razpisanih prostih delovnih mest,
čeprav so jih delodajalci sedaj začeli zaposlovati tudi na
tradicionalno moška delovna mesta. Povečuje se tudi
število dolgotrajno prijavljenih oseb, ki so prijavljene več
kot eno leto in so na trgu dela težje zaposljive, ker imajo
ovire, ki jim preprečujejo, da bi se lahko hitro zaposlile.
Precej je prijavljenih invalidov, ki lahko opravljajo dela,
primerna njihovi preostali delazmožnosti, vendar je
takšnih del pri delodajalcih zelo malo.
Delodajalci iščejo nove delavce, potreb je veliko
na področju turizma in gostinstva, gradbeništva,
prevozništva, storitvenih dejavnosti, kovinarstva in v
različnih montažah. Iščemo tudi kandidate za zaposlitev
pri gradnji drugega tira železniške proge do Kopra. Vseh
objavljenih prostih delovnih mest s svojimi strankami
ne moremo zapolniti, ker v evidenci nimamo prijavljenih
oseb z določenih področij in z znanjem, ki ga delodajalci
zahtevajo.
Osebe, prijavljene na Zavodu, imajo zaradi tega možnost
pridobiti dodatno znanje za večjo zaposljivost na trgu
dela v programih aktivnega zaposlovanja. Lahko se
usposabljajo in izobražujejo za različne poklice, ki jih na
trgu dela primanjkuje.
Vse dodatne informacije lahko najdete na spletni
strani www.ess.gov.si ali jih idobite na Zavodu RS za
zaposlovanje.
Jelka Jež, vodja Uradov za delo Ljutomer in Gornja Radgona

Leto 2021 je za trg dela v Pomurju in tudi v Občini
Ljutomer zelo ugodno. Število prijavljenih oseb na
Zavodu se zmanjšuje, ker so potrebe delodajalcev po
novih delavcih velike.
Registrirana brezposelnost v Občini Ljutomer je konec
aprila znašala 8,6 %, kar je višje kot v Upravni enoti
Ljutomer, v kateri je stopnja registrirane brezposelnosti
8,4 %, in višja od slovenskega povprečja, ki znaša 8,2 %.
Junija 2021 je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih
350 občanov Občine Ljutomer, kar je manj kot maja, ko
je bilo prijavljenih 385 občanov.
Struktura prijavljenih oseb je:
• moški: 41,7 % – 146 oseb;
• ženske: 58,3 % – 204 osebe.

Skupine brezposelnih:
• iskalci prve zaposlitve: 10,9 % – 38 oseb;

• stečajniki in presežni delavci: 14,9 % – 52 oseb;

• dolgotrajno brezposelnosti( prijavljeni nad eno leto):
52,6 % – 184 oseb;
• invalidi: 28,9 % – 101 oseba.

Osebe po ravni izobrazbe:
• osnovna šola ali manj: 34,6 % – 121 oseb;

• nižje in srednje poklicno izobraževanje: 27,4 % – 96
oseb;

• srednje tehniško, strokovno in splošno izobraževanje:
23,4 % – 82 oseb;

• visokošolsko izobraževanje 1. ,2. in 3. stopnje: 14,6 %
– 51 oseb.

Neformalno izobraževanje in usposabljanje – tečaji
Zavod za zaposlovanje Območna služba Murska
Sobota obvešča zainteresirane brezposelne osebe in
iskalce zaposlitve o možnostih vključevanja v tečaje
»Neformalno izobraževanje in usposabljanje«.
Kdo se lahko vključi v tečaje?
Vključite se lahko, če ste prijavljeni v evidenci
brezposelnih oseb ali v evidenci iskalcev zaposlitve in
imate dokončano vsaj II. stopnjo izobrazbe.
Programi so namenjeni tudi tistim, ki imate delovne
izkušnje ali poklic, po katerem ni povpraševanja
med delodajalci, ali pa imate poklic, po katerem je
povpraševanje in bi želeli svoje znanje in usposobljenost
v svojem poklicu nadgraditi in pridobiti dodatne
kompetence.

