Novičke
Občine Ljutomer

Pregled dogajanja v občini Ljutomer

Drage občanke, dragi občani občine Ljutomer,
naša država je vzklila z zmago svobode nad strahom. Znova in
znova skozi stoletja. Strah živi v naših glavah.
Poslušajte pogum v srcu, ki bije glasneje, daje barvo čustvom in
poganja človeško radost.
Življenje je kratko. Bodimo en drugemu v oporo in si pomagajmo.
To nam bo dalo notranjo moč, ki spreminja zunanji svet.
Pustimo slabo za nami. V novem letu naj sije sonce.
Miren in nepozaben božič ter srečno 2022.
Mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, občinski svet, nadzorni odbor,
sveti krajevnih skupnosti in občinska uprava

Letnik 2, številka 5, december 2021

Pozitivno naprej!

K

kot se pozneje večkrat
izkaže,
nepotrebnih
razlogov.
Zato
bodo
naslednji
dnevi
kot
nalašč za to, da si v krogu
družine skupaj ogledamo
kakšen film, se v dnevni
sobi poveselimo uspehov
naših športnikov, ali pa
izpod postelje potegnemo
družabno igro, ki nam je pred desetletji krajšala čas. Tudi
peko domačega peciva ali pripravo slastne večerje lahko
opravimo v družinskem krogu. Morda bomo ugotovili, da
je tudi to prijetno in zabavno opravilo, ki je med letom
sicer večinoma v domeni nežnejšega spola.
December je tudi mesec obdarovanj. Sicer drži, da je to
priložnost za trgovce, da v teh težkih časih napolnijo
blagajne, a bodimo pri nakupih daril kljub temu
racionalni. V mislih imejmo ljudi, ki si daril ne bodo
mogli privoščiti. Predvsem pa ne pozabimo, da bo že
čez nekaj dni nov mesec, ki ga bomo prav tako morali
preživeti.
Preživite decembrske praznike v krogu najdražjih in
v družbi pete številke Novičk Občine Ljutomer. Ob
tej priložnosti vsem želim veliko zdravja in osebnega
zadovoljstva ter srečen skok v leto 2022.

ljub temu da smo si konec prejšnjega leta zaželeli
boljše leto 2021, naše želje, vsaj na področju
izkoreninjenja nevidnega sovražnika, niso bile
uslišane. Vsaj pri naših največjih medijskih hišah so
v ospredju novinarskega poročanja še vedno številke
o okužbah. Vsak dan poslušamo novice, ki zelo slabo
vplivajo na počutje posameznika in družbe, obenem
pa vedno bolj delijo ljudi med seboj. Med zagovorniki
in nasprotniki cepljenja se nemalokrat pojavljajo celo
grožnje. Nekoč najboljši prijatelji so postali smrtni
sovražniki, in sicer zaradi nevidnega sovražnika, ki nam
v zadnjih dveh letih kroji usodo. Kot kaže, bo tako tudi
še nekaj časa v prihodnje, saj dan, ko se bo naš trenutni
največji sovražnik poslovil oz. bo premagan, še ni na
vidiku.
Stiske ljudi so velike, ekonomska situacija pa se slabša
iz dneva v dan. Prepad med bogatimi in revnimi je vse
globlji, k čemur prispevajo tudi ukrepi, s katerimi želi
slovenska vlada omiliti širjenje virusa. Tako kot v vsaki
vojni so tudi tokrat žrtve, obenem pa se pojavljajo vojni
dobičkarji, ki s pridom izkoriščajo nastalo situacijo. Če
bo marsikateri gospodarstvenik prisiljen zapreti svojo
dejavnost in skupaj z zaposlenimi pristati na beraški
palici, bodo iz te vojne nekateri izšli kot bogataši. A teh
bo za razliko od socialno šibkih le peščica. Prav tako je
žalostno, da je v Sloveniji peščica ljudi (beri: politikov),
ki nam kroji usodo. Naj samo spomnim na interventni
zakon, poimenovan PKP 10.
Vsaj praznični decembrski dnevi naj nas odvrnejo od
misli, da smo pristali v rokah nekoga, na kogar nismo
imeli vpliva. Pričarajmo si prijetne dneve v krogu
najdražjih. Morda je zdaj ponovno čas, da se zbližamo
z družinskimi člani in najbližjimi sorodniki. Pogosto
namreč prav družino postavimo na stranski tir zaradi,

Miha Šoštarič,
odgovorni urednik

Novičke Občine Ljutomer

Odgovorni urednik: Miha Šoštarič.
Lektoriranje: mag. Saša Pergar.
Avtorji fotografij: arhiv Občine Ljutomer, zavodi, društva in organizacije, freepik.
Glasilo je vpisano v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod
zaporedno številko 2329.

Izdajatelj: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
Letnik 2, številka 5, DECEMBER 2021.
Priprava in tisk: I-Ibis, storitve in trgovina, d.o.o.,
Prešernova ulica 5, 9240 Ljutomer.
Naklada: 4.200 izvodov
(brezplačno za vsa gospodinjstva v občini Ljutomer).
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Iskrena hvala drage občanke
in dragi občani občine Ljutomer!

Z

a vaše zaupanje in podporo.
Za ideje in predloge, pobude, strpnost in potrpežljivost.
Za sočutje do sočloveka.
Ter še posebej zato, ker ohranjate pokončno držo, ker se
cenite in ker imate radi ljudi okrog sebe.

Za leto 2022 imamo pripravljeno vse potrebno, da
naredimo skoraj dvakrat
več. Načrtujemo investicije v višini 9 milijonov
evrov, za katere smo se
dogovorili skupaj z vami,
dragi občanke in občani. Od tega je 4,5 milijona
evrov nepovratnih sredstev, ki bodo sicer propadla.

Verjamem, da se ob koncu leta vsi ozremo nazaj in ugotavljamo, kaj nam je uspelo postoriti ali celo izboljšati
doma, v službi, v karieri ali na poslovni poti. Če smo vsaj
nekaj več časa namenili svoji družini, sodelavcem ali prijateljem, smo naredili veliko. Če smo zadovoljni s sabo, če
nam je dano, da smo obkroženi z ljudmi, ki razmišljajo pozitivno, smo lažje uspešni.

Med večjimi investicijami sta obnova vrste cest ter
projekt energetske sanacije preostalih petih stavb v
lasti Občine Ljutomer: doma kulture, občinske stavbe,
mestne hiše, večgeneracijskega centra na Ormoški cesti
ter šole in vrtca na Cvenu, za katerega je bila že oddana
vloga za pridobitev nepovratnih sredstev v višini okrog
1,6 milijona evrov. Projekti oziroma investicije, ki smo
jih vključili v predlog proračuna za leto 2022, so našteti
v nadaljevanju.

Zmore tisti, ki verjame, da zmore,
ne zmore tisti, ki ne verjame, da zmore.
To je neizpodbiten zakon!
Henry Ford

Lahko trdim, da je Ljutomer uspešna občina. Vse, kar si
zastavimo, ne le dosežemo, temveč pogosto tudi presežemo. Tudi v letu 2021 je bilo tako in to na obeh področjih:
v medčloveškem, društvenemu dogajanju in v smislu ožje
skrbi občine – investicij.

50 % več izvedenih projektov v primerjavi z letom
2017 in 9 milijonov evrov investicij, pripravljenih za
leto 2022, za katere smo se dogovorili skupaj z vami,
dragi občanke in občani.

Za nami je skupaj za okrog 5 milijonov evrov izvedenih
del, kar je dvakrat več kot v letu 2017. Med drugim imamo
novo poslovno cono v Ljutomeru, nov prizidek k vrtcu v
Mali Nedelji z opremo, kolesarki poligon pri ŠIC Ljutomer
in nove opremljene prostore za mlade. Društva so prejela sredstva kot v preteklih letih, 50 tisoč evrov je bilo
namenjenih za pospeševanje razvoja gospodarstva, subvencionirali pa smo tudi individualne čistine naprave. Več
podrobnosti sledi v nadaljevanju.

Če proračuna ne bomo kmalu potrdili, bodo ti projekti seveda propadli. Sejo smo začeli pred dnevi, 15. decembra,
a je postala nesklepčna, ker je polovica svetnikov preki-

S projektom »Zadruga Ljutomer« in z novo blagovno
znamko »Visit Prlekija« ter s projektom »S Tinkom po
Ljutomeru« podpiramo turizem. Leta 2018 smo našteli 64.000 nočitev, leta 2019 68.000, leta 2020 54.000 in
do konca novembra 2021 že preko 67.000 nočitev. Hvala
vsem za prispevek k snovanju in izvedbi omenjenih pridobitev ter k doseganju odličnih rezultatov.
Trenutno se zdi, da je svet ujet v valu pretresov, zato je
dobra novica, da so v lokalnem okolju okoliščine stabilne.

Idejna zasnova ureditve območja ob upravni stavbi Ljutomer
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nila klic. Nadaljevali bomo v prihodnjih dneh. Nastala je
težava, povezana s tem, ali naj bo seja izvedena v občinski
stavbi ali v videokonferenčnem okolju.

no in ni ukrepov, lahko seje izvajamo v živo. Toda glede na
to, da pred pošto, pekarno ali banko treba čakati v vrsti,
ker je lahko naenkrat v prostoru le določeno število ljudi,
nevarnost očitno obstaja in ukrepi še vedno veljajo. Povsem jasno je, da je v takih okoliščinah videokonferenčni
sestanek s programom Zoom edina pot, ki ne krši zakonov in odlokov.

Ministrstvo za javno upravo navaja, da naj bodo seje organizirane v živo v istem prostoru, razen kadar gre za
izredne in nevarne razmere. Ministrstvo za zdravje nam
tedensko piše, da so razmere izredne in nevarne. Vlada
pričakuje, da zagotovimo 10 m2 prostora na eno osebo in
1,5 metra medosebne razdalje. Kadar je torej povsem var-

Oglejmo si podrobneje, kaj vse bomo izgubili, če ne sprejmemo proračuna.

SEZNAM INVESTICIJ 2022

Energetska prenova občinskih stavb, 2. faza

Ureditev dvigala za občinsko stavbo (dokončanje projekta)

Modernizacije lokalnih cest: LC Mala Nedelja z izgradnjo pločnika, LC Godemarci (Marinščak), LC Stročja vas – Pristava,
LC Kamenščak - Branoslavci (nakup zemljišč), Mestni breg v Ljutomeru itd.
Modernizacije javnih poti: JP v KS Železne dveri, II. faza (dokončanje projekta), JP723721 Moravci, JP723781 Radoslavski breg, JP724914 v Globoki, JP v KS Stara Cesta itd.

Modernizacije kanalizacijskih omrežij: v Ulici Rajh Nade, prečrpališča v Noršincih (za potrebe kolesarske ceste), meteorna kanalizacija iz poslovne cone do Ščavnice, meteorna kanalizacija na Ormoški cesti (dokončno plačilo), Podgradje
in del naselja Slamnjak, Izgradnja fekalne kanalizacie na Kamenščaku (plačilo projektov) itd.
Rekonstrukcije vodovodov: pod kolesarsko stezo v Noršincih (projekti), v Krištancih od HŠ 4 do HŠ 6 ter na Grlavi od
HŠ 9 do HŠ 11, Cven – Ljutomer, Stročja vas – Pristava (dokončanje projekta), v naselju Radomerje (Dvanajščak), v
Slamnjaku od HŠ 12 do HŠ 34 (plaz), v delu naselja Globoka
Komunalna ureditev stanovanjske soseske v Stročji vasi

Investicijsko vzdrževanje in nakup neprofitnih stanovanj
Investicijska vlaganja - Zdravstveni dom Ljutomer
Oprema za Dom kulture Ljutomer

Razsvetljava na igriščih v ŠRC (nogomet, tenis) + oprema
Ureditev igrišč pri vrtcu v Cezanjevcih

Ureditev igrišč pri OŠ I.C. Ljutomer (idejna študija)

Ostali projekti: „Mladi na(j)prej“, „Prleški kulturni, mladinski in informativni center“, Izgradnja prizidka k vrtcu Ljutomer (projekti), Sanacija nove OŠ Stročja vas, dokončanje projektov za izgradnjo OŠ in telovadnice v Cezanjevcih, projekti za izgradnjo prizidka k vrtcu Ljutomer, „Smart Sources LAB: Pametno, v viri bogato Pomurje“, Projekt »2ISECAP«
, novelacija prometne strategije, Zadružni dom Krištanci (projektna dokumentacija), »Z vlakom po Prlekiji«, „TIC Ljutomer“, „Okusi Prlekije“, „Kaj nas uči Mura“, „Prleška aleja slavnih“, „Kolesarska veriga na podeželju“, »Odprta kuhinja“,
„ Povezovanje podpornega okolja novega turističnega produkta“ itd.
Plaz Moravci (Rojht)

Ureditev fontane na Glavnem trgu Ljutomer, avtobusnih postajališč itd.
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Idejna zasnova trga Mala Nedelja

Dobra novica je tudi to, da se bo v naslednjih letih sprostilo za 4,92 milijona evrov preteklih kreditov, najetih za
kopališče, industrijsko cono, šolo v Stročji vasi in ŠIC. Zadolžili pa se bomo za 3 milijone, in sicer bo polovica te
vsote namenjena za ceste v Mali Nedelji, Železnih Dverih,
na Stari Cesti, v Radoslavskem bregu, Godemarcih in Marinščaku, Stročji vasi in Pristavi ter za javne poti v Globoki in na Mestnem bregu v Ljutomeru, drugo polovico
pa bomo namenili kot vložek za nepovratna sredstva pri
celoviti energetski sanaciji občinskih stavb, ki bi sicer v
celoti postala breme občine.

Za uspeh je treba prevzeti odgovornost.
Uspešni ljudje imajo skupno eno lastnost:
vsi so sposobni prevzeti odgovornost.
Michael Korda
Upamo, da bo proračun za leto 2022 čimprej dobil podporo občinskega sveta. Tako bomo lahko uresničili vse
navedeno in pravočasno poravnavali plačila izvajalcem za
dela, ki so že v teku.

Sr(e)čno naprej!

Vaša županja Olga

Iskrena hvala vsem, ki ste in boste z nami gradili
uspešne zgodbe v naši skupnosti.
Čeprav ne moremo biti fizično skupaj, ostanimo povezani v srcih=USPEH.
Miren in čaroben božič, v letu 2022 pa ostanimo
SR(e)ČNI = odločni in pogumni.
Županja in podžupana občine Ljutomer, svetnice in svetniki Občinskega sveta občine Ljutomer ter
članice in člani krajevnih skupnosti Neodvisne liste Olge Karba ter Društvo za sr(e)čno skupnost.

Pametna mesta prihodnosti

N

naredili res veliko. Kraje
naše občine povezujejo
številne kolesarske steze
in pešpoti, veseli pa
me, da so naša vlaganja
v tovrstno prometno
infrastrukturo prepoznali
tako naši občani, kot tudi
tujci, ki jih v naši občini
dnevno srečujemo bodisi
peš bodisi na kolesu.
Prometna infrastruktura je le eden od členov v zgodbi
pametnih mest. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi te
različne dele uspešno povezovali v sklop, ki bo omogočil,
da bo Ljutomer, pa ne le samo mesto, ampak celotna
občina, v prihodnosti postal pametnejši in prijaznejši
tako za občane kot tudi za dnevne migrante in turiste.

ajprej smo dobili pametne telefone, nato
pametne ure, trenutno imamo pametna vozila,
v prihodnosti pa bodo na vrsti tudi pametna
mesta. Sodobna tehnologija spreminja človeštvo, vse
to pa ustvarja uporabo novih tehnologij in z njihovo
uporabo pridobljenih informacij. Temu sledijo tudi
lokalne skupnosti, ki stremijo k temu, da se z vlaganji
v zadnjem obdobju približujejo velikokrat omenjenemu
pojmu »smart city« oziroma »pametno mesto«. Vesel
sem, da tudi v naši občini z vlaganji v infrastrukturo
sledimo sodobnim smernicam. Z majhnimi koraki v
projektih (celostna prometna strategija, polnilnice
za e-vozila, senzorji za merjenje kakovosti zraka,
brezplačen wi-fi) tudi Ljutomer postaja pametno mesto.
In takih projektov, ki bodo imeli izdatno podporo tudi na
raznih razpisih, bo v prihodnje še več.

Ob tem se mi zastavlja vprašanje, ali smo ljudje
pripravljeni na nove tehnologije. Zasledil sem podatek,
da bo leta 2050 na zemeljski obli skoraj 10 milijard ljudi.
Večina bo živela v urbanih mestnih središčih, kar pomeni,
da bo gneča še večja, če ljudje ne bomo prepoznali
pomena sodobne tehnologije, pa bo kakovost bivanja
posledično slabša. Ni treba ponavljati, da so toplogredni
plini resna grožnja, zato bo sledenje smernicam pametnih
mest nuja. Območja, predvsem tista gosto naseljena, bo
potrebno upravljati s pomočjo informacijskih rešitev.
Podatke, zbrane v sklopu pametnega mesta, bo treba
obdelovati, analizirati in pozneje tudi uporabljati, in sicer
predvsem na področju prometa, infrastrukturnih vodov
in drugih javnih storitev. Tehnologije pametnega mesta
obenem omogočajo, da občinske uprave z neposredno
komunikacijo s svojimi občani spremljajo dogajanje v
mestu in opazujejo, kako se mesto oziroma širša lokalna
skupnost razvija.
Občina Ljutomer je velik korak pri prehodu v pametno
mesto naredila že pred leti, in sicer na področju celostne
prometne strategije in trajnostne mobilnosti. Še vedno
imam v spominu leto 2013, ko smo se kot finalisti za
nagrado na področju trajnostnih mestnih prometnih
načrtov znašli ob boku »velikih« mest Aberdeen v
Veliki Britaniji in Toulouse v Franciji. Že takrat je bil
ugotovljen velik potencial za hojo in kolesarjenje, vse
do danes pa smo v ljutomerski občini na tem področju

Janko Špindler, podžupan
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Ali smo naredili dovolj?

V

generacije pred nami, zato
močno upam, da bodo
skupine, ki se ukvarjajo
z vprašanji trajnostnega
življenja, nakazale pot,
na kateri bodo uporaba
fosilnih goriv in pesticidov
v hrani ter onesnaževanje
lastnih voda in neprimeren
odnos do živali nekaj, kar
bo družbeno nesprejemljivo in osovraženo. Verjamem tudi, da
se bo vedno več mladih, ki želijo živeti v našem okolju, ampak
imajo težave pri iskanju izobrazbi primernega delovnega
mesta, opogumilo in odločilo ter s pomočjo občine s takšnimi
in drugačnimi spodbudami pričelo graditi na novih vsebinah,
bodisi turističnih, poslovnih, športnih bodisi kulturnih, ter tako
pripomoglo h kakovostnejšemu življenju v naši občini. Občina
kot taka mora tu odigrati bistveno vlogo, saj je tista, ki je v
službi ljudi, svojih občank in občanov. Je tista, ki s proračunskim
denarjem, ki je v bistvu denar vseh nas, s takšnimi in drugačnimi
spodbudami in investicijami pomaga, da kot skupnost svojo
občino in svoja naselja razvijemo v kraje, v katere se bodo ljudje
radi priseljevali, v katerih bodo radi živeli in v katere bodo
radi prihajali kot gostje ter uživali v naši kulinariki, zanimivih
vsebinah, koncertih, dogodkih, športni infrastrukturi in naravi.
To je nekaj, kar ni zelo oddaljeno, ampak je nekaj, kar lahko kot
skupnost s pravimi potezami uresničimo v zelo kratkem času.
Verjamem, da smo na dobri poti, da lahko z dobrimi in
naprednimi potezami občine, z medsebojnim zaupanjem in
spodbudo ter z inovativnimi zamislimi in voljo svojo občino
spremenimo v še prijetnejše okolje. Vedno je prostor za nadaljnji
napredek in prepričan sem, da nam je vsem, tako občankam in
občanom kot tudi občini, v interesu, da naredimo vse, kar je v
naši moči, da stopimo še kakšen korak ali dva naprej.
Ob tej priložnosti bi vam rad zaželel prijeten božič, mirne
praznike in uspešno pot v novo leto. Z optimizmom verjamem,
da bo prihodnje leto za nas prizanesljivejše predvsem v smislu
takšnih in drugačnih ukrepov, da bomo končno lahko spet
svobodno zadihali, se brezskrbno družili in potovali ter pozabili
na mnoge skrbi, ki so nas pestile v zadnjem obdobju. Verjamem,
da nam bo #skupaj uspelo.

teh nenavadnih časih, v katerih smo se znašli kot
skupnost, se večkrat sprašujem, ali s svojimi potezami
naredimo dovolj za skupno dobro in dobrobit okolja.
Ali smo kot skupnost, kot občina naredili vse, kar je v naši moči,
da naše okolje postane lepše, kakovostnejše in prijaznejše? Ali
kot občani naredimo dovolj in se udeležujemo dogodkov, ki jih
z izjemno voljo, zagonom in veseljem organizirajo kulturna,
športna in druga društva ter jih s svojim obiskom, aplavzom in
navijanjem na ta način podpremo? Ali smo kot občani naredili
vse, da imajo naši podjetniki in ponudniki dovolj zagona in
sredstev, s katerimi lahko razvijajo svojo dejavnost?

Kot občanke in občani velikokrat tarnamo, kaj vse je narobe
in da se nič ne da. Več let smo negodovali nad nedelovanjem
Dvorca Jeruzalem, lokalnim biserom, in se spraševali, zakaj
sameva in zakaj se z njim nič ne dogaja. Po dolgem pravdanju
med občino in prejšnjim najemnikom je le prišlo do epiloga in
posledično izbire novega najemnika. A vprašajmo se, kolikokrat
smo od odprtja tja šli na kozarec vina, kavo ali morda tudi kaj
pojest in na ta način podprli podjetnike, ki so se v teh zahtevnih
časih odzvali na izziv in sprejeli vodenje trenutno zelo težkega
posla. Ali smo naredili dovolj, da smo poskrbeli za varnost
svojih najbližjih, še posebej tistih, ki so v času zdravstvene krize
postali precej ranljivejši in katerih življenje je zaradi razmer
ob izbruhu virusa covid-19 postalo ogroženo? Ali smo naredili
vse, da smo se obvarovali pred hujšim potekom bolezni ali pa
se vsaj res dosledno držali pravil, s čimer smo obvarovali ljudi
okoli sebe?
Zdravstvena kriza bo verjetno počasi dosegla svoj težko
pričakovani konec, dokončna umiritev je pričakovana
spomladi 2022. Verjamem, da takrat življenje ne bo enako kot
pred marcem 2020, saj postaja vse očitneje, da se pri ljudeh
spreminjata zavest in prepričanje o tem, kaj je v življenju
pomembno. Spreminjajo se nakupovalne navade in odločitve
posameznikov za investicije. Osebno verjamem v mlade
generacije, ki ne vidijo vrednote v tem, da se pred mestno
gostilno pripeljejo z avtomobilom višjega kakovostnega razreda
s čim več »konjskimi močmi«, ampak ta denar raje namenijo za
potovanja in raziskovanje sveta ter za pridobivanje zamisli in
prenos teh idej v lokalno okolje, kot sta to naredila Edina in Jan,
ki sta s svojega dolgega potovanja v naše okolje prinesla nekaj
novega – in mimogrede zelo okusnega. In seveda nista niti prvi
niti zadnji tovrstni primer.
Verjamem, da mlade generacije znajo svet ceniti bolj kot

Niko Miholič, podžupan
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Investicije v letu 2021
Prizidek vrtca pri Mali Nedelji bo v kratkem odprl vrata
V teh dneh se zaključuje izredno pomembna investicija na
območju Krajevne skupnosti Mala Nedelja, in sicer prizidek
vrtca. Vrtec, ki deluje v sklopu Osnovne šole Mala Nedelja,
se je vrsto let srečeval s prostorsko stisko. Zato so morali
otroke nameščati v učilnice šole ter v prostore bivšega hotela.
Gradnja prizidka k vrtcu, s čimer bo zagotavljena zadostna
površina za izvajanje dejavnosti vrtca v štirih oddelkih. se je
začela marca 2021 in je bila zaključena v tem mesecu. Izvajalec
del je bil GP Project ing d. o. o. iz Ptuja, notranjo opremo pa
je namestil Eurodesign d. o. o. iz Apač. Celotna investicija je
vredna 519.328 evrov. Občina Ljutomer je projekt 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 prejela sredstva v višini
493.830,79 evra.

Ureditev prostorov za mlade

Ta mesec so svoje prostore dobili tudi mladi, ki bodo
lahko uresničevali svoje projekte in se družili v objektu
na Prešernovi 8 v Ljutomeru, v bivšem gostinskem lokalu
Jagoda. V minulih treh letih je bila izvedena celotna obnova

prostora. Skupni stroški so znašali okoli 250.000 evrov.
Obnovo prostora je izvajalo Komunalno podjetje Ormož
d. o. o. Notranjo opremo je dobavilo podjetje Senpo d. o. o.
iz Ljutomera.

V Ljutomeru odslej tudi kolopark
Oktobra 2021 je Občina Ljutomer postala bogatejša za
nov kolesarski poligon oziroma »pumptrack«, ki se nahaja
pri Športno-izobraževalnem centru Ljutomer. Kolopark je
sestavljen iz asfaltiranih grbin in zavojev, ki so med seboj
ritmično povezani v krožno celoto. Razgibanost poligona
omogoča zabavno, ob upoštevanju pravil uporabe pa tudi
varno športno izkušnjo tako začetnikov kot tudi izkušenih
uporabnikov.
Občina Ljutomer je projekt izgradnje koloparka prijavila
na Javni razpis za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije
športnih bazenov in posodobitve ali vzpostavitve novih
zunanjih športnih površin v letu 2021, ki ga je razpisalo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ter si
pridobila sofinancerska sredstva v višini 22.916,66 evra.
Poligon je v prostor umestil Zavod Aliansa iz Ljubljane,
vrednost del pa je znašala 70.450,64 evra.
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Prenova Volkmerjeve in Vrtne ulice
Ureditev dvigala za občinsko stavbo v Ljutomeru
V želji, da bi bilo urejanje opravkov oziroma obisk služb
Občine Ljutomer in Upravne enote Ljutomer v upravni
zgradbi na Vrazovi ulici 1 v Ljutomer dostopno tudi
gibalno oviranim osebam, smo lani pristopili k ureditvi
dokumentacije za izgradnjo dvigala. V projekt je vključena
tudi sanacija vlage na območju ureditve dvigala. Dela
izvaja Cestno podjetje Ptuj d. d., in sicer v vrednosti
224.663,08 evra. Dela se končujejo v teh dneh. Sporazum o
sofinanciranju gradnje dvigala in nadzora je bil med Občino
Ljutomer in Ministrstvom za javno upravo podpisan aprila
2021. Občina Ljutomer projekt sofinancira v višini 58,36 %,
pristojno ministrstvo pa v višini 41,64 %. Zaradi povečanja
priključne moči električne energije Občina Ljutomer izvaja
tudi aktivnosti v sodelovanju z Elektrom Maribor d. d., ki
mora urediti ustrezen priključek od Starega trga do objekta
na Vrazovi ulici 1 v Ljutomeru.

Občina Ljutomer sledi načrtu prometne ureditve mestnih
ulic. Sredi letošnjega leta je bila končana rekonstrukcija
Volkmerjeve in Vrtne ulice v Ljutomeru. V sklopu
investicije 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
izvajalo Komunalno podjetje Ormož d. o. o., vrednost del
pa je znašala 385.071,24 evra.

Božično novoletni prazniki so kot tih, miren in svoboden kotiček,
katerega iščemo skozi vse življenje.
V letu 2022 vam iskreno želimo, da bi vsi našli tak kotiček, še posebej pomoči potrebni.
V letu, ki se poslavlja, smo s srčno ekipo osebnih asistentov pri KDR-Združenje osebna asistenca pomagali tak kotiček poiskati številnim uporabnikom.
Če tudi pri vas tli taka tiha želja v letu 2022, smo vam pripravljeni pomagati.
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EKIPA
Ekipa

KDR

2022
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Dragica Kosmajer, 041 612499

Širitev poslovne cone Ljutomer

Rekonstrukcija »Murgase«

Junija letos so se na podlagi podpisane Pogodbe za izvedbo
del začela gradbena dela v investiciji »Širitev poslovne cone
Ljutomer«, ki se nahaja za podjetjem Atruim d. o. o. ob
Kolodvorski ulici v Ljutomeru. V okviru projekta so bili zgrajeni
cestno omrežje z enostranskim hodnikom za pešce in javno
razsvetljavo, vodovod ter fekalna in meteorna kanalizacija.
Izvajalec del je bilo podjetje Nograd d. o. o. iz Lendave. Dela so
bila končana oktobra, celotna vrednost pa je znašala 856.833,66
evra in je bila v višini 473.934,31 evra sofinancirana s strani
Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.
Z izgradnjo komunalne infrastrukture je bil urejen dostop za
obstoječe uporabnike, prav tako pa so bili zagotovljeni pogoji
za postavitev novih poslovnih objektov na prostih zemljiščih.

Junija 2021 je podjetje AGM Zemljak d. o. o. izvedlo
rekonstrukcijo javne poti na Moti v smeri broda na
reki Muri, po domače »Murgase«. Gre za 860 metrov
dolg odsek ceste, ki je sicer bil v asfaltni izvedbi,
vendar je bila cesta zaradi predhodne izgradnje
kanalizacije posedena in razpokana. V sklopu
investicije je podjetje Elcom d. o. o. izvedlo tudi novo
javno razsvetljavo. Vrednost izvedenih del je znašala
108.938 evrov.

Rušenje objekta na dvorišču ob
občinski zgradbi in stare osnovne
šole v Mali Nedelji

V lanskem in letošnjem letu je bila izdelana projektna
dokumentacija za rušitev objekta na Vrazovi ulici
3 v Ljutomeru in stare osnovne šole v Mali Nedelji.
Za izvajalca rušitev je bilo izbrano Komunalno
podjetje Ormož d. o. o., ki je ta mesec oba objekta
tudi odstranilo. Stroški rušenja objekta v Mali Nedelji
znašajo 93.890,64 evra, objekta pri občinski zgradbi
pa 67.113,23 evra.

Ureditev celotne kolesarske
povezave med Ljutomerom in
Cezanjevci

Vzdrževanje šolskih poti in
povečanje prometne varnosti

Lani je bil urejen del kolesarske povezave med
Ljutomerom in Cezanjevci, letos pa je podjetje Nograd
Lotmerk d. o. o. dokončalo povezavo na nasipu reke
Ščavnice v skupni dolžini 2.100 metrov in izvedlo
rekonstrukcijo lesenega mostu čez reko Ščavnico na
Razlagovi ulici v Ljutomeru. Vrednost del je znašala
96.777,42 evra.

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. V Ljutomeru je
bil na regionalni cesti R1-230 ob Gimnaziji Franca Miklošiča
urejen nov prehod za pešce, ki povečuje prometno varnost
na tem območju. V naselju Noršinci pa sta bili postavljeni
avtobusni postajališči, ki omogočata varnejše čakanje otrok
na šolski avtobus.
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Obnovljene javni poti v Globoki, Desnjaku in Ljutomeru
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 v višini 24.703,91 evra sofinancirana
tudi s strani Ministrstva za notranje zadeve. Cesto namreč
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.
V letu 2021 sta bili rekonstruirani še občinski javni poti
Juršovka–Spodnji Kamenščak in Juršovka. Vrednost
izvedenih del na prvi cesti je znašala 69.985,67 evra, na drugi
pa 44.986,33 evra.

Nadaljevanje rekonstrukcije JP v KS Železne Dveri
Leta 2020 je bila izvedena 1. faza rekonstrukcije javnih
poti v Krajevni skupnosti 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, izgrajen pa je bil tudi povezovalni vodovod na
relaciji vodohram Radomerje II–Radomerščak.
Letos in prihodnje leto se bo v II. fazi 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 zagotovitev
varnejše in udobnejše vožnje za udeležence v prometu
ter rešitev odvodnjavanja 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 končanje investicije je 15.
maj 2022.

Obnova vodovoda v naseljih Kamenščak in Cezanjevci
Ob izvedbi vzdrževalnih del na regionalni cesti Ljutomer–
Savci–Ptuj skozi naselje Kamenščak, katere investitor je
bila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, je
Občina Ljutomer obnovila javno vodovodno omrežje v
skupni dolžini 2.443 metrov. Dela je izvajalo podjetje
Pomgrad d. d. iz Murske Sobote. Celotna vrednost
investicije je ocenjena na 340.000 evrov.
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Preplastitev regionalne ceste od Razkrižja do Ljutomera
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je julija
2021 začela rekonstruirati regionalno cesto R1-231
Stročja vas–Razkrižje. Dela je izvajalo podjetje Pomgrad
d. d. iz Murske Sobote, ki je bilo izbrano na podlagi
javnega razpisa. Širina in ostale dimenzije elementov
ceste so tudi po obnovi ostale nespremenjene. V sklopu
sanacije je bila urejena tudi rešitev za nevarno križišče
pri kapeli v Stročji vasi. Skladno z dogovorom na
sestanku, ki ga je imela Občina Ljutomer s predstavniki
Direkcije RS za infrastrukturo, je bila na območju križišča
zgrajena dvignjena ploščad, ki zmanjšuje hitrosti vozil na
regionalni cesti in omogoča vključevanje v promet tudi
vozilom iz smeri Podgradja in Pristave. Gre za začasen
ukrep. Direkcija RS za infrastrukturo bo namreč naročila
projektno dokumentacijo za trajnejšo rešitev navedene
problematike.

TEHNIČNI
PREGLEDI
RADENCI
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Sanacija plazu na cesti Radomerje–Ivanjkovci na lokaciji Kotnikov breg
V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije, sprejetim
19. maja 2021, in izpolnjevanjem pogojev po predpisih
s področja odprave posledic naravnih nesreč je Občina
Ljutomer na Ministrstvo za okolje in prostor oddala
vlogo za dodelitev sredstev za odpravo posledic
naravne nesreče. Na podlagi vloge in izdelane projektne
dokumentacije sta Občina Ljutomer in Ministrstvo za
okolje in prostor podpisala Pogodbo o dodelitvi sredstev
za sanacijo plazu in cest na prizadetem območju. Občina
Ljutomer je tako upravičena do sofinanciranja sanacije
plazu in ureditve ceste s strani Ministrstva za okolje in
prostor v višini 352.170,30 evra.
Na podlagi Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve
za leto 2021, ki ga je sprejel Občinski svet, Občina
Ljutomer za sofinanciranje sanacije tega plazu zagotavlja
91.120,68 evra sredstev iz proračuna občine. Občinska
sredstva so namenjena za znesek DDV, za strokovni
tehnični nadzor, za varnostni načrt z nadzorom varnosti
pri delu in za storitve po projektu, ki jih ne financira
država: geomehanski nadzor ter izdelava projekta
izvedenih del – PID.

Plaz večjih razsežnosti se na lokaciji Kotnikov breg
pojavlja že več let. Opravljenih je bilo tudi nekaj manjših
sanacijskih del, toda ta premikanja zemljine niso
zaustavila. Intenzivneje so premike začeli spremljati od
leta 2009. Leta 2018 je plaz poškodoval glavni cevovod
vodovodnega omrežja za visoko cono Jeruzalem, dva
visokonapetostna daljnovoda in dve cesti. Pojavile so
se tudi razpoke na hišah in gospodarskih objektih.
Vsakoletni nalivi in obilno deževje so stanje samo še
poslabševali. Februarja 2020 so bile izvedene sondažne
vrtine do globine 11 metrov. Vstavljeni so bili inklinometri
za spremljanje premika tal in višine podzemnih voda.
Ugotovljeno je bilo, da gre za nestabilen teren s stalno
visoko podzemno vodo. Na podlagi teh ugotovitev je bil
izdelan ustrezen projekt za sanacijo celotnega območja
plazišča.
Projekt, ki se pravkar izvaja, predvideva izvedbo dveh
globokih drenaž levo in desno od ceste z ustreznimi
drenažnimi rebri, vgradnjo hudourniških kanalet,
sanacijo ceste z ustreznim odvodnjavanjem ter izvedbo
asfaltiranja na območju poškodb vozišča in ustrezno
preplastitev ceste.
Za sanacijo plazu je bilo na javnem razpisu izbrano
Komunalno podjetje Ormož. Vrednost del po ponudbi
znaša 435.954,13 evra z DDV. Gradbeni, tehnični in
finančni nadzor je izvajalo podjetje Inženirsko statični
biro d. o. o. iz Maribora, nadzor varstva pri delu pa
podjetje Daing d. o. o. iz Beltincev.