Osebe po starosti:
• 15–24 let: 11,4 % – 40 oseb;
• 25–29 let: 10,6 % – 37 oseb;
• 30–39 let: 15,4 % – 54 oseb;
• 40–49 let: 19,4 % – 68 oseb;

• 50–59 let: 28,6 % – 100 oseb;
• 60–69 let: 14,6 % – 51 oseb.

Stanje brezposelnosti v Občini Ljutomer je kljub
epidemiji in težavam z novim koronavirusom dobro
Število brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavodu
za zaposlovanje, se zmanjšuje, pa tudi struktura se
izboljšuje. V strukturi se je povečalo število prijavljenih
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Področje elektrotehnike in energetike: usposabljanje
za pomožna dela na področju elektroinštalacij in
usposabljanje za energetika.
Področje lesarstva: oblikovalec lesa in usposabljanje za
upravljalca lesnoobdelovalnih strojev.
Področje kmetijstva in hortikulture: vrtnar pridelovalec,
zelenjadar.
Področje računovodstva: računovodja za manjše družbe,
samostojne podjetnike in zavode.
Področje varovanja oseb in premoženja: varnostnik,
program usposabljanja in preizkus usposobljenosti za
reševalca iz vode v bazenskih kompleksih.
Področje prodaje: ponudnik tradicionalnih izdelkov,
pridelkov in storitev.
Področje socialnega varstva: socialni oskrbovalec na
domu, družabnik za starejše osebe.
Področje umetne obrti: lončar.
Področje uporabnega računalništva: obdelava besedil,
preglednice, podatkovne baze, predstavitve, AutoCAD
2D in 3D, pridobitev ECDL-spričeval, digitalno
opismenjevanje, računalniško opismenjevanje za
odrasle.
Področje poznavanja jezikov: nemški in angleški jezik
na različnih ravneh znanja, slovenski jezik za tujce,
madžarski jezik in tečaj nemščine kot priprava na
zaposlitev v tujini – osnovni in obnovitveni.

Kaj pridobite z vključitvijo?
• Nova znanja, veščine in spretnosti, ki jih lahko uporabite na delovnih mestih.

• Boljšo usposobljenost za opravljanje konkretnih del in
nalog, po katerih povprašujejo delodajalci, s čimer si
povečate zaposlitvene možnosti.
• Nova poznanstva in informacije o novih priložnostih.
Kaj vam ob vključitvi v program ZRSZ krije?
• Izvajalcu krijemo stroške programa.

• Vključenim osebam krijemo dodatek za aktivnost v
višini 1,20 € za vsako uro dejanske udeležbe na usposabljanju in dodatek za prevoz v višini 0,16 € za vsak
kilometer od kraja bivanja do kraja usposabljanja in
nazaj.
Pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije
Po uspešno opravljenih tečajih, povezanih s poklicnim
področjem, vam je ZRSZ pripravljen financirati tudi
pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki vam
dodatno poveča zaposlitvene možnosti. ZRSZ vam
financira 2 poskusa pridobitve omenjene kvalifikacije.

Tečaji po področjih
Področje gradbeništva: usposabljanja za slikopleskarska
dela, tesarska dela in zidarska dela, osnove suhomontažne
gradnje, osnove polaganja keramičnih oblog.
Področje gostinstva: usposabljanja za pomočnika
kuharja in pomočnika natakarja.
Področje transporta: usposabljanja in pridobitev
vozniških izpitov kategorije F, C, CE in D, voznik
v cestnem prometu TK (temeljna kvalifikacija),
redno usposabljanje voznikov – obnovitev kode 95,
upravljalec kmetijskih strojev in naprav, tečaj za voznika
viličarja, usposabljanje za upravljanje težke gradbene
mehanizacije.
Področje obdelave kovin in strojništva: operater CNCnaprav, TIG-varilec s certificiranjem usposobljenosti
varilca, začetni tečaj varjenja po MIG/MAG-postopku in
MIG/MAG-varilec s certificiranjem usposobljenosti za
varilca.
Področje logistike: usposabljanje za skladiščnike in tečaj
za voznika viličarja.

Če vas ponudba zanima, se oglasite pri svojem svetovalcu
zaposlitve in se odločite za enega izmed tečajev, ki
izobražujejo za poklice, ki jih na trgu dela primanjkuje,
ter na ta način povečajte svoje zaposlitvene možnosti.
Branko Baša, vodja Oddelka aktivne politike zaposlovanja
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Nadgradnja stavbe Nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Ljutomer

Medicina je glede diagnostičnih in terapevtskih možnosti
v zadnjih letih močno napredovala. Hkrati je postala
draga in kompleksna oprema dostopnejša tudi primarni
ravni zdravstva, spekter znanja zdravstvenih delavcev
na tej ravni pa postaja vse širši. Celotno zdravljenje
na primarni ravni je usmerjeno v čim hitrejšo in
natančnejšo diagnostiko. To je še pomembnejše v našem
zdravstvenem sistemu, saj so čakalne dobe za nekatere
specialiste in preiskave neizmerno dolge. Zavedamo
se, da pacient od naših storitev pričakuje visoko
kakovost, tako glede medicinske strokovnosti kot tudi
opremljenosti prostorov in varnosti obravnave.
Zadnja leta v Zdravstvenem domu Ljutomer opravljamo
veliko medicinsko-tehničnih postopkov in posegov, ki so
bili v preteklosti le domena specialistov v bolnišnicah.
Ker gre pri obravnavi pacienta v splošni ali dežurni
ambulanti za težko ločljivo mejo, smo ostali zvesti
centralizaciji izvajanja medicinsko-tehničnih postopkov
splošnih in pediatričnih ambulant ter dežurne službe/
nujne medicinske pomoči v dosedanji stavbi urgence
(infuzije, EKG, urgentni ultrazvok, tehnično zapletenejši
posegi, kirurška oskrba ran, obposteljni urgentni
laboratorij itd.). Hkrati so se v dosedanji stavbi NMP
organizirali vsi reševalni prevozi, izvajala se je triaža,
tukaj pa je bilo in bo še naprej tudi mesto dežurne službe
in nujne medicinske pomoči. Seveda je to tudi mesto, na
katerem 24 ur na dan vse dni v letu vsem državljanom
RS nudimo zdravstveno varstvo. Ponosni smo na to, da
smo eden izmed redkih zdravstvenih domov, ki smo
zadnja leta delo organizirali tako, da je v stavbi urgence
24 ur na dan prisoten zdravstveni delavec, kar občanom

in državljanom omogoča neprekinjeno dostopnost
zdravstvenih storitev.
Dosedanja stavba urgence je postala manj primerna za
kvalitetne storitve in obravnavo, kakršno zahtevajo trendi
sodobne medicine. Zaradi pomanjkanja primernih prostorov,
ki bi zagotavljali dovolj prostora, primerne delovne pogoje
in seveda visoke standarde varovanja pacientovih pravic in
osebnih podatkov ter sledili sodobnim izzivom obravnave
nalezljivih bolezni, je bila nujno potrebna reorganizacija in
modernizacija prostorov stavbe. Nov projekt stavbe urgence
je sodoben in zasnovan za prihodnost, tako da bo kos
največjim obremenitvam in izzivom, ki nas čakajo. Projekt
temelji na usklajevanju vseh deležnikov, ki se vključujejo v
delo znotraj stavbe, ter je ustvarjen na podlagi izkušenj iz
primerljivih urgentnih enot doma in v tujini.
V zadnjih letih smo v ZD Ljutomer veliko vlagali v
sodobno opremo in v zelo pomembno izobraževanje
zdravnikov, reševalcev in medicinskih sester. Prostorsko
smo v zadnjih letih prenovili praktično vse oddelke,
najstarejši del zdravstvenega doma pa predstavlja
prav stavba urgence, v kateri bomo z razširitvijo in
nadgradnjo izboljšali pogoje za delo in tako še dvignili
kvaliteto obravnave uporabnikov naših storitev – torej
naših občanov.
Začasno se prostori dežurne službe in nujne medicinske
pomoči nahajajo v glavni stavbi ZD Ljutomer. Predvidena
selitev v prostore nove stavbe je načrtovana v začetku
oktobra 2021. Investicijo bo v celoti financiral ZD
Ljutomer, predvidena končna vrednost investicije pa
znaša 650.000 evrov.
Zdravstveni dom Ljutomer
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Šport in rekreacija
Uspešni nastopi ljutomerskih
karateistov