Temelji za žarne grobove na
pokopališču Ljutomer
Septembra 2021 je Občina Ljutomer z izvajalcem del
Zidarstvo Maučec d. o. o. iz Gančanov sklenila pogodbo
za izvedbo temeljev za žarne grobove na pokopališču
Ljutomer. Dela so bila zaključena novembra 2021.
Zgrajenih je bilo 147 temeljev, vrednost investicije pa je
znašala 22.870,64 evra.
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Investicije, ki jih bomo nadaljevali v letu 2022
Celovita energetska prenova občinskih stavb, 2. faza
V letu 2020 so bili izdelani Razširjeni energetski pregledi
oziroma njihove novelacije in energetske izkaznice za
naslednje objekte: občinska stavba na Vrazovi ulici 1 v
Ljutomeru, Mestna hiša Ljutomer, Dom kulture Ljutomer,
objekt na Ormoški cesti 22 v Ljutomeru ter Podružnična
osnovna šola in vrtec Cven.
Decembra 2020 so se pričele aktivnosti za izvedbo
postopka konkurenčnega dialoga, postopek s pogajanji
pa se je zaključil novembra letos. Konkurenčni postopek
s pogajanji je bil zaključen sredi novembra 2021, izbran
izvajalec del pa je Resalta d .o. o. iz Ljubljane. Celotna
vrednost projekta z upoštevanjem vseh stroškov v letih
2020, 2021 in 2022 je ocenjena na 3.870.502 evra.
Za energetsko prenovo občinskih stavb je predvidena
pridobitev nepovratnih sredstev v višini 49 odstotkov,
kar skupaj znaša 1.446.869 evrov (od tega sredstva
EU v višini 1.229.838 evrov in sredstva iz državnega
proračuna v višini 217.030 evrov). Načrtovana vrednost
sofinanciranja energetske sanacije objekta upravne

zgradbe na Vrazovi ulici 1 s strani Ministrstva za javno
upravo znaša okrog 200.000 evrov (41,64 %). Izvedba
energetske sanacije vseh petih objektov je načrtovana
med marcem in septembrom 2022.

Občina Ljutomer zagotavlja primerna zemljišča za gradnjo
stanovanjskih objektov, zato je na območju stare osnovne
šole v Stročji vasi predvidela območje stanovanjske
soseske. Oktobra 2020 je bila porušena zapuščena
zgradba stare osnovne šole in županja je sprejela sklep
o pričetku postopka izdelave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko sosesko.
Območje ki bo namenjeno stanovanjski soseski, je veliko
1,3 ha. Na Območju je predvidenih okrog 11 parcel za
izgradnjo individualnih stanovanjskih hiš. V skladu s
prostorsko zakonodajo so bila po sprejetju sklepa o
pričetku postopka izdelana izhodišča za pripravo OPPN,
ki so bila objavljena na spletni strani ljutomerske občine
in na oglasni deski. Nato je bil izdelan osnutek predloga
OPPN. Ta je bil posredovan nosilcem urejanja prostora, da
podajo svoja mnenja.
Dopolnjeni osnutek OPPN je bil javno razgrnjen od 19.
7. 2021 do 17. 8. 2021, 4. 8. 2021 pa je bila organizirana
tudi javna obravnava. Po javni razgrnitvi je izdelovalec
moral izdelati strokovno podlago in pripraviti predlog

OPPN za pridobitev 2.pozitivnih mnenj. Po pridobitvi
pozitivnih mnenj bo končni predlog OPPN poslan v
sprejem občinskemu svetu in začela se bo izdelava
projektne dokumentacije za izgradnjo gospodarske javne
infrastrukture na območju OPPN. Gradnja komunalne
infrastrukture je predvidena v letu 2022.

Rekonstrukcija vodovoda
Pristava–Stročja vas

Konec septembra 2021 je Občina Ljutomer s
Komunalnim podjetjem Ormož d. o. o. v skupnem
nastopu s podjetjem Nograd d. o. o. iz Lendave
podpisala pogodbo za rekonstrukcijo vodovoda
Stročja vas–Pristava v skupni dolžini 3.696 metrov.
Pogodbena vrednost del znaša 547.568,48 evra (brez
DDV), rok za dokončanje del pa je 15. maj 2022.
Z rekonstrukcijo vodovoda bo vaščanom Pristave
zagotovljena ustrezna pitna voda.

Stanovanjska soseska v Stročji vasi

Izgradnja nove osnovne šole in
telovadnice v Cezanjevcih
Občina Ljutomer je v letu 2021 naročila izdelavo
projektne dokumentacije – DGD z dokumentacijo
za oceno vrednosti investicije z natančno projektno
nalogo za izgradnjo nove osnovne šole in športne
dvorane v Cezanjevcih. Vrednost dokumentacije
znaša 39.880 evrov. Projektna dokumentacija za
izvedbo del – PZI bo naročena in pridobljena v letu
2022. Gradnja je načrtovana v letu 2023.
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Ureditev zadružnega doma Krištanci
Občina Ljutomer je septembra letos naročila idejno
zasnovo za ureditev zadružnega doma v Krištancih.
Podjetje Obrat d. o. o. je doslej opravilo poizvedbo o
željah in načrtovanih dejavnostih v domu v prihodnosti.
Kot ugotavljajo, je največja potreba po ureditvi prostorov
za druženje in soustvarjanje na področjih kulture, športa
in ročnih spretnosti. Izpostavljeni sta bili tudi želji, da se
dom uredi za turistične namene in za izvajanje obšolskih

dejavnosti. Predvideno je, da prostori ne bodo omejeni le
na določeno rabo, temveč da bo ohranjena prilagodljivost
in s tem odprtost za različne uporabnike. Programska
zasnova temelji na stalnem, rednem in občasnem programu
predpostavlja nosilca krovnega programa, ki bi deloval
tudi kot skrbnik doma oziroma kot pomoč za organiziranje
drugih programov. Aktivnosti za ureditev zadružnega
doma v Krištancih se bodo nadaljevale v prihodnjem letu.

Na področju vzdrževanja občinskih cest je bilo v desetih
mesecih porabljenih 565.088,21 evra. Od tega je bilo za
potrebe vzdrževanja lokalnih cest porabljenih 263.812,53
evra, za potrebe vzdrževanja javnih poti pa 301.275,68 evra.
Največji strošek v tem obdobju predstavlja gramoziranje
makadamskih vozišč, ki jih je v naši občini še zmeraj kar
precej. Tako je bilo na občinske ceste navoženega 3.439
m3 gramoza. Večina gramoziranja je bila opravljena na
občinskih javnih poteh (3.251 m3), preostanek pa na

lokalnih cestah (188 m3). Kot vsako leto smo tudi v letu
2021 skupaj s krajevnimi skupnostmi izvedli ogled cest
in določili, katera vzdrževalna dela na javnih poteh bodo
izvedena v letošnjem letu. Poraba sredstev za vzdrževanje
javnih poti je prikazana v spodnji preglednici.
Veliko sredstev je porabljenih tudi za košnjo trave ob
cestah. Letos je bilo za košnjo na lokalnih cestah porabljenih
51.760,21 evra, za košnjo na javnih poteh pa 51.139,74
evra, kar skupaj znaša 102.898,95 evra.

Vzdrževanje občinskih cest

KRAJEVNA SKUPNOST
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Projekti
Pomoč za starejše in vključitev v projekt Prostofer
starejših v posameznih krajevnih skupnostih.
Leta 2021 je Občina Ljutomer pridobila podatke o povečani
potrebi po družabništvu, kar je verjetno povezano tudi z
izvajanjem ukrepov, povezanih z epidemijo covid-19. K
sodelovanju smo uspeli pridobiti nove prostovoljce, za
katere je bilo pripravljeno tudi usposabljanje. Izvajanje
družabništva za starejše s prostovoljci je že zaživelo. Če
bodo to narekovale potrebe, pa bo za izvajanje tovrstne
dejavnosti ponovno organizirano usposabljanje.
Naslednji korak, ki ga načrtuje Občina Ljutomer, je
vzpostavitev brezplačnih prevozov za starejše občane.
Občina Ljutomer se bo s tem pridružila mnogim občinam,
ki so se vključile v projekt Prostofer, ki ga izvaja Zavod
Zlata mreža. Tako bodo do zdravstvenih in drugih storitev
lahko dostopali tudi tisti starejši občani, ki jim je prevoz
doslej predstavljal ne le veliko težavo, ampak pogosto
celo nerešljiv problem.

Poleg zakonskih obveznosti, ki zajemajo doplačilo
nastanitve starejših v zavode in pomoč družini na domu,
Občina Ljutomer že daljše obdobje pomaga sofinancirati
programe za starejše. Vsako leto se zagotovijo sredstva
za projekt Starejši za višjo kakovost življenja doma.
Občina Ljutomer sofinancira tudi programe na področju
kulture, športa, socialnega varstva in druge, pri čemer
se del sredstev nameni Društvu upokojencev Ljutomer,
ki združuje veliko število starejših. Sredstva po razpisih
pridobijo tudi druga društva, ki izvajajo programe za
starejše.
Občina Ljutomer je leta 2017 vzpostavila pogoje
za izvajanje programa večgeneracijskega centra v
Ljutomeru in program še vedno sofinancira. Kot izhaja
že iz poimenovanja, se v sklopu večgeneracijskega centra
izvajajo tudi aktivnosti za starejše. Občina Ljutomer
zagotavlja tudi sredstva za že tradicionalna srečanja

Javni razpis za dodeljevanje
spodbud za ohranjanje in
spodbujanje kmetijstva in
podeželja v Občini Ljutomer za
leto 2021

Javni razpis za sofinanciranje
pospeševanja društvene
dejavnosti na področju
kmetijstva v Občini Ljutomer
za leto 2021

V skladu z Javnim razpisom za ohranjanje in spodbujanje
kmetijstva in podeželja v Občini Ljutomer za leto 2021, ki
je bil objavljen na uradni spletni strani Občine Ljutomer,
so bila 66 prosilcem, ki so oddali popolne, ustrezne in
pravočasne vloge, dodeljena sredstva v skupni višini
22.000 evrov.

Na javni razpis za sofinanciranje dela društev, ki delujejo
izključno na področju kmetijstva, za leto 2021, ki je bil
objavljen na uradni spletni strani Občine Ljutomer, je
prispelo osem vlog. Vse vloge so ustrezale pogojem
razpisa. Sredstva so namenjena promociji kmetijstva
in lokalno pridelane hrane, hkrati pa društva skrbijo za
strokovne prikaze, ogled dobrih praks doma in v tujini
ter izobraževanja in nudenje strokovne pomoči svojim
članom. Skupno je bilo razdeljenih 10.900 evrov.

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest
V letošnjem letu je Občina Ljutomer za vzdrževanje gozdnih
cest namenila sredstva v višini 18.030,11 evra. Vzdrževanje
gozdnih cest je sofinanciralo Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano v višini 11.043,20 evra. Gozdne
ceste so se v tem letu urejale na območjih vasi Spodnje in
Zgornje Krapje, Radoslavci, Godemarci in Drakovci.
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Tradicionalna srečanja starejših
krajanov

Projekt 2ISECAP

Krajevne skupnosti, na območju ljutomerske občine jih
je devet, so v preteklosti ob izteku koledarskega leta
tradicionalno organizirale sprejeme za starejše krajane.
Že drugo leto zapored zaradi veljavnih ukrepov za
preprečevanje širjenja okužb in predvsem varovanja
zdravja starejših, tovrstnih srečanj ni možno izpeljati. V
zameno za druženje člani svetov krajevnih skupnosti v
mesecu decembru obiščejo krajane, starejše nad 70 let,
in jih obdarijo s simbolnim darilom Občine Ljutomer
in posamezne krajevne skupnosti. Poleg darila jim
prenesejo tudi voščila z dobrimi željami in z upanjem,
da bodo v naslednjem letu srečanja mogoča in ponovno
organizirana.

Občina Ljutomer je bila v letu 2021 skupaj z drugimi
šestnajstimi projektnimi partnerji uspešna pri prijavi
projekta 2ISECAP na razpis evropskega programa
Horizont2020. V sklopu projekta bo pripravljen
institucionalizirani celostni akcijski načrt za trajnostno
energijo. Ta bo vseboval ukrepe in akcijski načrt za
vzpodbujanje rabe trajnostne energije v Občini Ljutomer.
V sklopu projekta bo Občina Ljutomer za izvedbo
aktivnosti pridobila 53.750 evrov evropskih sredstev.
Projekt bo potekal tri leta.

Tradicionalni slovenski zajtrk

V Sloveniji vsak tretji petek v novembru že vrsto let
praznujemo dan slovenske hrane, ki ga tradicionalno
obeležujemo s slovenskim zajtrkom. Letošnji tradicionalni
slovenski zajtrk je potekal pod sloganom »Zajtrk s sadjem
– super dan!«.
V petek, 19. novembra 2021, smo dan slovenske hrane
obeležili tudi zaposleni v občinski upravi Občine Ljutomer.
Poleg številnih domačih proizvodov smo poskusili
tudi dobrote, ki nam jih je v imenu otrok in vzgojiteljic
prinesla vodja vrtca v Cezanjevcih Jasna Špindler. Za
prejete dobrote se jim iskreno zahvaljujemo.
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S SRCEM NA POTI – brezplačni prevozi za starostnike

Kaj je PROSTOFER?
PROSTOFER je tvorjenka iz besed ‚prostovoljni‘ in ‚šofer‘.
PROSTOFER je projekt zavoda Zlata mreža.
PROSTOFER je vseslovenski trajnostni prostovoljski
projekt za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe,
ki potrebujejo prevoz in ne morejo uporabljati javnega
oziroma plačljivega prevoza, s starejšimi aktivnimi vozniki,
ki so pripravljeni priskočiti na pomoč.
Številni starejši imajo velike težave s prevozi, zlasti tisti, ki
živijo zunaj mestnih središč, kjer ni razvite avtobusne mreže.
Prebivalci iz oddaljenejših krajev se velikokrat ne morejo
odpraviti po opravkih, kadar si želijo, temveč se prilagajajo
možnostim oziroma času, v katerem jim lahko pomagajo
družinski člani ali prijatelji. Nekateri uporabljajo taksi,
vendar to pomeni dodatne stroške, kar je za številne prevelik
finančni zalogaj, zato tovrstnih prevozov ne uporabljajo.

njegove podatke in kraj prevoza. Po najavi klicni center
obvesti prostovoljnega voznika in nato uporabniku potrdi
rezervacijo prevoza. Vozilo zagotavlja občina, urejeno pa je
tudi zavarovanje voznika in sopotnikov. Klicni center je za
rezervacije prevozov na voljo vsak delovnik med 8. in 18. uro,
najavo prevoza pa je treba opraviti vsaj 3 dni pred izvedbo
storitve. Vozniki prostovoljci bodo prevoze opravljali od
ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, izjemoma pa se
lahko dan in ura prevoza prilagajata posebnim potrebam
uporabnika.

Kdo je lahko PROSTOFER?
Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško
dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati
tistim, ki potrebujejo prevoz. Vendar pa so prostoferji v
resnici veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim
sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko izstopajo iz
avtomobila, pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in
med pregledom počakajo nanje ter jim pomagajo nesti
vrečke iz trgovine in jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju
po stopnicah. To so ljudje z velikim srcem, ki svojo humanost
jemljejo za samoumevno in častno dejanje.

Komu je namenjen PROSTOFER?
Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo
sami, nimajo sorodnikov ali imajo nizke mesečne dohodke,
pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi.
Prostofer jim z brezplačnimi prevozi omogoča lažjo
dostopnost zdravniške oskrbe in javnih ustanov ter možnost
urejanja drugih nujnih in potrebnih opravkov.

Kako postati PROSTOFER?
Vozniki, ki želite postati prostoferji, to sporočite na Občino
Ljutomer, in sicer pokličite Karmen Lah na telefonsko
številko 02 584 90 54 ali ji pišite na e-naslov karmen.lah@
ljutomer.si.

Kako deluje PROSTOFER?
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno
številko 080 10 10. V komunikacijskem centru zabeležijo
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Varujmo naravo
Neodgovorno odlaganje odpadkov
v naravo

Nameščena opozorilna tabla za
lastnike psov
Na javnem mestu moramo imeti pse na povodcu, prav tako pa
moramo poskrbeti za čiščenje pasjih iztrebkov. Medobčinski
inšpektorat in redarstvo tudi na območju ljutomerske občine
nadzoruje izvajanje zakonskih predpisov na tem področju,
veseli pa nas, da si čiste javne površine želijo tudi občani, ki
nas opozarjajo na nečedno ravnanje. Prav na pobudo občanov
je bila ob otroškem igrišču med blokovskim naseljem v Užiški
ulici v Ljutomeru nameščena tabla, ki lastnike psov opozarja,
da morajo imeti svoje hišne ljubljence na povodcu in da so za
njimi dolžni pospravljati iztrebke.
V prihodnje bodo table nameščene tudi na drugih lokacijah
v ljutomerski občini. Verjamemo, da se boste tudi tam, kjer
table še niso nameščene, vedli odgovorno ter boste svoje pse
na vsakodnevne sprehode vodili na povodcu in odstranjevali
pasje iztrebke.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki Občine Ljutomer
določa obvezno vključitev v sistem ravnanja s komunalnimi
odpadki, prav tako pa nam zakonodaja nalaga, da moramo
odpadke ločevati in jih je prepovedano sežigati ali odlagati v
naravi.
Kljub številnim opozorilom in kaznovanju kršiteljev s strani
Medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR) v zadnjem
obdobju znova opažamo veliko odpadkov, odvrženih v naravo,
na kar nas opozarjajo tudi občani.
Še svež je primer iz letošnjega oktobra, ko nas je lokalni medij
Prlekija-on.net seznanil s slikami odpadkov, odloženih v
gozdu v naši občini. Ob ogledu na terenu smo bili uslužbenci
MIR zgroženi, saj je povzročitelj odvrgel precejšen kup
uporabljenih otroških plenic. V inšpekcijskem postopku je
bil ugotovljen povzročitelj, ki je moral odpadke odstraniti
in oddati izvajalcu javne službe. Iz tehtalnega lista Zbirnega
centra v Ljutomeru je razvidno, da je povzročitelj pripeljal
kar 100 kilogramov odpadkov. Ugotovljeno je bilo, da so bili
odpadki odvrženi 4 kilometre od bivališča povzročitelja,
merjeno po zračni črti, in bi jih lahko že prej odpeljal na
Zbirni center v Ljutomeru, namesto da jih je odvrgel v gozd.
Za storjeni prekršek je bil kaznovan z globo v višini 100 evrov.
Če povzročitelja ne bi našli, bi odvržene odpadke moral
odstraniti lastnik gozda.
Spoštovane občanke in občani,
Tudi ob prebiranju tega prispevka se zamislimo nad svojim
početjem ter nad tem, kako ravnamo z naravo in njenimi
danostmi. Potrudimo se in z odpadki ravnajmo v skladu
z zakonodajo, ker bo le tako naše okolje za nas in za naše
zanamce ostalo čisto in neobremenjeno z nevarnimi snovmi,
škodljivimi za zdravje.

Olga Lukman, inšpektorica MIR
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Paket zajema: Toplotno črpalko Bioblock 6kW ali 9kW (enofazna), samočistilni kotel na pelete Biodom 27A, 200
L grelnik vode za toplotno črpalko, vremensko regulacijo (s katero lahko vodimo kotel, TČ, hranilnik toplote,
3 ogrevalne zanke, sončne kolektorje, bojler sanitarne vode), mešalni hitro montažni set za sistem ogrevanja,
celoten material za vgradnjo, montažo opreme in zagon sistema. V primeru drugačnih želja in potreb se paket
lahko prilagodi.
KSP trgovina, Ulica Rada Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer | t: 02 585 16 20 | e: trgovina@ksp-ljutomer.si

21

Turizem
Projekt Vodilne destinacije Pomurje
Objavljene prispevke si lahko ogledate na spodnjih
povezavah.
https://kamzmulcem.si/3-dnevno-potepanje-po-pomurju/
https://kamzmulcem.si/druzinski-vikend-v-prlekiji/
https://kamzmulcem.si/kzm-ocenjuje-ranc-jures-babinci/
https://kamzmulcem.si/kzm-ocenjuje-glamping-soncnadolina-bioterme/
https://kamzmulcem.si/kzm-ocenjuje-turisticna-kmetijafrank-ozmec-ljutomer/
https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174807954?s=tv
https://siol.net/planet-tv/jutro-na-planetu/kolesarskapustolovscina-na-podezelju-v-pomurju-563942

Oktobra 2021 je snemalna ekipa televizijske hiše Planet
TV obiskala Ranč Jureš v Babincih, ki jih je navdušil s svojo
ponudbo. Reportaža je nastala v okviru projekta Vodilne
destinacije Pomurje. Prav tako v okviru projekta so Prlekijo
obiskali soustvarjalci bloga Kam z mulcem. V začetku avgusta
in v sredini septembra sta dve družini raziskovali mesto
Ljutomer in njegovo okolico ter si ogledali najznamenitejše
turistične točke. Svoje vtise so strnili v prispevkih na blogu
in socialnih omrežjih ter v oddaji RTV Slovenija Dobro jutro.
Doživetje v Prlekiji so povzeli takole: »Če želite oddih preživeti
v regiji, v kateri boste imeli zeleni odklop z zadostno dozo
miru in vrsto aktivnosti za otroke ter v kateri sta doma dobra
kulinarika in iskreno gostoljubje, se odločite za Prlekijo.«

Občina Ljutomer je ohranila znak
»Slovenia Green Destination
Bronze«

Občina Ljutomer se je leta 2017 vključila v Zeleno
shemo slovenskega turizma (ZSST) z namenom, da
s pomočjo mednarodno priznanega orodja za razvoj
zelenih destinacij vzpostavi trajnostni model turizma, ki
bo valoriziral naravne, družbene in kulturne potenciale
ter jih povezal v edinstveno ponudbo nove turistične
destinacije. Leta 2021 je potekala obnova certifikata
zelenega znaka, zato je bilo izvedeno ponovno ocenjevanje.
S strani mednarodnega partnerja je Občina Ljutomer
tako prejela končni rezultat procesa obnovitve znaka, ki
ga je uspešno zaključila in tako ohranila znak »Slovenia
Green Destination Bronze«. Z upoštevanjem priporočil bo
destinacija Ljutomer začela z uresničevanjem predpisanih
ukrepov za doseganje znaka na višji stopnji zahtevnosti.
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Ljutomer sodeloval v oddaji »V petek zvečer«
Na prvem programu Televizije Slovenija so oktobra 2021 začeli
predvajati glasbeno-razvedrilno oddajo »V petek zvečer«, ki
jo vodita Melani Mekicar in Blaž Švab. Med drugim se v oddaji
slovenski kraji potegujejo za naziv »Najboljši kraj«. V oddaji je
tako sodeloval tudi Ljutomer, ki so ga zastopali Milan Lebar,
ustanovitelj in idejni vodja ansambla Štrk ter predsednik
Pihalnega orkestra Ljutomer, Mateja Štabuc Šumak, nekdanja
ljutomerska vinska kraljica, vitezinja vina slovenskega reda
vitezov vina ter znana in aktivna promotorka prleškega vina,
in David Žibrat, aktualni svetovni prvak ter dobitnik številnih
kolajn na evropskih in svetovnih prvenstvih v kikboksu.
Nasprotniki iz Kranja so v bojih proti ekipi iz Ljutomera
usmerili vse svoje moči, vendar zaman. Ljutomer je zmagal.
S sodelovanjem v oddaji sta se tako Ljutomer kot Prlekija
predstavila širši slovenski javnosti, ekipa, zaslužna za zmago,

pa je poskrbela za precejšnjo medijsko pozornost naše
destinacije in dokazala, da je naš slogan »Prleki smo prvi«
več kot upravičen. Nastop ekipe v finalu je napovedan v
pomladnih mesecih prihodnjega leta.
Posnetek oddaje si lahko ogledate na povezavi https://www.
rtvslo.si/4d/arhiv/174821801?s=tv.

RENAULT CLIO LIMITED

že za

*
12.990
€
paket zimskih pnevmatik

5 let podaljšanega jamstva**
*Navedena maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Renault CLIO Limited SCe 65 in že vsebuje
redni popust v višini 500 € ter dodatni popust v višini 400 €, ki velja ob nakupu z Renault Financiranjem. **Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete
subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 €, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) in vzdrževanje za motor po polovični ceni
(5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 6.000 €, minimalnim trajanjem 36 mesecev
z Renault Financiranjem. Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačen paket zimskih pnevmatik. Poraba pri mešanem ciklu: 4,1–6,0
l/100 km. Emisije CO2: 107–137 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0115–0,0261 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00011–0,00018 g/km. Število delcev (x1011):
0,00–0,04. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.Slika je simbolična. Več informacij o ponudbi in pogojih nakupa je na
voljo na renault.si. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana. Pridržujemo si pravico do napak.

Renault priporoča

avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

www.renault.si

Kolodvorska
ulica 26, LJUTOMER
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Sodelovanje v oddaji Radia Maribor
Malo naokrog

Spominska vožnja z vlakom
Ob obeleženju evropskega leta železnic ter 130-letnice
odprtja železniške proge med Gornjo Radgono
in Ljutomerom je bila 18. 10. 2021 organizirana
spominska vožnja na progi Gornja Radgona–Ljutomer.
Glavni pobudnik in organizator te spominske vožnje
je bila Razvojna agencija PORA Gornja Radgona, ki je
v sodelovanju s Slovenskimi železnicami, občinama
Gornja Radgona in Ljutomer ter podjetjem Radgonske
gorice uspešno izvedla počastitev tega visokega jubileja.
Vožnja z vlakom je bila namenjena predvsem občanom
obeh občin in okolice, vendar ni manjkalo niti turistov
iz ostalih slovenskih mest. Več kot 340 obiskovalcev iz
Gornje Radgone je na železniškem postajališču Ljutomer
mesto pričakal Pihalni orkester Ljutomer in jih pospremil
do Glavnega trga, na katerem se je odvijalo praznovanje.
Predstavljena je bila prleška kulinarika, na voljo pa so
bili tudi vodeni ogledi ključnih turističnih točk v mestu.
Poskrbljeno je bilo tudi za najmlajše, ki so na svojevrsten
način spoznali mesto Ljutomer.
Dogodek Vožnja s spominskim vlakom nima samo
promocijskega pomena, saj predstavlja tudi nov začetek
sodelovanja med prleškimi občinami predvsem na področju
turizma in s tem prispeva k večji prepoznavnosti Prlekije.
Več o dogodku lahko preberete na povezavi https://www.
obcinaljutomer.si/objava/563595.

Radio Maribor v oddaji Malo naokrog obiskuje različne kraje
po Sloveniji ter predstavlja življenje in delo v njih. Tako se
je na povabilo k sodelovanju z veseljem odzvala tudi Občina
Ljutomer in županja mag. Olga Karba je ekipo radia, skupaj z
lokalnimi ponudniki sprejela na Jeruzalemu.
Županja je v uvodu najprej pozdravila poslušalce in kratko
predstavila življenje v občini. Tjaša Kovačič, vinska kraljica
Društva vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer v letih
2018 in 2019, je v svojem govoru predstavila zgodovino
vinogradništva in vina v Prlekiji. Nadica Tompa iz Turizma
na podeželju Tompa je predstavila prleško kulinariko in
značilnosti martinove pojedine. V nadaljevanju je Tomaž
Markovič, predstavnik muzeja Splošne knjižnice Ljutomer,
predstavil pomen ljutomerskega grba in pionirsko vlogo
Ljutomera na slovenskih tleh, Katja Murkovič iz TIC Ljutomer
pa je predstavila Jeruzalem in celotno turistično ponudbo
naše občine. Saša Žuman iz Lončarstva Žuman je govoril o
družinski tradiciji lončarstva, podžupan Niko Miholič pa je
predstavil povezovanje lokalnih ponudnikov in predstavil
namen delovanja Turistične zadruge Prlekija.
Tovrstne oddaje so izjemnega pomena za promocijo naših
krajev, prav tako pa pripomorejo k večji prepoznavnosti
destinacije.
Prispevek si lahko ogledate na povezavi https://www.rtvslo.
si/4d/arhiv/174819677?s=radio.

Projekt Digikul
Novembra 2021 so bile izvedene zadnje dejavnosti
projekta Digikul – razvoj turistične ponudbe, digitalno
inoviranje kulturne dediščine in dvig kompetenc vodilne
turistične destinacije. Poleg digitalizacije nepremične
kulturne dediščine, in sicer cerkvice na Jeruzalemu, ter
razvoja novega integralnega produkta in 5-zvezdičnega
doživetja, projekt predvideva tudi razvoj vsebin digitalne
promocije, ki bodo izvedene v obliki prikaza doživetja
skozi VR-očala. Vsebina doživetja v Prlekiji bo trgatev, ki
jo bodo obiskovalci naše destinacije tako lahko doživeli
v vseh letnih časih. Gre za odličen etnografski zapis,
ki bo obiskovalce in zanamce poučil o tradicionalnem
prleškem opravilu.
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V naši občini unovčenih za 2,2
milijona evrov turističnih bonov

Kolesarska pot Evropska Amazonka
Občina Ljutomer sodeluje v evropskem projektu »Amazing
AoE, Amazon of Europe Bike Trail«, katerega cilj je razviti
priložnosti za trajnostni razvoj ter skupne pristope za
upravljanje raznolike naravne in kulturne dediščine ter
virov v AoE, hkrati pa bo omogočena edinstvena izkušnja
za mednarodne obiskovalce. V okviru projekta je bila
ob Tinekovem brodu na Moti postavljena promocijska
tabla, ki obiskovalce ob Muri nagovarja k obisku okoliških
znamenitosti.

Turizem je zaradi negativnih vplivov novega koronavirusa
zagotovo med najbolj prizadetimi panogami. Občina
Ljutomer je kljub vsem ukrepom in omejitvam, ki so
povezani z epidemijo, optimistično nadaljevala pot proti
zastavljenim ciljem oziroma pot trajnostnega razvoja
turizma.
V Sloveniji je bilo med 16. julijem in 24. oktobrom 2021
unovčenih 53 odstotkov bonov, to je 1,088.889 bonov v
skupni vrednosti 76,531.538 evrov. Največ, 43 odstotkov,
vseh novih bonov je bilo unovčenih v gostinstvu, temu
pa sledi turizem, v katerem jih je bilo unovčenih 37
odstotkov. Za kulturo je bilo porabljenih 14 odstotkov
bonov, od tega več kot dve tretjini za nakup knjig ter
učbenikov in delovnih zvezkov, preostalih šest odstotkov
pa je bilo unovčenih za šport.
V ljutomerski občini je bilo do 24. oktobra 2021 unovčenih
16.299 turističnih bonov v vrednosti 2,202.550 evrov.
Spodbude v obliki vavčerjev so imele velik pomen za
nastanitvene enote, saj so določene svoje kapacitete
napolnile do zadnjega kotička.

Bioterme so naj kopališče 2021
Bioterme Mala Nedelja že sedmo leto zapored sodelujejo
na izboru za naj kopališče, ki ga vodi Radio Si. Izbor z
več kategorijami poteka v organizaciji RTV Slovenija v
sodelovanju s spletnim portalom Dobro jutro, Slovenija in
vključuje več radijskih postaj po Sloveniji.
Oddaja Naj kopališče se predvaja poleti ob sobotah na
radijskih programih Radia Slovenija: na Radiu Si, Radiu
Maribor in Radiu Koper, oglašanje s kopališč v živo pa
je mogoče poslušati tudi na več regionalnih in lokalnih
radijskih postajah. Glasovalcem z glasovnicami, ki jih
gostje oddajo neposredno na kopališčih, in glasovalcem na
spletni strani, ki tam lahko sporočijo tudi svoje pripombe
in namige za izboljšanje ponudbe, pa organizatorji vsako
poletje podeljujejo tudi praktične nagrade, ki jih prispevajo
slovenska kopališča.
Bioterme so v vseh letih sodelovanja po izboru slovenskih
kopalk in kopalcev izbrane med tri najboljša kopališča v
kategoriji srednje velikih kopališč, letos pa jim je v svoji
kategoriji uspelo postati naj kopališče že četrtič.
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Dogajalo se je
20-letnica delovanja Turističnega društva Cven
14. avgusta 2021 je na »Grüntu« na Cvenu potekala slovesnost ob praznovanju 20. obletnice delovanja Turističnega
društva Cven. Slavnostni govornik je bil domačin s Cvena in
častni občan Občine Ljutomer dr. Miran Puconja, prireditev
pa so s kulturnim programom popestrili recitatorja z osnovne šole na Cvenu in člani Cvenskega okteta. Predsednik
društva Janko Horvat je zaslužnim članom in podpornikom
podelil zahvale in priznanja, članom društva pa je ob jubileju čestital tudi podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič.
Člani so za vse navzoče pripravili bogato pogostitev, z živo
glasbo pa so poskrbeli tudi za veselo vzdušje.

Občni zbor Društva vinogradnikov Mala Nedelja
21. avgusta 2021 je v Moravcih v Slovenskih goricah potekal občni zbor Društva vinogradnikov Mala Nedelja. Ta se je
prvič odvijal na mestu nekdanjega gasilskega doma Moravci, na katerem stoji novi vinogradniški dom, ki so ga člani s
skupnimi močmi pričeli graditi letos spomladi. Po uradnem
delu je sledila tradicionalna postavitev klopotca, preostanek
popoldneva pa so se člani in podporniki društva družili ob
jedači in pijači ter se veselili prihajajoče jeseni.

3. krajevni praznik KS Krištanci,
Šalinci, Grlava

150. obletnica čitalnice
pri Mali Nedelji

21. avgusta 2021 so v Krajevni skupnosti Krištanci, Šalinci,
Grlava praznovali tretji krajevni praznik. Dopoldne so praznik obeležili s kolesarjenjem, na osrednji prireditvi pa so
kulturni program pripravili otroci, ker je pred tem potekal
otroški Mavrični tabor. Zbrane sta nagovorila predsednica
Slavica Sunčič in podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič.
Po kulturnem programu in pravljični jogi za otroke pa so
sledili še igre krajanov in sproščeno druženje pod šotorom.

22. avgusta 2021 je v prijetnem ambientu ob Lovskem domu v Radoslavcih potekala osrednja prireditev ob 15-letnici čitalnice pri Mali Nedelji z naslovom
»Pri Mali Nedli opet štejemo«, ki jo je organiziralo
Kulturno društvo Anton Krempl Mala Nedelja. Člani
društva so v senci dreves prebirali prozo in poezijo, program pa so popestrili tudi z glasbo in petjem
domoljubnih pesmi. Zbrane sta nagovorila podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler in direktorica
Splošne knjižnice Ljutomer Vesna Laissani. Ugotavljali so, da ima kulturno društvo precej članov, ki literarno ustvarjajo ter izdajajo monografije, romane in
pesniške zbirke, ter da je kulturno življenje pri Mali
Nedelji izjemno živo.
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Tlakovanje rimskega mozaika
na Stari Cesti

Predstavitev knjige Življenje
Svetlane Oletič

22. avgusta 2021 je Turistično društvo Stara Cesta izpeljalo
tlakovanje rimskega mozaika, ki ga dograjujejo vsako leto.
Zaradi omejitev, ki so bile v veljavi, so se odločili, da dogodek obeležijo samo v članski zasedbi, zato se rimskih iger
zunanji obiskovalci niso udeležili. Prireditve se je udeležil
tudi domačin in podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler.
Kljub temu da je dogodek potekal v okrnjeni zasedbi, so si
člani društva prijetno popestrili dan in uživali v druženju.

24. avgusta 2021 je na odprti terasi slaščičarne Flo Cukeraj
v Ljutomeru potekala predstavitev knjige Svetlane Oletič z
naslovom Življenje. Avtorica, ki živi v Kuršincih in je učiteljica
športne vzgoje na Osnovni šoli Mala
Nedelja, je
predstavila avtobiografski roman, v katerem
je opisala svojo življenjsko pot. Nikoli ji
ni bilo z rožicami postlano, vendar je z
vztrajnostjo, treningom in trdim delom
premagala vse ovire. Postala je uspešna
ženska, odlična športnica – odbojkarica,
mama in pisateljica. Prireditve so se med
drugimi udeležili podžupana Občine
Ljutomer Niko Miholič in Janko Špindler
ter predsednik Krajevne skupnosti
Mala Nedelja Boštjan Žerdin.
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Obisk razvojnega oddelka vrtca Buba
1. septembra 2021 je bil prvi delovni dan za ponovno samostojni zavod Osnovna šola Cvetka Golarja Ljutomer, ki
je bil doslej podružnica Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer. Istočasno z osamosvojitvijo je zavod vzpostavil tudi
delovanje razvojnega oddelka vrtca za otroke s posebnimi
potrebami. Program razvojnega oddelka vrtca se izvaja
v Vrtcu Cezanjevci. V program so vključeni trije otroci, ki
sta jih v spremstvu v. d. ravnateljice mag. Mateje Vaupotič
Štefanec obiskali ljutomerska županja mag. Olga Karba in
direktorica občinske uprave Angelca Lukman.

20-letnica ŠRD Kostanjevica

16. Bučarija na Stari Cesti

5. septembra 2021 je Športno rekreacijsko društvo
Kostanjevica praznovalo 20 let delovanja. V tem obdobju
so veliko ustvarili, pri tem pa so jim zelo pomagali dobri
donatorji. Najponosnejši so na to, da so v svojem kraju uredili
prijeten kotiček, v katerem potekata druženje in rekreacija.
Udeležence prireditve so nagovorili županja Občine Ljutomer
mag. Olga Karba, predsednik Krajevne skupnosti Stara Cesta
Marjan Kaučič in predsednik Športne zveze Ljutomer Mirko
Rauter, predsednik društva Tomi Špindler pa je zaslužnim
članom podaril spominske značke. Po uradnem delu se je v
sproščenem vzdušju odvijal turnir treh iger, na katerem je sodelovalo 21 tekmovalcev. Nato pa je sledilo še prijetno druženje in obujanje spominov na preteklih 20 let.