Uvrstitev med elito in srebro za
selekcijo U17

V začetku junija 2021 je v organizaciji domače karate
sekcije TVD Partizan Ljutomer in Karate zveze Slovenije v
športni dvorani ŠIC Ljutomer potekalo državno prvenstvo
v karateju, in sicer v športnih borbah – kumiteju in katah.
Skupaj je tekmovalo 84 ekip iz 35 klubov. Ljutomerski
karateisti so tekmovali s tremi ekipami v različnih starostnih
skupinah, eno članico pa smo posodili ekipi Karate kluba
Polzela. V katah je naša ekipa v sestavi Janžekovič, Plohl
in Rauter med mlajšimi kadetinjami osvojila bronasto
kolajno, v kumiteju pa je naša ekipa v sestavi Janžekovič,
Rauter in Kramberger med mlajšimi kadetinjami osvojila
državni naslov. Med članicami je ekipa v sestavi Novak,
Rauter in Šenica osvojila drugo mesto. Naša tekmovalka
Tija Janžekovič, ki je nastopila v ekipi Karate kluba Polzele,
pa je med kadetinjami osvojila državni naslov.
Prav tako junija 2021 je v Šenčurju pri Kranju potekala 2.
pokalna tekma KZS, ki je tudi bila kvalifikacijska tekma
za nastop na državnem prvenstvu KZS do 21 let. Nastope
na državnem prvenstvu so si z uvrstitvami na zmagovalni
oder prislužili: Nick Škoflanc (kumite, mladinci nad 76
kg), Tija Janžekovič (kumite, kadetinje do 54 kg), Hannah
Vela Rauter (kumite, mlajše kadetinje do 50 kg), Nuša
Janžekovič (kumite, mlajše kadetinje nad 50 kg) in Taja
Plohl (kate in kumite, deklice do 40 kg).
Karate sekcija TVD Partizan Ljutomer

Sredi junija se je končala futsal sezona 2020/21, ki je bila za
Klub malega nogometa Meteorplast Ljutomer zelo uspešna.
Članska vrsta si je priigrala prvo mesto v 2. slovenski futsal
ligi in se uvrstila v prvoligaško konkurenco, selekcija U19
je v konkurenci štirinajstih ekip osvojila četrto mesto v
državi, selekcija U17 pa je postala državni podprvak. Zaradi
epidemije selekciji U13 in U15 nista nastopali.
Pred pričetkom sezone je bil glavni cilj vodstva KMN
Meteorplast uvrstitev članske ekipe v 1. slovensko futsal ligo,
z mlajšimi selekcijami pa ohranitev stika z najboljšimi futsal
klubi v Sloveniji. Z rezultati smo zadovoljni. Po dveh desetletjih
bomo s člansko ekipo znova igrali med elito, odlično delo pa
daje tudi rezultate v mlajših kategorijah. V zadnjih sezonah
redno pobiramo kolajne in se borimo za državne naslove.
Članska ekipa in selekcija U19, ki ju vodi trener Tomislav
Novak, sta v začetku avgusta že začeli priprave na sezono
2021/22. Z igro in rezultati namreč želimo dokazati, da
upravičeno sodimo med najboljše slovenske futsal klube.
Zavedamo se, da imajo nekateri klubi višji proračun in si
lahko privoščijo najboljše slovenske ali celo tuje igralce.
Toda verjamemo, da to lahko nadomestimo s trdim delom.
Prepričani smo, da bomo mešali štrene tudi najboljšim v
eliti. Članska ekipa bo v novi sezoni nastopala pod imenom
Meteorplast ŠIC bar, domače tekme pa bo igrala v dvorani ŠIC
Ljutomer.
Ostale selekcije našega kluba bodo domače tekme igrale
v športni dvorani pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer. Za
tekmovanja mladih igralcev imamo znova visoke cilje. Vsaj z
dvema selekcijama namreč želimo biti v igri za naslov prvaka.
KMN Meteorplast
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Narsej Lackovič – športnik z dušo in srcem