11. septembra 2021 je Turistično društvo Stara Cesta
izvedlo že 16. Bučarijo. Najprej so na društveni njivi pospravili pridelek in stehtali bučo velikanko, nato pa so na
prireditvenem prostoru pri Stajnkovih v Mekotnjaku razstavili bučne aranžmaje in buče velikanke. Med odraslimi
pridelovalci je najtežja buča tehtala 155 kilogramov, pri
turističnem podmladku pa je najtežja buča tehtala 44 kilogramov. Predsednica društva Marija Gaube je pozdravila
vse prisotne in podelila nagrade, nato pa so se udeleženci
sprehodili med bučami in se udeležili delavnice trebljenja
buč in izrezovanja strahcev. Bučarije sta se udeležila tudi
podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič in predsednik
Krajevne skupnosti Stara Cesta Marjan Kaučič.

Predstavitev knjižice Moje druge srčne domislice
17. septembra 2021 so člani Kulturnega društva Cven pripravili prireditev »Predstavitev knjižice Moje druge srčne domislice
avtorice Olge Majcen«. V bogatem kulturnem programu sta avtorica Olga Majcen in moderatorka Brigita Bohinec predstavili
avtoričino delo, člani Literarno-recitacijske sekcije KD Cven
so recitirali njene domislice, pevci MePZ Cven-Pristava, Cvenski oktet ter Iva, Urška in Felicita Heric Taškov pa so kulturni
program še dodatno obogatili s petjem in glasbo. S svojimi glasbenim nastopom so avtorico knjižice presenetili še cvenski folklorniki in Tihomir Babič s prijateljem. Avtorico in ostale zbrane so nagovorili domačin in častni občan Občine Ljutomer dr.
Miran Puconja, vodja območne izpostave JSKD Mira Rebernik
Žižek in podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler.
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Koncerti v atriju mestne hiše Ljutomer
Septembra 2021 je Turistična zadruga Prlekija v atriju
mestne hiše Ljutomer ob kozarcu prleškega vina in kulinariki pripravila dva zanimiva koncerta. Najprej je 3. septembra 2021 potekala prireditev Jazz in vino. Za glasbeni del
so poskrbeli Domen Gnezda, Jože Zadravec in Luka Gajser,
za odlično predstavitev vina pa Tjaša Kovačič iz Vinogradništva Kovačič. 17. septembra 2021 pa so zadružniki skupaj z ljutomersko izpostavo Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti organizirali koncert glasbene skupine Prašnati,
hkrati pa so predstavili kakovostno vino Roberta Ozmeca
iz kleti MARO. To je bil že tretji glasbeni večer v atriju ljutomerske mestne hiše. Na koncertih lahko obiskovalci uživajo ob kakovostni glasbi, kozarcu odličnega prleškega vina
in dobrotah pristne prleške kulinarike, saj je vse, kar je v
ponudbi, pridelano izključno na prleških tleh. Podžupan

Občine Ljutomer Niko Miholič se je zahvalil vsem obiskovalcem, ki so se prijetnega večera udeležili ob upoštevanju
pogoja PCT, obenem pa je izrazil željo, da bi tudi v prihodnje skupaj organizirali še kakšen tako prijeten večer.

INSTALACIJE KAPUN d.o.o.
Stročja vas 13, 9240 Ljutomer
telefon: 02/5831898, mobitel: 041/648568
e-mail: instalacije.kapun@gmail.com

-ov poslovni partner

»Prleška brotva« v Vrtcu Ljutomer
23. septembra 2021 so v Vrtcu Ljutomer pripravili pravo »prleško brotvo«. Otroci, ki so trgali grozdje, so bili oblečeni v
delavske predpasnike, grozdje pa so z brentami in vedri
nosili do stiskalnice, v kateri je hišnik iz njega stiskal sladki
sok. Trgatve so se udeležile tudi vinska kraljica Društva vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer Tina Pregrad, ljutomerska županja mag. Olga Karba ter članice Društva upokojencev
Ljutomer, ki so pomagale pri obiranju grozdja. Ob koncu so si
sodelujoči privoščili še pravo prleško malico in sladki sok iz
grozdja, ob zvokih harmonike pa so tudi zapeli in zaplesali.

Uspešno izvedeno usposabljanje za
prostovoljce

Otvoritev prenovljene ceste v Globoki

29. in 30. septembra 2021 sta Občina Ljutomer in Mladinski svet Ljutomer v sodelovanju z Društvom upokojencev Ljutomer in ljutomerskim območnim združenjem
Rdečega križa Slovenije v Večgeneracijskem centru Pomurja – enota Ljutomer organizirala dvodnevno usposabljanje. Vodila ga je Tjaša Arko iz Slovenske filantropije.
Usposabljanja so se udeležili prostovoljci, ki bodo izvajali
družabništvo za starejše občane v občini Ljutomer. Srečanje so udeleženci zaključili s pozitivnimi sklepnimi mislimi in zavedanjem, da je pridobljeno znanje uporabno za
najrazličnejše življenjske situacije.

8. oktobra 2021 je v Globoki potekala slovesna otvoritev
prenovljene ceste Veščica–Globoka, ki je primer dobre
prakse sodelovanja Občine Razkrižje in Občine Ljutomer.
Slovesnost so organizirali domačini, ki so pripravili bogat
kulturni program. Zbrane sta nagovorila župan Občine
Razkrižje Stanko Ivanušič in županja Občine Ljutomer mag.
Olga Karba, blagoslov prenovljene ceste pa je opravil dekan
ljutomerske dekanije msgr. Franc Režonja. Pri prerezu traku je sodelovala tudi domačinka Anita Pajek iz Veščice, ki
je s svojo družino za prenovo ceste namenila precejšen del
zemljišča, za kar je prejela tudi zahvalo.

Darovi jeseni v Društvu
upokojencev Ljutomer
8. oktobra 2021 je Sekcija za ohranjanje kulturne
dediščine pri Društvu upokojencev Ljutomer pripravila
razstavo z naslovom »Darovi jeseni«. Razstave se je udeležil tudi podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler, ki
se je vodji sekcije Danici Makoter zahvalil za ves vloženi
trud, hkrati pa se je zahvalil vsem članom in članicam
sekcije, ki s svojim delovanjem skrbijo, da znanje, ki je
neprecenljive vrednosti, ne zatone v pozabo.
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Občni zbor Čebelarskega društva
Ljutomer
17. oktobra 2021 je Čebelarsko društvo Ljutomer v prostorih Gostilne Pavličič v Pristavi pripravilo občni zbor, na
katerem sta člane med drugim nagovorila podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler in podpredsednik Čebelarske
zveze Slovenije Janez Vencelj, ki se je čebelarjem in čebelarkam zahvalil za njihov trud, obenem pa je predstavil
aktualne projekte. Tudi letos bo potekalo vzpodbujanje
porabe doma pridelane hrane s projektom Tradicionalni
slovenski zajtrk, ki je nastal po zamisli čebelarjev, prav
tako kot obeleženje svetovnega dneva čebel, ki poteka
vsako leto 20. maja.

Otvoritev prenovljene stavbe NMP v Ljutomeru
Zdravstveni dom Ljutomer se lahko pohvali s prenovljeno
stavbo nujne medicinske pomoči, ki so jo svojemu namenu predali 22. oktobra 2021. Otvoritve so se med drugim
udeležili županja in župani občin ustanoviteljic Zdravstvenega doma Ljutomer mag. Olga Karba, mag. Branko Belec,
Stanko Ivanušič in Slavko Petovar ter strokovna direktorica
Splošne bolnišnice Murska Sobota Manuela Kuhar Makoter, obiskovalce pa sta nagovorila direktor Zdravstvenega
doma Ljutomer Boštjan Pihlar in državna sekretarka na
Ministrstvu za zdravje Alenka Forte. Kulturni program je
pripravil kvartet godal Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, stavbo pa je blagoslovil ljutomerski duhovnik Goran
Merica. Po svečani prireditvi so si lahko obiskovalci ogledali prenovljene prostore, ki so bili tako simbolično predani svojemu namenu.

Želimo vam blagoslovljene
božične in novoletne praznike
ter ponosno praznovanje dneva
samostojnosti in enotnosti.
Naj novo leto zaznamujeta
predvsem zdravje in upanje.
Vse dobro v letu 2022!
Z novim letom svoja vrata odpira
občinska pisarna NSi. Obiščite nas
na Prešernovi ulici 25 v Ljutomeru
in spremljajte na Facebook strani
NSi Ljutomer.
Občinski odbor NSi Ljutomer
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Spominske slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve
V organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Ljutomer in
Občine Ljutomer so v drugi polovici oktobra potekale številne
spominske slovesnosti. Osrednja je bila 22. oktobra 2021 pri
spomeniku Triglav v Ljutomeru v organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Ljutomer in Občine Ljutomer. V kulturnem programu so nastopili dijaki Gimnazije Franca Miklošiča
Ljutomer ter učenci Osnovne šole Ivana Cankarja in Glasbene
šole Slavka Osterca Ljutomer. Osrednji govornik je bil Janez
Vencelj, predstavnik Policijskega veteranskega društva Sever
za Pomurje. K spomeniku sta venec položila podžupan Občine
Ljutomer Janko Špindler in predsednik Združenja borcev za
vrednote NOB Ljutomer Jani Prajner, varovanci Doma starejših občanov Ljutomer pa so prižgali sveče.

Trgatev v atriju mestne hiše Ljutomer
29. oktobra 2021 so člani Društva vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer opravili trgatev potomke najstarejše
trte, ki raste v atriju mestne hiše Ljutomer. Trganje grozdja
je opravil mestni viničar Miha Kuhar, za stiskanje grozdja
in bogato pogostitev pa so poskrbeli člani in članice Kluba
prleških babic iz Pristave. Trgatev sta popestrila tudi godca
s harmoniko, zbrane obiskovalce pa so nagovorili vinska
kraljica Tina Pregrad, predsednik društva Stanislav Kaučič
in podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler.

Na obisku v Ljutomeru minister Jernej Vrtovec

V torek, 23. novembra 2021, je v okviru obiska Vlade Republike Slovenije v Pomurju in na povabilo lokalnega odbora NSi Ljutomer obiskal minister za infrastrukturo Jernej
Vrtovec, ki se je skupaj s sodelavkami z Direkcije Republike
Slovenije za investicije v mestni hiši v Ljutomeru z županjo
Občine Ljutomer mag. Olgo Karba in sodelavci iz občinske
uprave pogovarjal o infrastrukturnih projektih na območju
ljutomerske občine in širše Prlekije. S sredstvi iz državnega
proračuna se je pravkar pričelo urejanje nevarnega cestnega priključka na regionalno cesto z Jeruzalema, prihodnje
leto pa bo urejen še cestni izvoz na regionalno cesto iz naselja Šalinci. Minister Vrtovec je obljubil, da bo prihodnje
letu urejeno tudi krožišče pri sodišču v Ljutomeru, sprejel

pa je tudi pobudo Občine Ljutomer, da se v Zakon o cestah
umesti določilo, da gradnjo pločnikov in kolesarskih cest
ob regionalnih cestah financira država, ne pa občine, kot je
v zakonu zavedeno sedaj. Občina Ljutomer bo na pobudo
gospodarstvenikov v prihodnjih dneh na Ministrstvo za infrastrukturo posredovala zahtevo po izgradnji hitre ceste
na relaciji Ljutomer–Vučja vas. Minister Vrtovec je Občino
Ljutomer pozval, da skupaj z ostalimi občinami na desnem
bregu reke Mure načrtuje izgradnjo kolesarske poti s prijavami na razpise Evropske unije. Obisku je prisostvoval
direktor podjetja Segrap Ljutomer Miran Blagovič, ki je
ministra pozval, da odgovorni odpravijo administrativne
ovire, ki preprečujejo nadaljnje izkopavanje gramoza.
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Ko človeka žene strast, da bi bil čim boljši,
najde tudi način, kako preseči ovire, ki mu stojijo na
poti.
Naj bodo vaše odločitve modre,
ideje ustvarjalne in sreča brezmejna.

Ž E L I M O VA M

IN S RE ČN O 2 0 2 2

www.avtokrka.si

Veliko sreče in lepih sanj,
naj vam prinese božični dan,
novo leto pa naj zaživi,
radosti polno brez solza in skrbi.
Kolektiv podjetja Murales

V podjetju Murales d.d. Ljutomer se ponašamo s tridesetletno tradicijo
specializirane izdelave stolov, miz in jedilniških klopi iz masivnega lesa,
ki v vsak interier prinesejo čar stoletne narave gozda.
Dizajn naših izdelkov prostoru poda urejenost in brezčasno eleganco.
Vabimo vas da nas obiščete v našem salonu na
Kolodvorski ulici 3, Ljutomer ali na www.murales.si

Iz naših šol in vrtcev
Mednarodni projekti na OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
ki smo jih z učenci v projektu narisali na potke ob šoli in na
šolskih hodnikih. Na šolskem vrtu smo nabrali zelišča in v
šolski kuhinji pripravili melisin sirup, ki so ga udeleženci kot
spominek odnesli svojim domačim.
Mesto Ljutomer so gostje spoznavali z aplikacijo CŠOD Misija.
Vsebino aplikacije za spoznavanje Ljutomera so za goste pripravili učitelji in učenci skupine Erasmus OŠ Ivana Cankarja
Ljutomer, ki so poskrbeli tudi za prevod v nemščino. Pri vodenju po mestu Ljutomer so partnerjem pomagali naši učenci, ki so z odliko opravili delo prevajalcev in pomočnikov. Med
učenci in učitelji partnerskih držav so se stkala nepozabna
prijateljstva. Še najbolj pa sta naše goste navdušila Jeruzalem
in reka Mura, ki smo si jo ogledali z raftov.
V sklopu projekta smo s sodelujočimi učenci že izrisali
didaktične gibalne potke ter igre okrog šole in na šolskem
hodniku, priskrbeli športne rekvizite za gibanje na prostem
in v telovadnici ter zbrali recepte najljubših jedi. Te bomo s
pomočjo Zdravstvenega doma Ljutomer poskušali prenesti
v bolj zdravo obliko, nato pa jih bomo kot spletno knjigo
objavili za javnost. Načrtujemo tudi virtualno trim stezo,
na katero bomo s pomočjo športnih učiteljev in učencev
dodali gibalne postaje po mestu Ljutomer in okolici. Upamo, da se bomo lahko v tem šolskem letu udeležili izmenjav v partnerskih državah. Tam nas že nestrpno pričakujejo
naši prijatelji učenci in učitelji, s katerimi bomo spoznavali,
kako se za zdrav način življenja trudijo v Nemčiji, Severni
Makedoniji, Litvi in na Danskem.

Na OŠ Ivana Cankarja Ljutomer smo v letošnjem šolskem
letom uspešno zaključili naš prvi triletni mednarodni projekt Erasmus+, BEErasmus, v katerem smo učitelji in učenci
partnerskih držav (Slovenija, Nemčija, Avstrija in Hrvaška)
na mednarodnih srečanjih v posameznih državah skupaj
proučevali čebele, ki so nam kot kulturni nosilci v posameznih državah pomagale tudi pri spoznavanju različnih kultur in sovrstnikov. V triletnem projektu se je zvrstilo veliko
dejavnosti s partnerji, ki so podpirali našo temo o čebelah.
Še posebej veseli pa smo bili povabila Občine Ljutomer, da
smo se lahko v zadnjem dejanju projekta vključili v turistični produkt »S Tinkom po Ljutomeru«. Učenci naše šole so
poimenovali lik v knjižici, čebelo Špelo. Sami pa smo ustvarili tudi točko ob šolskem učnem čebelnjaku. Tam smo uredili didaktično gibalno potko, zasadili medovite rastline in
postavili leseno klopco z žigom turistične poti skozi mesto
Ljutomer.
Naš drugi mednarodni projekt pa nosi delovni naslov »Wir
machen Schüler stark«. V tem projektu se s svojimi novimi
partnerji (Nemčija, Danska, Severna Makedonija in Litva) pogovarjamo o zdravem načinu življenja. Zaradi pandemije smo
projekt začeli na daljavo. Učenci partnerskih šol so se že srečali na videokonferenci, se spoznali in pogovarjali o temah,
povezanih z zdravim načinom življenja. Prvo skupno srečanje
vseh udeležencev v živo pa se je odvilo konec oktobra v Sloveniji na naši osnovni šoli. Na srečanju smo učiteljem partnerskih šol predstavili svojo šolo in njene aktivnosti, povezane z
zdravim načinom življenja: športne aktivnosti in aktivnosti,
povezane z zdravo prehrano.
Zelo so jih zanimali naš šolski vrt, učilnica v gozdu in učni
čebelnjak. Navdušeni so bili nad didaktično gibalnimi potmi,

Metoda Ljubec, koordinatorica projektov
Erasmus+ na OŠ Ivana Cankarja Ljutomer

SANITETNI REŠEVALNI

PREVOZI
Naročanje:

041-800-091

02/588-1738
www.medicinski-prevozi.si

NENUJNI MEDICINSKI PREVOZI, Stanislav Nedeljko s.p.
Lukavci 64, 9242 Križevci pri Ljutomeru
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Osnovna šola Cvetka Golarja Ljutomer znova samostojna šola
Po večletnih prizadevanjih je Osnovna šola Cvetka Golarja
Ljutomer s 1. septembrom 2021 znova postala samostojna šola. Korak ne prinaša le organizacijskih in kadrovskonormativnih sprememb, temveč je predvsem pomembno
priznanje temu, da je tudi šola s specializiranimi oblikami
izobraževanja pomemben del lokalne in širše skupnosti.
Da, v letu 2021 ne rečemo več radi, da smo šola s prilagojenim
programom ali še huje in včasih pač nehote in ne grdo misleč
– posebna šola. Raje govorimo o specializiranih oblikah izobraževanja, ki nudijo podporo raznolikim razvojnim izzivom,
s katerimi se soočajo naši učenci. Raznoliki razvojni izzivi
postajajo del vsakdana in z njimi se sooča vedno več otrok in
mladostnikov, pa tudi odraslih, ki svojih primanjkljajev med
šolanjem pred leti morda še niso mogli definirati, z razvojem
stroke in znanosti pa je dognanj, vezanih na našo raznolikost,
vedno več. Kadar so primanjkljaji manjši in zmerni, učenci ob
dodatni strokovni pomoči ostajajo vključeni v redne osnovne
šole ter mnogokrat izkazujejo tudi posebno močna področja
oziroma nadarjenost. Zadnja leta tudi stroka končno uporablja lepši in opogumljajoči izraz »dvojna izjemnost«. Kadar je
razvojnih izzivov več, pa vendarle opažamo, da učenci lažje
in veliko hitreje napredujejo v manjših skupinah, v katerih
se program nekoliko prilagaja, predvsem pa individualizira,
izvajajo pa ga ustrezno usposobljeni strokovnjaki. Ob tem ima

morda kdo pomislek, da s tem pozabljamo na inkluzijo in ne
sledimo paradigmi »ena šola za vse učence«, a inkluzija je tudi
in predvsem sprejemanje dejstva, da gre življenje včasih svojo
pot, da vsak svojo srečo in kvaliteto življenja ustvarja in meri
sam ter da je srečen otrok le uspešen otrok. Predvsem pa se
inkluzija ne meri le v šoli – meri se v lokalni skupnosti in v
družbi, ki jo soustvarjamo prav vsi.
Hvaležni smo vsem, ki so s svojo podporo in opogumljanjem podprli reorganizacijo naše šole v samostojno šolo.
Teh vas in jih je bilo mnogo. Samostojni smo fleksibilnejši in prepoznavnejši tudi v državnem merilu, dostopnejši
nam bodo tudi razpisi na našem področju, hkrati pa bo
lažje uvajanje novih in nujnih programov. Izjemno veseli
smo, da smo svojemu delovanju že uspeli dodati vrtčevski
razvojni oddelek Buba, ki je lokacijsko umeščen in prijazno
sprejet v vrtcu Cezanjevci, ki deluje pod okriljem Osnovne
šole Janka Ribiča Cezanjevci.
Pot je namreč zmeraj mogoče najti, če imamo skupni cilj.

Mag. Mateja Štefanec Vaupotič,
v. d. ravnateljice OŠ Cvetka Golarja

Razvojni oddelek vrtca Buba
1. septembra v letošnjem šolskem letu je na Osnovni šoli Cvetka
Golarja Ljutomer začel delovati razvojni oddelek vrtca z imenom Buba. V njem se izvaja prilagojeni program za predšolske
otroke s poudarkom na inkluzivnem povezovanju. To pomeni,
da razvojni oddelek Buba deluje na zunanji lokaciji, in sicer v
enoti Vrtca Cezanjevci, ki deluje pod okriljem OŠ Janka Ribiča
Cezanjevci.
V prilagojenem programu za predšolske otroke otroci lažje in
v manjši skupini (do šest otrok) optimalno razvijajo svoja močna področja. Cilji, oblike in metode dela so prilagojeni, izvajalci
pa uporabljajo otroku prilagojene in specializirane pristope, na
primer metodo PECS, metodo TEACCH in terapijo ABA. Skupino vodi specialna in rehabilitacijska pedagoginja, pomaga pa ji
pomočnica vzgojiteljice. Program je namenjen otrokom, ki se
soočajo z raznolikimi razvojnimi izzivi, na primer otroci s sen-

zornimi težavami, gibalno ovirani otroci in otroci z avtističnimi motnjami. Pomembna pa je tudi podpora staršem oziroma
družini in prenos naučenih veščin v domače okolje.
Vzgojno delo v oddelku Buba temelji na razumevanju specifičnih razvojnih potreb vsakega posameznega otroka. Glavno
vodilo sta individualizacija in iskanje otrokovih močnih področij, s čimer poskušamo otroke opolnomočiti za učenje tistih
veščin, ki jim predstavljajo večji izziv. Vzgojni proces je strukturiran, otroci se navajajo na dnevno rutino, ki jo potem poskušamo vpeljati tudi v domače okolje. Ker je skupina majhna,
je čisto vsak otrok »viden«, zato mu strokovni delavki lahko
namenita dovolj spodbude, pozornosti in topline, ki jih potrebuje za svoj razvoj.
					
Ana Žnidarič,

specialna in rehabilitacijska pedagoginja v oddelku Buba
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Tekmovanje za zlato kuhalnico 2021
šola se je na omenjeno tekmovanje prijavila prvič. Na tekmovanju smo se predstavile s pisnim izdelkom in pripravo
določenih nacionalnih jedi. Na regijski ravni smo prejele
zlato priznanje in se tako uvrstile na državno tekmovanje.
Priprave na najvišji nivo tekmovanja so bile dolge, toda
pestre, zabavne in nepozabne. Državno tekmovanje je potekalo 13. oktobra 2021 v Postojni. Tudi tam smo bile zelo
uspešne, saj smo se uvrstile na 2. mesto in tako prejele
srebrno kuhalnico. Za vse nas je bila to nova, prijetna in
nepozabna izkušnja. Visok uspeh na državnem tekmovanju je dokaz, da je bil ves naš trud poplačan. Še posebej
smo hvaležne svoji mentorici, učiteljici Katji Štih, ki nas je
vodila in nam pomagala pri zahtevnih pripravah.

16. septembra 2021 smo se učenke 9. a-oddelka OŠ Ivana
Cankarja Ljutomer Zala Vaupotič, Ana Horvat in Stella
Filipič pod mentorstvom profesorice Katje Štih udeležile
regijskega tekmovanja Zlata kuhalnica v Radencih. Naša

Kuharska ekipa OŠ Ivana Cankarja Ljutomer

Talne igre na šolskem igrišču Podružnične osnovne šole Cven
Talne igre so za otroke vir znanja in pridobivanja motoričnih spretnosti ter zdravja in veselja. So ključnega
pomena za otrokov razvoj, saj bogatijo njegove mentalne in motorične sposobnosti. Talne igre h gibanju spodbujajo pripadnike prav vseh generacij. Pripomorejo k
umiritvi ter omogočajo sprostitev, zabavo in kakovostno
preživljanje prostega časa. Pripomorejo tudi k spontanemu učenju barv, številk, črk in pojmov ter utrjevanju
znanja, spodbujajo domišljijo in ustvarjalnost, razvijajo
motorične sposobnosti, ravnotežje, koordinacijo, kondicijo in odrivno moč ter spodbujajo zdravo tekmovalnost
in poštenost. Učne ure s talnimi igrami so prijetnejše in
zabavnejše, izboljšujejo pa tudi zdravje, medsebojne odnose in dobro počutje otrok.
Nekaj talnih iger smo na igrišču ob POŠ Cven že imeli
– zemljevid Slovenije, mrežo in gosenico. Tem smo v poletnem času dodali še nove: motorično pot, skok v daljino, črte za pisanje in igro človek ne jezi se. Za risanje vseh naših talnih iger je poskrbelo prijazno podjetje
Razvedrilko iz Maribora, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.
Naši učenci se zunaj radi žogajo ter se igrajo na igralih,
v peskovniku in učni hišici, zadnji dve leti pa vedno bolj
izkoriščamo talne igre, ki nam ponujajo veliko različnih

možnosti učenja skozi igro. Z njimi želimo spodbujati
ustvarjalnost in socialne veščine ter ustvarjati nepozabna doživetja.

Učenci in učiteljice POŠ Cven,
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
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Dogajanje v vrtcu in OŠ Cezanjevci

V novo šolsko leto smo vstopili z veliko mero optimizma, pozitivne naravnanosti in predvsem idej za izvajanje najrazličnejših dejavnosti.
1. septembra 2021 smo tako otrokom v vrtcu zaželeli dobrodošlico in pripravili kotičke, v katerih so spoznavali prostor,
vrstnike in strokovne delavce. Tudi učence v šoli smo sprejeli
z nasmehom na obrazu in se skupaj z njimi veselili naših skupnih izzivov.
Nadaljevanje septembra je bilo za naš zavod zelo pestro.
Evropski teden mobilnosti smo obeležili z najrazličnejšimi
aktivnostmi. Med drugimi smo asfaltno površino pred vrtcem
poslikali z označbami, ki voznike opozarjajo na prilagojeno
hitrost v bližini vrtca.
V evropskem tednu športa smo v vrtcu pripravili 5. športne
igre vrtca Cezanjevci. Te smo izvedli v sodelovanju z okoliškimi vrtci. V šoli smo sodelovali v mednarodnem projektu
»Evropski šolski športni dan«. Izvedli smo prijateljski tek v
naravi. Dogajanja na področju športa torej ni manjkalo. Bili
smo gibalno aktivni, pridobivali smo vzdržljivost in veliko
časa preživljali v umirjenem naravnem okolju. V tem tednu smo prejeli tudi naziva »najbolj športna šola« in »najbolj
športni vrtec« za šolsko leto 2020/2021.
Oktober smo začeli s tednom otroka. Takrat smo v vrtcu praznovali 5. rojstni dan, ki smo ga obeležili s torto velikanko.
Odtisi dlani vsakega izmed otrok so na torti predstavljali našo
celoto. Vsakdo v našem vrtcu je edinstven posameznik, vsi
skupaj pa ustvarjamo neponovljivo celoto. Na praznovanju
so se nam pridružili ravnateljica Brigita Hojnik, ljutomerska
županja mag. Olga Karba in podžupan Janko Špindler. Z obiskom so nam vsi omenjeni pokazali, da se še vedno veselijo in
praznujejo z nami. Na šoli so učenci v tem posebnem tednu

izvajali različne dejavnosti, ki so jih zanje pripravili razredniki
in tako popestrili njihov pouk. Za nadarjene in radovedne je
šolska svetovalna delavka organizirala delavnice o robotiki, ki
jih je vodil zunanji učitelj Dominik Trstenjak.
Vsekakor pa v mesecu požarne varnosti nismo pozabili na
gasilstvo in prostovoljstvo, ki ju je letos izpostavila Občina
Ljutomer. S skupnimi močni smo izvedli dejavnost, ki smo jo
poimenovali »Junaki današnjega časa.« Obiskali so nas gasilci
Gasilske zveze Ljutomer in PGD Cezanjevci, prostovoljci Rdečega križa Slovenije iz Ljutomera, osebje Zdravstvenega doma
Ljutomer in policisti s PP Ljutomer. V raznih dejavnostih smo
spoznavali njihovo delo in pomen v času epidemije.
Učenci so v uvodnem delu dneva o junakih spremljali oddajo
na videokonferenci s programom Zoom. V oddaji je sodeloval
tudi najprostovoljec leta 2020, naš krajan Zvonko Polanič. S
spodbudnimi besedami nas je nagovorila tudi ljutomerska
županja. Učenci so v tematskem tednu prostovoljstva zbirali
odpadni papir za šolski sklad, spoznavali humanost, opravili prostovoljno delo in ustvarjali na temo gasilstvo. Najboljša
dela bodo objavljena v krajevnem gasilskem koledarju in občudovali jih bomo lahko vse leto.
Otroci iz vrtca so se igrali na vrtčevski terasi, na kateri so strokovne delavke zanje pripravile dejavnosti na tematiko »Jaz
zdravnik, jaz policist in jaz gasilec«. Tako najmlajši kot nekoliko
starejši so v aktivnostih uživali in spoznali marsikaj novega.
Do konca koledarskega leta nas čaka še nekaj zanimivih dejavnosti, ki jih bomo skrbno načrtovali in izvedli. Energije
nam zlepa ne zmanjka, zamisli ves čas nadgrajujemo, otroci
in učenci pa ob dogajanju pridno pridobivajo novo znanje. Pri
aktivnostih vključujemo celotno telo in uporabljamo vsa čutila, ker verjamemo, da je to najboljši način za igro in učenje.

Jasna Špindler in Nataša Pušenjak
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6. srečanje predstavnikov pedagoških delavcev držav članic EU v Bruslju
Med 8. in 10. novembrom 2021 sta se mag. Jernej Jakelj,
profesor na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, in Mateja
Leskovar Polanič, ravnateljica OŠ Stročja vas, udeležila
šestega srečanja predstavnikov pedagoških delavcev držav
članic EU, na katerem so nadaljevali z razpravami o vsebinah,
povezanih z EU, ki se poučujejo v šolah. Srečanje, ki je nosilo
naslov »Komisija za preskus učiteljev« (»Teachers’ Testing
Panel«), je po dveh srečanjih na daljavo potekalo dva dni
v živo v Bruslju. Glede na okoliščine je srečanje potekalo
»hibridno«, kar pomeni, da so nekateri predstavniki držav
članic EU sodelovali na daljavo. Prvi dan je bil namenjen
predstavitvi Sixtine Bouygues, namestnice generalnega
direktorja Evropske komisije, z naslovom »Konferenca o
prihodnosti Evrope« (»Conference on the Future of Europe«).
Do podrobnejše vsebine lahko dostopate na povezavi https://
futureu.europa.eu/?locale=sl.
Sledila je predstavitev dogajanja v obdobju dela na daljavo.
Ekipa marljivo pripravlja vsebine, ki bodo v pomoč strokovnim
delavcem tako v osnovnih kot srednjih evropskih šolah pri
promociji evropskih vsebin.
Pomemben poudarek je bil posvečen vključevanju mladih.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je
predlagala, da bi leto 2022 razglasili za leto mladih. Več o teh

vsebinah lahko preberete, če kliknete na povezavo https://
europa.eu/next-generation-eu/index_sl.
Naslednji dan so udeleženci v skupinah pripravljali gradivo za
otroke in mlade ter ocenjevali že pripravljene predloge.
Ob zaključku pa so si udeleženci ogledali še center Doživi
Evropo (Experience Europe). Gre za stalno razstavo, na
kateri se lahko obiskovalci z interaktivnim gradivom
na zabaven način seznanijo z delom Evropske komisije,
njenimi prednostnimi nalogami in politiko ter vrednotami
EU. Podoben center imamo tudi v Ljubljani, v Hiši Evropske
unije. Več boste našli na povezavi https://dozivi-evropo.
eu/.
V prostem času smo se predstavniki različnih držav članic
EU povezovali in si izmenjevali primere dobre prakse
pedagoškega dela, pogovor pa je stekel tudi o aktualnem
stanju v posamezni državi o okoliščinah, povezanih z
epidemijo covid-19. »Napletel« se je tudi kakšen nov projekt
Erasmus+.
Do vsebin o EU, ki so namenjene otrokom, učencem, staršem
in učiteljem, je mogoče dostopati s klikom na povezavo
https://europa.eu/learning-corner/learning-corner_sl .

Mateja Leskovar Polanič, OŠ Stročja vas

Geometrijska telesa v besedah in sliki
izobraževalni program animiranega filma. Z vnosom
umetnosti v neumetnostni predmet smo razbili
običajno dinamiko dela, popestrili pouk in vzbudili
zanimanje za snov. Devetošolci so s sodelovanjem v
projektu SKUM ogromno pridobili. Lani so pripravili
primer dobre prakse »Od ust do mitohondrija«, letos
pa »Geometrijska telesa v besedah in sliki«. Končna
refleksija je pokazala, da so bili sprva nezainteresirani
tako za snov kot za dodatno delo v obliki umetniškega
vložka, kasneje pa se je med delom izkazalo, da jim je
bilo v užitek. Pri tem so usvojili snov, ki bi jo tako ali
drugače vsekakor morali predelati.

V sklopu projekta SKUM (Razvijanje sporazumevalnih
zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo), v
katerem aktivno sodelujemo že četrto leto, je nastal
primer dobre prakse medpredmetnega povezovanja
matematike in slovenščine. Pričakovano je bilo, da
se bodo učenci na matematičnem področju naučili
osnovne pojme, povezane s prizmo, valjem, piramido
in stožcem, na področju slovenščine pa usvojili
povezavo med likovno podobo pesmi in njeno
sporočilnostjo. Pričakovali smo, da bodo učenci
pridobljeno učno snov pri animiranju svojih scenarijev
vedno znova ponavljali, se vanjo poglabljali in jo tako
nevede uzavestili. K sodelovanju sta bili povabljeni
Andreja Goetz in Jelena Dragutinović iz Društva za
izvajanje filmske vzgoje Slon, ki izvaja tudi Vzgojno-

Petra Šijanec Koren in Marko Zanjkovič,
OŠ Stročja vas
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Šolski vrt: učno okolje in priložnost za izkustveno učenje
in sobivanje z naravo
V šolskem letu 2018/2019 se je na 144 šolah v Sloveniji začel
projekt RAP, ki bo trajal do leta 2023. Poskus razširjenega
programa, ki naj bi delno zamenjal dejavnosti podaljšanega
bivanja, zajema tudi področje zdravja in gibanja za dobro
psihofizično počutje otrok.
V letošnjem šolskem letu sem se z učenci 1. in 4. razreda OŠ
Ivana Cankarja Ljutomer, ki so se vključili v dejavnost »Zdrav
in uravnotežen jedilnik«, odločila, da bomo uredili šolski vrt. Ta
dejavnost nam ponuja realizacijo ciljev rednega in razširjenega
programa. Aktivnost učencev je, da delajo sami ter da vedo in
razumejo, kaj delajo in zakaj to počnejo. Na šolskem vrtu se Znamo prepoznati znamo plevel na vrtu.
učenci povežejo z naravo, ki je glavni vir naše prehrane. Lahko Znamo poimenovati in uporabljati vrtno orodje.
jih naučimo osnov vrtnarjenja ter jim privzgojimo družbeno Razumemo, da so prekopana in zrahljana tla prepustnejša za
zrak in vodo.
odgovornost do okolja, narave in do zdrave prehrane.
Oktobra smo zavihali rokave in na šolskem vrtu preživeli Zavedamo se, da zastirka tla obogati s hranili, zadržuje vlago,
kar nekaj ur. Lotili smo se jesenskih opravil in priprave vrta preprečuje rast plevela, ogreva tla in ščiti mikroorganizme in
na zimo.
Najprej smo
odstranili
plevel in odmrle
rastline
ter vrtne živali.
Letošnje
leto
je zagotovo
izziv
za marsikoga
izmed nas.
Vemo,
da
solata, blitva, majski srebrnjak, motovilec in
jih pospravili
na
kompost.
Pripravili
smo
vrtno
orodje
in
ga
A naj bo to tudi priložnost za nov razmislek ozimska
življenju
nekatera
zelišča
zimo
preživijo brez zaščite.
praktično
uporabili: prekopali
in zrahljali
smo
zemljo
ter te družbe. Naj vam
in poslanstvu,
ki ga
imamo
kot
člani
izkušnja, ki smo jo pridobili, pa je, da smo
oblikovali
gredice in dnevi
jih pokriliprinesejo
z zastirko. Zaveliko
zastirko miru,
smo Najpomembnejša
praznični
veselja s svojimi
se
pri
skrbi
za
vrt
imeli odlično. Bili smo na svežem zraku ter
uporabili listje, ki nam ga bližnji gozd ponuja v izobilju. Na
najdražjimi, ponosa ob spominjanju pomembnih
posamezne gredice smo posejali motovilec in zimsko solato sproščeni, veseli, zelo motivirani za delo, radovedni in na koncu
prelomnic v življenju našega naroda, novo leto pa
sort vegorka in posavka ter posadili radič in solato. Med solato vsi zadovoljni. Združili smo zdrav način življenja, gibanje in
naj bo zdravo in uspešno.
smo posadili majski srebrnjak. Na koncu smo očistili potko in učenje.
orodje ter ga pospravili.
Srečno in vse dobro!
Stanka Kukol, mentorica, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
In kaj smo se pri delu naučili?
Prihaja čas, ko začutimo vsi,
da sreča pozabljena ni.
Ljubezen in mir nam polnita srce,
dobrota širi svoje roke.
Najbližje objameš, jih stisneš močno
in v srcu želiš jim vse lepo.

Želimo vam ponosno praznovanje
dneva samostojnosti in enotnosti ter
blagoslovljene božične praznike
in srečno 2022!