Judoist Narsej Lackovič je uspešno športno pot začel v
telovadnici OŠ Mala Nedelja in ob zaključku šolskega leta
smo zanj prav tam pripravili slovesni sprejem.
Veseli smo bili, da lahko med seboj pozdravimo enega
najuspešnejših športnikov iz Prlekije. Narsej Lackovič,
doma iz Drakovcev, je svoje prve korake in mete na
tatamiju opravil kot prvošolec prav v telovadnici naše
šole. Letos, ko je preteklo deset let, odkar je kot učenec
zadnjič stopil skozi šolska vrata, se je vpisal v športno
zgodovino, saj je kot prvi v zgodovini judo sekcije TVD
Partizan Ljutomer sodeloval na članskem svetovnem
prvenstvu, ki je potekalo v Budimpešti. Postavil je tudi

druge zgodovinske mejnike, saj je bil leta 2016 kot prvi iz
ljutomerskega kluba udeleženec na evropskem prvenstvu
mladincev v Španiji, leta 2018 pa na evropskem prvenstvu
mlajših članov na Madžarskem. Kot prvi moški iz kluba je
pred leti osvojil tudi prvo medaljo na kadetskih evropskih
pokalih. Bil je dvakratni državni prvak v članski kategoriji
do 90kg, mladinski prvak itd.
Športno pot od začetkov v prvem razredu osnovne šole
do letošnjega svetovnega prvenstva v Budimpešti je v
pogovoru »prehodil« s svojo nekdanjo učiteljico športne
vzgoje Svetlano Oletič. Za glasbeni predah med pogovorom
je poskrbela Eva Zmazek s svojo frajtonarico.
Narsej je športnik, ki je sicer vajen zmag, a zna sprejemati
tudi poraze. Njegove prve borbe so bili porazi. Vendar ni
obupal, ampak je treniral naprej. Že kot otrok si je postavil
visoke cilje, za katere se trudi, trenira in se marsičemu
odpoveduje ter za katere vemo, da jih bo s svojo vztrajnostjo
tudi dosegel. Kljub vsakodnevnim večurnim napornim
treningom zaključuje fakulteto, s čimer dokazuje, kaj
pomenijo visoki cilji. Verjame, da je vse mogoče in da nikoli
ni vredno obupati. Njegov moto je: »Never give up./Nikoli
ne odnehaj.« Njegov cilj pa je udeležba na olimpijskih igrah
v Parizu leta 2024.
Narseju želimo, da svoje želje uresniči. Že zdaj je naš junak.
Breda Žunič, ravnateljica OŠ Mala Nedelja

Ljutomerskim strelcem uspel preboj v 1. A-državno ligo
Letošnja sezona je bila za strelce predvsem stresna, saj so
se zaradi epidemije novega koronavirusa morali soočati
z zamikom sezone, odpovedjo tekmovanj in prepovedjo
treningov. Tudi izvedba tekmovanj je zahtevala veliko
sprememb, saj je bilo treba upoštevati ukrepe NIJZ. Strelska
zveza je tako prilagodila tekmovalni sistem in iz turnirskega
sistema tekmovanj prešla na sistem prvoligaških dvobojev.
Tekmovanja zato niso potekala na enem strelišču, temveč
na več streliščih po Sloveniji.
Ljutomerski strelci so dokazali, da se tudi ob pomanjkanju
treningov in v nepredvidljivih razmerah da doseči
vrhunske rezultate. V streljanju z zračno puško jim je
namreč uspel preboj iz 1. B-državne lige v 1. A-državno ligo
Svojo vrhunsko formo so dokazovali med celotno sezono, v

nedeljo, 13. junija 2021, pa so dokončno potrdili svoje prvo
mesto v 1. B-ligi. S tem so si za naslednjo sezono pridobili
mesto v najvišjem rangu tekmovanja na državnem nivoju,
v 1. A-državni ligi.
Tekmovanje je potekalo na ljutomerskem strelišču. Tam
je domača ekipa v sestavi Bianka Vogrinčič, Sandra Kaučič
in Jan Nagy v dvoboju premagala gostujočo ekipo SD
1956 Trbovlje s 5 proti 1. Ekipno so si pristreljali 1805,5
kroga, posamično pa so dosegli naslednje rezultate: Bianka
Vogrinčič 595,1 kroga, Sandra Kaučič 609,5 kroga in Jan
Nagy 600,9 kroga.
Ekipi SD mesto Ljutomer čestitamo za izjemen dosežek in
želimo veliko uspehov v naslednji sezoni.
Kristina Žižek, SD mesto Ljutomer