OO SDS Ljutomer
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Pestro dogajanje v Vrtcu Ljutomer
V Vrtcu Ljutomer si prizadevamo za raznolike in čim pestrejše
dejavnosti, zato smo v Dom kulture Ljutomer v okviru projekta
SKUM povabili plesno skupino EN-KNAP Group iz Zavoda za
organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev Ljubljana. Skupino
sestavljajo plesalci z vseh koncev sveta, Ponašajo se z izjemnim
repertoarjem, ki ga pripravljajo pod taktirko mednarodno
priznanih koreografov in režiserjev. Spoznavanje umetnosti v
taki obliki je posebno doživetje za vse navzoče. Predstavo so
si ogledali vsi otroci, starejši od dveh let. Otroci so bili aktivni
udeleženci interaktivne plesne predstave, ki jih je z že skoraj
ponarodelo otroško pesmico Huda mravljica popeljala v čisto
nov, drugačen konec. Primer dobre prakse je tudi sodelovanje
s Splošno knjižnico Ljutomer, kamor redno zahajajo otroci od
3. leta starosti naprej. Knjižničarke zanje pripravljajo pravljične
ure, Tomaž Markovič pa dejavnosti v muzeju, ki so vedno
tematsko obarvane in predstavljajo različna zgodovinska
obdobja v mestu Ljutomer in drugih okoliških krajih.
Več o naših vsebinah si lahko ogledate na spletni strani Vrtca
Ljutomer.

Dejavnosti se pri nas, v Vrtcu Ljutomer, prepletajo in so vedno
zanimive, pestre in obarvane s smehom in veseljem.
V okviru eTwinninga smo pripravili mednarodni projekt
»Come and see my world«. Skupini Prleki so se v projektu
pridružile skupine otrok iz Poljske, Italije, Romunije, Turčije
in Španije. Otroci v projektnih dejavnosti raziskujejo lastno
ljudsko dediščino in spoznavajo dediščino drugih. Za
predstavitev svoje dediščine smo izbrali trgatev, saj je to za
nas, Prleke, prav poseben običaj, na katerega smo vsi ponosni
ter po njem prepoznavni v svetu. Na trgatev smo povabili
mag. Olgo Karba, županjo Občine Ljutomer, Tino Pregrad,
ljutomersko vinsko kraljico Martino XX., predstavnice
Društva upokojencev Ljutomer ter otroke iz starejših skupin.
Grozdje smo obirali z velikim veseljem in vnemo. Za lačna
usta »bračev« so poskrbele naše kuharice s kvasenicami in
ocvirkovkami. S pomočjo hišnika Bernarda smo stiskali sok, ki
so ga poskusili vsi otroci v vrtcu. Na koncu smo še zaplesali ob
zvokih frajtonarice, na katero je igral Tadej Murkovič. Trgatev
smo posneli in jo bomo predstavili vrtcem, ki sodelujejo v
našem mednarodnem projektu.

Ksenija Žuman, Vrtec Ljutomer

Otroci v pričakovanju novega vrtca pri Mali Nedelji
Anej: »Telovadnico, da lahko bežimo, se kotalimo in na koš
mečemo.«
Anže: »Veliko igralnico, ne tak majhne, kak je zej v hotelu.«
Nejc: »Nove mize, stole in nove kotičke.«
Marina: »Svojo knjižnico s polno knjig.«
Anna: »Večji vrtec, da se ne bomo več stiskali v v hotelu.«
Angelika: »Da ne bi več na stropu notri teklo in lepe velike
garderobe, da bo lepo vse zloženo.«
Larisa: »Večji prostor za igrati, kot je zdaj.«
Ana in Zala: »Velike igralnice, večji wc, več majhnih
umivalnikov.«
Tim in Noel: »Lepe poslikane igralnice.«
Žiga in Rene: »Pravo telovadnico samo za naš vrtec, novo
streho.«
Da, otroke pri Mali Nedelji bo letos Božiček bogato obdaril.
Se že veselimo.

Otroci in vzgojiteljici vrtca pri OŠ Mala Nedelja, ki
gostujemo v hotelu Grozd, že komaj čakamo, da se bomo
lahko pridružili drugim otrokom našega vrtca. V velikem
pričakovanju vsak teden opazujemo, kaj je novega in kaj
je že narejeno. Komaj čakamo dan, ko bomo dobili veliko
novo in svetlo igralnico, telovadnico ter večje, zračne in
svetle prostore. Polni pričakovanj smo tako otroci kot
vzgojiteljice.
Ko hodimo gledat, kaj je novega, radi pogledamo skozi okna
in opazujemo spremembe. Trenutno so v vseh prostorih
že nova tla, mojstri montirajo ograje in luči, pleskarji pa
zaključujejo svoje delo. Ureja se tudi okolica. Z otroki tako
spoznavamo obrtne poklice in veseli smo, da tudi obrtniki
radi spregovorijo z nami. Vsak dan se tudi pogovarjamo o
novem vrtcu.
Otroci so nam zaupali svoje želje, o tem, kaj si želijo v
novem vrtcu.

Breda Žunič in Silvija Filipič, OŠ Mala Nedelja
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Izobraževanje odraslih na GFML v času epidemije
so vključene institucije Ljudska univerza Murska Sobota
kot vodja konzorcija ter Ljudska univerza Lendava,
Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Lokalna razvojna
fundacija za Pomurje in naša šola. V sklopu tega projekta
smo v prvi polovici leta izvedli program »Računalniška
pismenost za odrasle«, začel pa se je tudi tečaj
angleščine, ki še vedno poteka. V začetku novembra se je
začel še tečaj angleščine za drugo skupino udeležencev,
pripravili pa smo tudi tečaj računalniškega in digitalnega
opismenjevanja.
Poleg omenjenega projekta naj omenimo še projekt
Munera 3, ki nam omogoča izvedbo programov
usposabljanja in izpopolnjevanja za vzgojitelje, ki
so zaposleni v vrtcih. Septembra smo tako začeli z
izvedbo programa »Z glasbeno govorico po Willemsovih
pedagoških načelih v vrtec in prvo triado OŠ z
vključevanjem otrok s posebnimi potrebami«, oktobra
pa s programom »Matematika in naravoslovje v vrtcu
malo drugače«, ki poteka v dveh skupinah.
Oba projekta financirata Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport in Evropski socialni sklad.
Na šoli trenutno potekata še dve usposabljanji iz sistema
KATIS – Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja, katerega upravljavec je Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Na razpis MIZŠ
smo prijavili programa »Igriva matematika« in »Mali
raziskovalec«, ki sta za udeležence plačljiva.
Ne glede na situacijo ugotavljamo, da je potreba po
tovrstnih izobraževanjih še vedno velika, zato se
vsekakor zavedamo, da je naša naloga ponuditi ljudem
znanje in izobraževalne vsebine, ki so usklajene tako
z njihovimi lastnimi potrebami kot s potrebami na
delovnem mestu. Pri tem vodilno načelo celotnega
izobraževanja predstavlja ravno vseživljenjskost učenja.

Letos smo bili zaradi epidemije novega koronavirusa
ponovno soočeni z marsikaterim izzivom tudi na
področju izobraževanja odraslih. Koronavirus nam je
namreč onemogočil izvajanje nekaterih programov,
pri določenih programih pa smo izobraževanje lahko
nadaljevali, vendar na daljavo. Prilagoditve, ki so jih
prinesli ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa,
vsekakor niso bile vedno enostavne, vendar smo
izobraževalci odraslih na naši šoli skupaj z udeleženci
tlakovali pot do zastavljenega cilja.
Kljub vsemu smo letos izvajali tako neformalno kot
formalno izobraževanje. V sklopu slednjega smo izvajali
in uspešno zaključili poklicni tečaj programa Predšolska
vzgoja, ki traja eno šolsko leto. Tečaj se je izvajal v
obliki konzultacij, ki so potekale na videokonferencah s
programom Zoom in v spletnih učilnicah. Uspešno ga je
zaključilo deset udeležencev in vsi so v spomladanskem
roku uspešno opravili tudi poklicno maturo.
Poleg formalnega izobraževanja že nekaj let ponujamo
in
izvajamo
različne
programe
neformalnega
izobraževanja. Kot šola se prijavljamo na različne
razpise, ki omogočajo, da je neformalno izobraževanje
za udeležence brezplačno. Pri tem izpostavljamo projekt
»Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–
2022 (TPK 2)«, ki deluje v okviru konzorcija, v katerega

Nina Pečnik, organizatorica izobraževanj odraslih
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Simpozij »Ustanovitev čitalnice pri Mali Nedelji«
Letos mineva 150 let od ustanovitve čitalnice pri Mali
Nedelji 1. aprila 1871. Zanjo je bil zaslužen narodni
buditelj Anton Božič, ki je bil že med organizatorji malonedeljske bésede leta 1867, udeležil pa se je – in bil
tudi član pripravljalnega odbora –prvega tabora na slovenskih tleh v Ljutomeru leta 1868. Pri ustanovitvi so
sodelovali tudi izobraženci in Božičevi sokrajani, npr.
duhovnik Franc Zmazek, Anton Strajnšak, Radoslav Razlag in Alojzij Gregorič, ki je že kot dijak leta 1864 želel
ustanoviti knjižnico pri Mali Nedelji. Prostor za čitalnico
je brezplačno dal v uporabo kmet iz Bučkovcev Anton
Strajnšak.
Simpozij »Ustanovitev čitalnice pri Mali Nedelji« je bil
osredinjen na ustanovitev čitalnice pri Mali Nedelji, čitalniško gibanje v Prlekiji in na znamenite Prleke, ki so
v drugi polovici 19. stoletja delovali narodnoprebudno

in državotvorno ter postavljali materinščino na barikade slovenstva. Gre za predstavitev čitalniškega gibanja v
Prlekiji v okviru slovenske zgodovine, jezika (novoslovenščina in njena državotvorna vloga), literature (npr.
narodnoprebudno obdobje prleške književnosti), pedagogike (čitalnice in njihova vloga v učnem programu)
ter z glasbenega (glasbeno delo v čitalnici, zbori, pevske
šole, razvoj zborovske glasbe, samospevi) in gledališkega vidika.
Na znanstvenem simpoziju, na katerem sta v uvodu udeležence pozdravila ravnatelj Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer Zvonko Kustec in županja Občine Ljutomer
mag. Olga Karba, so s svoji prispevki sodelovali:
• akademik dr. Marko Jesenšek: Malonedeljska čitalnica
in slovenski jezik;
• Anton Božič: 150 let čitalništva pri Mali Nedelji;
• dr. Vlasta Stavbar: Doba čitalniškega rodoljubja;
• Maša Rolih in Vesna Mikolič: Čitalniško gibanje na zahodnem in vzhodnem robu slovenskega kulturnega
prostora;
• dr. Stane Granda: Socialni problemi malonedeljskega prostora v 19. stoletju;
• dr. Miran Puconja: Gospodarski, družbeni in kulturnojezikovni vzgibi narodnoprebudnega gibanja v Prlekiji
med razsvetljenstvom in organiziranjem bésed in taborov;
• Stanislav Kocutar: Slovensko časopisje o narodnopovezovalnih procesih na štajerskem vzhodu po sprejetju nove avstrijske ustave leta 1867;
• dr. Dragan Potočnik: Gledališka ustvarjalnost v Prlekiji
do dvajsetih let 20. stoletja;
• mag. Jernej Jakelj: Čitalniško gibanje v slovenskih učbenikih za zgodovino;
• dr. Blanka Bošnjak in Karin Požin: Pomembna kulturno-politična gibanja v Prlekiji in izbrana starejša prleška književnost;
• Nina Horvat: Podoba Božidarja Raiča v starejši prekmurski publicistiki;
• Franc Čuš: Predstavniki kulturnega, narodnega in političnega življenja v 19. stoletju iz Prlekije in Slovenskih
goric.

Zvonko Kustec, ravnatelj GFML

Mladi za podnebno pravičnost
Pomurje

Svetovalne urice na OŠ Cvetka
Golarja Ljutomer
Svetovalne urice, ki jih izvajamo že od leta 2016, so namenjene
otrokom/učencem/dijakom, ki se v času šolanja srečujejo
z najrazličnejšimi izzivi in potrebujejo dodaten nasvet,
usmeritve za področje učenja, organizacije ali vključevanja
v šolo. Podporo nudimo tudi staršem oz. družinam, ki želijo
dodatno svetovanje, predloge in usmeritve za spoprijemanje
z izzivi, s katerimi se soočajo. Po predhodnem dogovoru pa se
lahko izvede tudi timski sestanek z ustanovo, kjer je otrok/
učenec/dijak vključen v varstvo/šolanje. V okviru Svetovalnih
uric se lahko izvede tudi strokovna diagnostika. Ob tem
vključeni pridobi strokovno mnenje in priporočila, kar vpliva
na krajše in kvalitetnejše postopke usmerjanja v pristojnih
institucijah, otroci/učenci/dijaki pa strokovno pomoč in
podporo dobijo prej. Svetovalne urice izvaja multidisciplinarni
tim - po predhodnem dogovoru in odvisno od izziva s katerim
se otrok/učenec/dijak sooča, se v tim vključujejo: specialni
in rehabilitacijski pedagog, logoped, psiholog, tiflopedagog
in socialni pedagog. Smo tudi ena redkih šol v Sloveniji, ki
izvaja program Play Attention – individualizirani računalniški
program za izboljšanje pozornosti in koncentracije.
Naša dejavnost je najprej potekala kot prostovoljno delo
strokovnih delavk, kasneje pa v okviru projekta Mreža
strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi
potrebami in njihovim družinam (MIZŠ, ESS), ki pa se je
septembra 2020 zaključil. Zaradi izjemnih potreb po nudenju
tovrstne pomoči sta našo dejavnost prijazno podprli in
dodatno financirali občini Ljutomer (v letu 2020 in 2021) in
Križevci (v letu 2021).
Svetovalne urice so izrednega pomena, saj na našem področju
ni drugih svetovalnih ustanov. Pogosto nam že vključeni v
svetovalne urice podajo pozitivne povratne informacije o
izboljšanju stanja. Med drugim povedo: »Tako preprost nasvet
smo dobili, pa takšno izboljšanje. Včasih je res treba le malo.«
Soočanje z izzivi zagotovo ni enostavno, a rastemo lahko le
takrat, ko se z njimi pogumno spoprijemamo. Veseli smo, da v
teh korakih lahko pomagamo.

Smo lokalna skupina vseslovenskega gibanja Mladi za
podnebno pravičnost. Naš glavni namen je z aktivizmom
in dejavnostmi doseči karseda veliko opaznih pozitivnih
sprememb v okoljevarstveni politiki našega lokalnega okolja.
V gibanju podpiramo prepričanje, da se je treba za podnebno
pravičnost boriti na sistemski ravni in da je nujno aktivno
sodelovanje z ljudmi, ki se odločajo, ali bo naša prihodnost
bolj zelena. Na prepočasno ukrepanje opozarjamo predvsem
s protesti, peticijami in kampanjami. Ljudi spodbujamo
k aktivni politični participaciji, prav tako pa želimo o
podnebni problematiki ozavestiti čim večji krog ljudi, zato
prirejamo delavnice, okrogle mize in debate ter širimo
znanje o podnebni pravičnosti med ljudmi, ki morda niso
dovolj podučeni o podnebni krizi. Tudi sami se neprestano
izpopolnjujemo in izobražujemo z udeležbo na različnih
seminarjih in v projektih. Tam pridobivamo veliko novih
izkušenj in razvijamo razumevanje sveta.
Tukajšnjo lokalno skupino sestavljamo nadobudni dijaki
GFML iz vseh oddelkov, ki svoj prosti čas radi zapolnimo
z aktivnostmi. Letos septembra smo se tako že tretje leto
pridružili podnebnim protestom, ki potekajo po vsem
svetu. Na njih smo opozorili, da se o reševanju podnebne
krize v Sloveniji premalo govori, hkrati pa smo poudarili,
da mladi zahtevamo spremembe. Želimo si predvsem več
dialoga politikov z mladimi ter drznejše in učinkovitejše
ukrepe za preprečevanje ekološke katastrofe, ki se ji vedno
bolj približujemo. Naše delovanje se bo zato nadaljevalo,
dokler ne bomo slišani in dokler ne opazimo korenitih
sprememb v sistemu, ki bo podpiral trajnostni način
življenja in zmanjšal ogljični odtis tako našega lokalnega
okolja kot tudi celotne Slovenije.

Sanja Kovačič, OŠ Cvetka Golarja Ljutomer

Pia Zupančič,
dijakinja 4. letnika Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer
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Miklošičevi dnevi – od tradicije do sodobnosti
Miklošičevi dnevi na ljutomerski gimnaziji so postali tradicija. Začelo se je novembra leta 2004, kar ni naključje,
saj se je Franc Miklošič rodil 20. novembra 1813 v Radomerščaku. Prav zato smo se odločili, da bodo Miklošičevi
dnevi, ki ohranjajo spomin na našega velikega jezikoslovca, spodbujali ustvarjalnost mladih na različnih področjih, hkrati pa nas bodo seznanjali z novostmi na področju
jezikoslovja in z izzivi sodobnega časa. To nam uspeva početi že osemnajst let.
Na prvih Miklošičevih dnevih je dijakinje in dijake nagovorila dr. Martina Orožen, priznana strokovnjakinja za staro
cerkveno slovanščino, ki je izpostavila pomen Miklošičevega dela. Dr. Boštjan Žekš je predstavil vlogo znanosti v sodobni družbi in visokem šolstvu, slovenisti pa so sodelovali
na okrogli mizi o položaju slovenščine in pričakovanjih po
vstopu Slovenije v Evropsko zvezo. Takrat smo poudarili,
da smo vsi odgovorni za to, da se slovenščina med jeziki
Evropske unije ne bi izgubila. Eden izmed sogovornikov je
takrat poudaril: »Sodobno slovenstvo je zelo raznoliko. To
različnost si moramo priznati in jo razumno gojiti. Tisto, po
čemer smo lahko prepoznavni, so področja, skozi katera se
kaže naša duhovna substanca, tudi jezik.«
Vsa leta smo gostili strokovnjake z različnih področij,
pogosto pa sodelujejo tudi naši bivši dijaki, danes znanstveniki, umetniki in popotniki. Jezikovni utrip vsa leta
zaznavamo tudi na različnih strokovnih ekskurzijah v
Ljubljano (Mozaiki mesta), na Dunaj (Slovenci na Dunaju)
in v Radgonski kot ter pohodu k Miklošičevi domačiji v
Radomerščak.
In kako je bilo letos, osemnajst let pozneje? Letošnja
tema »Vsi časi bivajo skupaj« je omogočala bogato timsko delo in sodelovanje med predmetnimi področji. Uspešno se povezujemo z različnimi inštitucijami in z njimi

sodelujemo. Letos je bila to Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, in sicer so bili gostje plenarnega dela
prof. dr. Alja Lipavic Oštir, ki je predstavila raziskavo o
večjezičnosti med mladimi na temo »Nekateri jeziki so
res lepši kot drugi, ampak moj jezik je …«, prof. dr. Marko Jesenšek je v predavanju »Skupaj – z jezikom, ponosni
moramo biti, kako bogat jezik imamo« poudaril izjemen
pomen našega prostora, tako na levem kot na desnem
bregu Mure, za razvoj slovenskega knjižnega jezika, mag.
Nina Horvat pa se je predstavila s predavanjem in delavnico »Franc Miklošič in njegovo delo za poenotenje
slovenskega knjižnega jezika.«
Miklošičevi dnevi vključujejo tudi ustvarjalnost dijakov
in profesorjev naše gimnazije. Ogledali smo si film »Franc
Miklošič – človek in znanstvenik«. Ustvarjali smo v likovni delavnici »Pesniški umi«, pripravili razstavo »Pričevalca časa: Dostojevski in Kocbek«, prebirali in interpretirali
smo literaturo Ferija Lainščka, s katerim smo se na letošnjih Miklošičevih dneh tudi srečali v živo.
Na slovanskem primerjalnem jezikoslovju gradijo in bodo
še gradile številne generacije, vsi skupaj sestavljamo
trdnost in razvitost modernega jezikoslovja. Tako jezik živi
ter tako v jeziku in naši sedanjosti vsi časi bivajo skupaj.
Spoštujmo in ohranjajmo jih.