Prlekija open 2021 v elektronskem
pikadu

Prvi poletni sončni vzhod na
Jeruzalemu

Namiznoteniška tekmovanja
Športne zveze Ljutomer 2021
V skrajšani sezoni 2020/21, ki je uradno trajala le nekaj mesecev,
so se junija 2021 pod okriljem Športne zveze Ljutomer zvrstila
tradicionalna tekmovanja v namiznem tenisu.
1. junija 2021 so se na medobčinskem prvenstvu v
zadružnem domu na Cvenu pomerili veterani nad 60 let in
ženske posamezno. Med veterani je največ znanja in izkušenj
pokazal Drago Kozar (NTK Spin Mala Nedelja), ki je osvojil
turnir. Drugo mesto jo zasedel Andrej Lesnik (TVD Partizan
Ljutomer), tretje pa Janez Vargazon s Cvena. Iskreno čestitamo
vsem sodelujočim, ki tudi v tako zrelih letih prikazujejo zelo
lepo in kvalitetno igranje namiznega tenisa. Med ženskami je
slavila Ivana Jakič iz TVD Partizan Ljutomer.
Sledilo je medobčinsko prvenstvo za člane posamezno in za
dvojice, ki je potekalo 4. junija 2021 v športni dvorani ŠIC
Ljutomer. Prvi dve mesti v posamezni konkurenci sta osvojila
igralca TVD partizana Ljutomer; Darko Fijavž je zmagal, Rok
Kapun pa je osvojil drugo mesto. Za njima se je na tretje mesto
uvrstil Tone Marinko (NTK Spin Mala Nedelja). V konkurenci
dvojic je zmagala ljutomerska naveza Fijavž-Kapun pred
navezo Marinko-Mlinarič iz Male Nedelje. Tretje mesto pa je

26. junija 2021 je bil pod okriljem Pikado zveze
Slovenije v Športni dvorani ŠIC v Ljutomeru organiziran
celodnevni državni turnir v elektronskem pikadu,
imenovan Prlekija open 2021.
Na turnirju je sodelovalo 85 igralk in igralcev iz vse
Slovenije.
Med moškimi posamezno je slavil Silvo Javornik (PK
Čuk Velenje) pred Benjaminom Pratnemerjem (PK
Baza Hoče) in Robijem Halužanom (PK Lovrek Makole),
pri ženskah pa je zmagala Nina Vavtar (PK Ljubljana)
pred Petro Klemenčič in Mojco Mužič (obe PK Top Gun
Grlava). Sestava reprezentanc še ni znana, doslej sta si
za avgustovsko prvenstvo med pomurskimi tekmovalci
dres priborili Mužičeva in Klemenčičeva.
V igri moških parov sta slavila član hoškega kluba
Benjamin Pratnemer in Lendavčan Ludvik Kiraly, drugo
mesto sta osvojila Silvo Javornik in Jan Grošelj (PK Čuk
Velenje), tretje mesto pa je pripadlo Franciju Vrbku (PK
Špica Slovenska Bistrica) in Mateju Železnikarju (PK Lovrek
Makole). Med ženskami je slavila dvojica Mojca Mužič in
Nina Vavtar, drugo mesto je osvojila ljubljanska naveza
Aleksandra Gršeta in Urška Mavrič, tretje mesto pa je osvojil
par Petra Klemenčič in Lea Zabavnik (PK Top Gun Grlava).
Športna zveza Ljutomer

osvojil par Lesnik-Vozlič iz Ljutomera.
Na medobčinskem prvenstvu za veterane nad 50 let, ki je
potekalo 10. junija 2021 v Mali Nedelji, je prvo mesto prav tako
osvojil Darko Fijavž iz Ljutomera. Ne zgodi se prav pogosto,
da isti igralec osvoji kar tri zlate medalje na medobčinskih
prvenstvih. Drugo mesto je osvojil Tone Marinko, tretje mesto
pa Milan Murkovič, oba iz Male Nedelje.
V sezoni 2020/21 ni bilo ekipnega ligaškega tekmovanja,
zato pa je 18. junija v Ljutomeru potekalo ekipno pokalno
tekmovanje. Pokal za prvo mesto je osvojila ekipa NTK Spin
Mala Nedelja, druga je bila ekipa ŠD Cven, tretja pa ekipa NTK
Spin Mala Nedelja.
Na zadnjem dejanju v skrajšani sezoni 2020/21, na zaključnem
turnirju za posameznike, ki je potekal 24. junija 2021 v Mali
Nedelji, je zmago slavil Dušan Masten, ki je bil v finalu boljši od
Vlada Šegule. Tretje mesto sta si razdelila Andrej Geč in Miran
Štefanec, vsi iz Male Nedelje. Tako se je uspešno končala še ena
sezona tekmovanj v namiznem tenisu. Sledi nekaj premora,
nato pa se bodo tekmovanja spet začela v jesenskih mesecih.
Športna zveza Ljutomer

Številni smo se 21. junija 2021 zbrali pri Dvorcu Jeruzalem
in tam natanko ob 5.04 skupaj pričakali prvi poletni sončni
vzhod,. Kljub dejstvu, da je letos poletni solsticij padel
na ponedeljek, se je na Jeruzalemu zbrala lepa množica
kolesarjev, pohodnikov in tekačev.
Zbrane je malo pred sončnim vzhodom nagovoril predsednik
Športne zveze Ljutomer Miroslav Rauter, ki je vsem zbranim
zaželel lep športni skok v poletje 2021. Vzhajanje sonca
smo občudovali ob melodijah, ki so prihajale iz Janezove
harmonike.
Nekaj trenutkov po sončnem vzhodu so se obiskovalci
razgibali še s Selmo Franov in člani društva RTRK. Po kratki
pogostitvi je sledila pot proti domu oz. v službo. Obljubili
pa smo si, da se prihodnje leto spet vidimo na že četrtem
čakanju prvega poletnega sončnega vzhoda na Jeruzalemu.
Športna zveza Ljutomer
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Minute za šport

Poletna liga malega nogometa
nagrajevanjem in obdarovanjem svojih članov, pri čemer
smo skupaj s številnimi donatorji razdelili 144 daril in
nagrad. Iskreno se zahvaljujemo vsem donatorjem, ki
so podprli našo akcijo: Športni center Žibrat, Davidov
hram PE Gornja Radgona, Društvo Vital Fit, Kulturno
društvo Cven, Kmetija Vrabelj, Kmetija Vargazon &
Varmia Catering, Boštjan Budja, MITRA, Rdeči Križ
Ljutomer, CAR Wash & car WASH CAFE in Gostilna
Gezove jame.
Prav tako se za promocijo virtualne akcije iskreno
zahvaljujemo svojim ambasadorjem, vrhunskim
športnikom. To so: David Žibrat (kikboks), Petra
Klemenčič (pikado), Sara Novak (karate), Alen
Bolkovič (boks), Leon Mertuk (pikado), Diana
Šterman (judo) in Narsej Lackovič (judo).
Opazili smo, da ste minute prispevali tudi z organizirane
športne vadbe in treningov oziroma s športnovzgojnih
ur v šolah in vrtcih. Svoje rezultate so objavila
naslednja društva: Društvo Vital Fit, Kickboxing
klub Pomurje, MTB Prlekija, ŠD Cven, TVD Partizan
Ljutomer (karate sekcija, namiznoteniška sekcija in
badminton sekcija), Boks klub Ljutomer, Twirling
klub Ljutomer, Društvo Kameščonci SP, Active CROSS
s Tanjo, Društvo invalidov Litija, ŠD Aktivno Goričko,
Društvo upokojencev Benedikt in Roundnet Pomurje.
Sodelovali so tudi naslednji vrtci in šole: Vrtec
Cezanjevci, Vrtec Cven, Vrtec Stročja vas, Vrtec Ljutomer,
Vrtec Veržej, Vrtec Apače, Vrtec Črenšovci, Vrtec pri OŠ
Kungota, PŠ Cven, OŠ Križevci, OŠ Stročja vas in OŠ Mala
Nedelja.
Zahvaljujemo se prav vsakemu posamezniku, ki je
pripeval in objavil svoje minute športne aktivnosti, da
je tudi v teh čudnih časih skrbel za svoje zdravje, dobro
počutje in dobro psihofizično pripravljenost, hkrati pa
je bil vzor in motivator ter vzpodbujevalec h gibanju in
redni telesni aktivnosti. Zahvaljujemo se tudi tistim, ki
ste se ob spremljanju dogajanja v naši skupini pričeli
aktivneje gibati ali ukvarjati s športom, pa tega niste
objavili na spletu. Tudi v tem primeru je bil namen akcije
dosežen.
In ne pozabite: »Vsaka minuta šteje! Bojše nekej kak
pa nič!«
Športna zveza Ljutomer

S prihodom slovenske olimpijske bakle v Ljutomer
24. junija 2021 in z uradnim preklicem epidemije
smo zaključili zelo uspešno virtualno akcijo,
poimenovano Minute za šport. Akcija je skupaj trajala
kar 197 dni. Začeli smo 10. decembra 2020 in že v prvem
dnevu zbrali 827 minut 14 udeležencev. Minute smo od
takrat zbirali neprekinjeno do 24. junija 2021. V 197
dneh smo skupaj zbrali kar 3,725.958 minut športne
aktivnosti.
V našo skupino na Facebooku je včlanjenih več kot  2.160
oseb z vseh koncev Slovenije, pa tudi iz tujine. Največ
minut v istem dnevu je bilo zbranih 23. aprila 2021, in
sicer 42.135, največ udeležencev pa smo zabeležili 15.
februarja, in sicer 601.
Poleg nekajdnevnih kratkoročnih ciljev, izzivov
in načrtov smo imeli v skupini od 15. marca 2021
zastavljen zelo ambiciozen cilj, da do konca razglasitve
epidemije »osvojimo« vse slovenske občine. To pomeni,
da imamo športno aktivne udeležence in objavimo
rezultate iz vseh slovenskih občin in da hkrati naše
polmesečno povprečje ne pade pod 20.000 minut
dnevno. Žal nam čisto vseh občin ni uspelo osvojiti, lahko
pa se pohvalimo, da smo bili športno aktivni v kar 179
slovenskih občinah (od 212), kar predstavlja 84,43 %.
Za dodatno motivacijo in vzpodbudo smo skrbeli tudi z
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V poletni ligi malega nogometa na asfaltu Športne zveze
Ljutomer je v sezoni 2021 sodelovalo 8 ekip iz Pomurja.
Ekipe so se med seboj pomerile na treh nočnih turnirjih, ki

so potekali v Mali Nedelji, Lipovcih in Ivanjkovcih.
Zmagovalec poletne lige malega nogometa je postala ekipa
ŠD Mala Nedelja II, ki je zmagala na prav vseh tekmah in
osvojila vseh možnih 21 točk. Za zmagovalce so igrali:
Dani Jaušovec, Kevin Belšak, Kristjan Petek, Aljaž Miklošič,
Marcel Koren, Boštjan Žerdin, Damjan Jaušovec, Alen
Hodnik, Marko Čupič, Renato Hrašovec, Klemen Vrbnjak,
Matej Lovrec, Blaž Budja in Sašo Perša.
Drugo mesto je osvojila ekipa Meteorplast mladi s 15
točkami, tretje mesto pa ekipa Avtoličarstvo Škrinjar s 13
točkami. Najboljši strelec lige je postal Alen Hodnik (ŠD
Mala Nedelja II), ki je dosegel 13 zadetkov. Priznanje za fair
play je prejela ekipa PÜRGA.
Lestvico in rezultate najdete na spletni strani nogomet.
lukaivancic.eu.
Športna zveza Ljutomer

POUČEVANJE BOBNOV

Jože Zadravec

Poučevanje
bobnov
poteka na
lokaciji
Spodnji
Kamenščak.
Možnost
vpisa na
individualne
ure čez celo
koledarsko
leto.

Poučevanje tudi on line :

ZOOM

Mentor in učitelj z
veliko izkušnjami
pri delu z mladimi,
ki želijo razvijati
svoje sposobnosti.
Nekaj njegovih
učencev se ukvarja
z glasbo
profesionalno,
nekaj nadaljuje
šolanje v tujini,…

Pop
Rock
Jazz

Priporočena starost: 9+

070 748 874 / joze.zadravec@gmail.com / www.jozezadravec.si / SAMOMUZIKA

FAJN TIM
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