Irena Štuhec, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Odmevni filmski izdelki dijakov umetniške gimnazije
V zadnjem obdobju so dijaki ljutomerske umetniške gimnazije postregli s številnimi filmskimi in gledališkimi
izdelki. Na gledališkem področju so natečaji, srečanja in
tekmovanja žal odpadli, zato so dijaki svoje stvaritve lahko
prikazali le omejenemu številu gledalcev v novi gledališki
dvorani. Kljub temu sta še posebej odmevali predstava 4.
u Potohodec in predstava 3. u Njegove žene, avtorsko delo
dijaka Jureta Šimonke. Dijaki filmske smeri so v tretjem letniku ustvarili dokumentarne, v četrtem pa dva igrana filma, ki so jih prijavili na domače mladinske festivale in bili
povsod opaženi.
Na že 17. izvedbi festivala mladinske ustvarjalnosti Videomanija 2021 so kar dve od treh glavnih nagrad osvojili
dijaki naše gimnazije. Film Zakaj avtorice Line Horvat,
dijakinje 3. u, nas popelje skozi tako imenovano eksistencialno krizo, s katero se vsaj enkrat v življenju sooča
velika večina ljudi. V filmu se skriva tudi nekaj družbenokritične simbolike in prikazov osamljenosti, žirijo pa
je med drugim prepričal, ker ni klasičen dokumentarec.
Nagrado je osvojil tudi film Razred, pod katerega so se
podpisali Lan Časar, Žanmark Čeh in dijaki 4. u. Snemalna
ekipa se je podala v Ljutomer, da bi posnela dogajanje na
Ljutomerski gimnaziji Baltazarja Tomšiča (LGBT), na kateri spremljajo vsakdanje dogodivščine dijakov 4. letnika.
Mednarodni filmski festival ZOOM v organizaciji Pionirskega doma Ljubljana je letos doživel že 15. ponovitev. Tokrat
je potekal v okviru projekta Ustvarjalne Evrope LIBERTY/
SVOBODNI. V končni izbor mladinskega tekmovalnega
programa sta se uvrstila dva filma dijakov GFML: Klic iz
Onostranstva avtorjev Sane Ropoša, Ronje Vodopivec, Mihe
Lukmana in Tije Rajnar ter film Zakaj avtorice Line Horvat.
Ta je s svojim filmom prepričala žirijo in osvojila klapo za
najboljši slovenski mladinski film. Žiranti so v obrazložitvi
nagrade zapisali: »Nagrada slovenskega mladinskega programa gre filmu, v katerem dijakinja z igrivim in razgibanim filmskim pristopom, polnim duhovitih simbolizmov in
animiranih kolažev, preizprašuje svojo eksistenco ter umeščenost v svet. Odličen tekst, ki služi kot podlaga gibljivi
sliki, pa v svojem jedru nosi prodorno družbeno kritiko, ki
jo vseskozi dopolnjuje ravno prava mera pikrega črnega
humorja.«
V organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je
v Kopru potekal festival Vizije, v njegovem sklopu pa tudi

filmski festival Film Freš, na katerem sta se predstavila
igrani film dijakov 4. u Razred in dokumentarec dijakov 3. u
Klic iz Onostranstva. Ustvarjalci filmov so si z uvrstitvijo na
festival prislužili udeležbo na Mednarodnih poletnih gledaliških in filmskih delavnicah v Kopru. Nagrajenim dijakom
so se pri ustvarjanju na delavnicah pridružile še dijakinje
1. u in vsi skupaj so z zaključnimi nastopi in filmskimi izdelki na koprskih ulicah in v tamkajšnji Taverni dokazali,
da so v tednu ustvarjanja na slovenski obali izjemno uživali
in se ob tem tudi veliko naučili. Filmi so odmevali tudi jeseni, ko se je Klic iz Onostranstva uvrstil v končni izbor in
je bil predvajan na 11. mednarodnem festivalu Enimation
2021 v Mariboru.

Ludvik Rogan, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Dragi gostje in prijatelji,
z vami se veselimo prihajajočega novega leta in se iskreno zahvaljujemo
za vso izkazano podporo, ki je za nas dodatna spodbuda poskrbeti za
to, da je vaš prosti čas, preživet pri nas, čim bolj prijeten.
Naj bo leto 2022 zdravo, polno optimizma, uspešno in vedrega
nasmeha. Naj vas dosežejo najlepše besede in se vas dotaknejo najbolj
iskrivi trenutki, ki bodo stkali najprijaznejše zgodbe življenja. Želimo
vam mirne in prijetne božične praznike ter sreče v novem letu!

Bioterme, Mala Nedelja in Segrap d.o.o., Ljutomer
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Zavodi, organizacije ...
Okrepljena fizioterapevtska ekipa ZD Ljutomer

Na oddelku za fizioterapijo v
Zdravstvenem
domu
Ljutomer
in v enoti Bioterme Mala Nedelja
se lahko pohvalimo z več novimi
pridobitvami.
Kadrovsko
sta
ekipo okrepili fizioterapevtki Sara
Sobočan in Mateja Peršak, kupili pa
smo tudi nove aparate, ki omogočajo
izvajanje številnih dodatnih terapij.
V ospredju je aparat za terapijo
TECAR za aktiviranje ionov, ki
stimulirajo biološka tkiva in tako
proizvaja toploto in energijo »od
znotraj«. To spodbuja krvni obtok,
zvišuje temperaturo in pospešuje
fiziološke procese. Terapija je zelo
prijetna, ker daje občutek toplote in
nima stranskih učinkov. Uporablja
se pri zvinih in poškodbah sklepov
(gležnji,
ramena
in
kolena),
prisotnosti
kontraktur,
vnetjih
in mišičnih krčih, vnetjih tetiv
(ahilova tetiva, plantarni fascilitis
– »petni trn«), zapozneli mišični
bolečini (»muskelfiber«), vnetjih
in bolečinah v mišicah (»teniški in
golfistični komolec«), dermatitisu,
nevronski bolečini (ukleščeni živec
v zapestju, mravljinčenje v rokah),
burzitisu, kalcinacijah v ramenih,

zamrznjenih ramenih, bolečinah
zaradi prisilne drže na delovnem
mestu, bolečinah in poškodbah v
vratnem in ramenskem delu, križu,
hrbtenici, kolenih in kolkih ter
vseh vnetjih od artroze do artritisa,
revme, išiasa in lumbalgije.
Zaradi reorganizacije fizioterapije
in dotrajanosti nekaterih aparatov
smo kupili še dva aparata za
elektrostimulcijo, od tega enega
kombiniranega, kar pomeni, da ima
tudi ultrazvok in laser.
V ZD Ljutomer stremimo k temu, da se
dodatno izobražujemo in usvajamo
nove fizioterapevtke postopke in
tehnike. Tako lahko zagotavljamo
strokoven in kvaliteten pristop.
Letos sta se dve fizioterapevtki,
Sara Sobočan in Martina Zorko,
izobraževali za terapijo Ergon. To je
inovativen fizioterapevtski pristop,
ki kombinira statično in dinamično
manipulacijo mehkega tkiva s
specializiranimi orodji konveksne in
konkavne oblike, ki se uporabljajo
na določenih točkah mehkega
tkiva in izboljšajo posameznikovo
funkcionalnost. Terapija Ergon se
med drugim uporablja pri izpahu
rame, zvinu gležnja, poškodbah
mišic ter bolečinah v križu in vratu.
Fizioterapevtka Mateja Peršak se
izobražuje za Bownovo terapevtko.
Tovrstne storitve bomo začeli
ponujati na začetku naslednjega
leta, ker bo takrat zaključila z
izobraževanjem. To je manualna
tehnika, ki deluje blagodejno, a
učinkovito in z nežnim pristopom
izboljša tako fizično kot energetsko
počutje. Spekter njene uporabe je
zelo širok. Pri izvajanju tehnike je
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pomemben tako imenovani Bownov
gib, pri katerem fizioterapevt z
nežnimi gibi obdeluje določene
dele telesa. S tem delovanjem
se spodbudi proces sproščanja
in boljše delovanje organizma.
Bownova terapija med drugim
obravnava akutne in kronične
težave v mišičnem vezivnem tkivu
(zamrznjena rama, teniški komolec,
sindrom
karpalnega
kanala,
miofascialne prožilne točke), akutne
in kronične bolečine v hrbtenici,
športne poškodbe, rehabilitacije po
poškodbah in operacijah na sklepih
ter brazgotine zaradi različnih
vzrokov.
Fizioterapevt Štefan Maučec se
izobražuje na področju fascije. Fascija
je struktura, ki obdaja človeško telo.
Po telesu je razporejena kot mreža
in obdaja mišice, organe, kosti,
krvne žile in kite. Sestavljena je iz
strukture vezivnega tkiva, katere
bistvene sestavine so elastin, kolagen
in voda. Ima pomembne funkcije za
stabilnost, gibljivost in vzdrževanje
telesa. Fascija se lahko poškoduje
tudi pri urezninah ali operacijah.
Rezultat je bolečina in omejena
gibljivost. Lepljive ali otrdele fascije
lahko med drugim vodijo do bolečin
v sklepih, v predelu vratu, ramen in
hrbta.
Veseli bomo vašega obiska, pa naj
bo to po napotitvi zdravnika ali
zaradi vaše osebne odločitve. Vedno
imejmo v mislih, da je zdravje na
prvem mestu in da je predvsem od
nas samih odvisno, kako se bomo
počutili.

Martina Zorko, ZD Ljutomer

17. oktober – mednarodni dan boja proti revščini
Leta 1992 je Generalna skupščina Združenih narodov 17.
oktober razglasila za mednarodni dan boja proti revščini,
in sicer v spomin na 17.oktober 1987, ko se je na trgu
Trocadéro v Parizu, v katerem je bila leta 1948 podpisana
Splošna deklaracija o človekovih pravicah, zbralo več kot
sto tisoč ljudi, da bi opozorili na žrtve skrajne revščine,
nasilja in lakote. Od takrat na ta dan vsako leto opozarjamo
na problem revščine v svetu in spodbujamo aktivnosti, ki
bi revščino lahko zmanjšale.
Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo,
da je leta 2020 prag tveganja za revščino v Sloveniji znašal
739,00 evrov na mesec. 254.000 prebivalcev Republike
Slovenije oziroma 12,4 odstotka je leta 2020 moralo
preživeti mesec z dohodki, ki so bili nižji od 739 evrov.
Stopnja tveganja revščine je bila torej 12,4-odstotna.
V Sloveniji so pomemben dejavnik zniževanja revščine
socialni transferji. Na Centru za socialno delo je med
drugim mogoče uveljavljati tudi pravico do denarne
socialne pomoči, ki
je namenjena zadovoljevanju
minimalnih življenjskih potreb, v višini, ki omogoča
preživetje. Uveljavljanje je mogoče, če dohodek na osebo
ne dosega zakonsko predpisane meje prihodkov in so
hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji. Na
Centru za socialno delo (CSD) Pomurje za september 2021
beležimo 4.970 prejemnikov denarne socialne pomoči.
Ob mednarodnem dnevu boja proti revščini smo izvedli
vrsto aktivnosti. Zaposleni na CSD Pomurje smo skupaj
z Društvom socialnih delavcev Prekmurja in Prlekije
zbirali stari papir, izkupiček od njegove prodaje pa
bomo namenili socialno ogroženim posameznikom oz.
družinam v domačem okolju.
V Ljutomeru so strokovni delavci CSD Pomurje postavili
stojnico z namenom ozaveščanja o problematiki revščine
ter predstavitve javnih pooblastil, socialnovarstvenih
storitev in drugih nalog, za katere so pristojni centri
za socialno delo. Center za socialno delo Pomurje je ob
obeleženju mednarodnega dneva boja proti revščini
sodeloval z Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer. Z
dijaki 3. b in 3. v smo izvedli delavnico, na kateri smo
jim predstavili dejavnosti, ki jih izvaja CSD Pomurje,
socialnovarstvene storitve, institucije, s katerimi
sodeluje CSD Pomurje, in pravice iz javnih sredstev, o
katerih odločamo. Nato so dijaki v skupinah razmišljali o

naslednjih vprašanjih:
• Kaj zate pomeni revščina?
• Kaj lahko za izkoreninjenje revščine naredi vsakdo?
• Kam se napotiti na pomoč, če se znajdeš v stiski?
• Kakšna je funkcija CSD oziroma katere naloge ima CSD?

Dijaki so aktivno sodelovali in izdelali plakate, ki smo jih
v soboto, 16. oktobra 2021, ob mednarodnem dnevu boja
proti revščini predstavili na stojnici na Glavnem trgu v
Ljutomeru. Delavnico so izvedle Cvetka Bogdan, Simona
Kralj Karba in Larisa Deutsch.

Cvetka Bogdan, CSD Pomurje,
Služba ZUPJS
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Stanje na trgu dela v občini Ljutomer

Leto 2021 je za trg dela v Pomurju
in tudi v Občini Ljutomer ugodno.
Število prijavljenih oseb na Zavodu
za zaposlovanje se zmanjšuje, ker
so potrebe delodajalcev po novih
sodelavcih
velike.
Registrirana
brezposelnost v Občini Ljutomer je
bila konec avgusta 7,2 %, kar je višje
kot v Upravni enoti Ljutomer, v kateri
je stopnja registrirane brezposelnosti
6,9 %, in višje od povprečja v Republiki
Sloveniji, v kateri je bila stopnja 7,1
%. Kljub temu pa je nižja, kot je bila
konec avgusta 2020. Konec oktobra
je bilo na Zavodu za zaposlovanje
prijavljenih 326 občanov ljutomerske
občine, kar je za štiri osebe več kot
septembra, ko je bilo prijavljenih
322 oseb. Število prijavljenih se je
povečalo zaradi mladih, ki se vsako
leto večinoma prijavijo oktobra, ko
zaključijo izobraževanje. Vendar se jih
je letos prijavilo občutno manj kot v
preteklih letih.

Struktura prijavljenih oseb je:
• 131 oziroma 40,2 % moških;
• 195 oziroma 59,8 % žensk.
Struktura glede na status:
• iskalci prve zaposlitve: 41 oseb
oziroma 12,6 %;
• stečajniki in presežni delavci: 53 oseb
oziroma 16,3 %;
• dolgotrajno brezposelni, prijavljeni
več kot eno leto: 157 oseb oziroma
48,2 %;
• invalidi 100 oseb oziroma 30,7 %.
Osebe po ravni izobrazbe:
• OŠ ali manj: 102 osebi oziroma
31,3 %;
• nižje in srednje poklicno izobraževanje: 85 oseb oziroma 26,1 %;
• srednja tehniška, strokovna in
splošna izobrazba: 91 oseb oziroma
27,9 %;
• visokošolska izobrazba: 1.,2. ali 3.
stopnja: 48 oseb oziroma 14,7 %.
Osebe po starosti:
• 15–24 let: 38 oseb oziroma 11,7 %;
• 25-29 let: 38 oseb oziroma 11,7 %;
• 30–39 let: 48 oseb oziroma 14,7 %;
• 40–49 let: 60 oseb oziroma 18,4 %
• 50–59 let: 107 oseb oziroma 32,8 %;
• 60–69 let: 35 oseb oziroma 10,7 %.

Stanje brezposelnosti v Občini
Ljutomer je kljub epidemiji in težavam s
covidom-19 dobro. Število brezposelnih
oseb prijavljenih na Zavodu za
zaposlovanje se zmanjšuje, pa tudi
struktura se izboljšuje, kljub temu da
smo v poletnih mesecih prijavili delavce
podjetij Safilo iz Ormoža in Escada
iz Gornje Radgone, ki sta prenehali z
obratovanjem. Večina teh delavcev se je
v tem času že uspela zaposliti.
V strukturi se je povečalo število
prijavljenih žensk, za katere je manj
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razpisanih prostih delovnih mest,
čeprav so jih delodajalci sedaj začeli
zaposlovati tudi na tradicionalna
»moških«
delovnih
mestih.
Povečuje se tudi število dolgotrajno
brezposelnih 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 v
okviru svoje preostale delazmožnosti,
toda primernih del zanje je pri
delodajalcih zelo malo.
Delodajalci veliko iščejo nove sodelavce
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 ne
moremo zapolniti s svojimi strankami,
ker v evidenci nimamo prijavljenih
oseb s področij in z znanjem, ki jih
delodajalci zahtevajo.
Osebe, prijavljene na Zavodu za
zaposlovanje, imajo v programih
aktivnega zaposlovanja možnost
pridobiti dodatno znanje za večjo
zaposljivost na trgu dela. Lahko
se usposabljajo in izobražujejo za
razne poklice, ki jih na trgu dela
primanjkuje.
Vse dodatne informacije najdete
na spletni strani Zavoda za
zaposlovanje www.ess.gov.si ali
nas obiščete oziroma pokličete
naš kontaktni center na telefonsko
številko 080 20 55.

Jelka Jež, vodja Uradov za delo
Ljutomer in Gornja Radgona

Obeleženje svetovnega dne Alzheimerjeve bolezni s pohodom
Demenca je kronična napredujoča
bolezen možganov, ki jo povzročajo
spremembe na možganskih celicah
in se kaže z motnjami spomina,
mišljenja, orientacije, prepoznavanja,
razumevanja, računskih in učnih
sposobnosti
ter
govorjenja,
izražanja in presoje. Demenca lahko
prizadene vsakogar. Pomembna sta
prepoznavanje prvih znakov demence
ter obisk pri družinskem zdravniku, ki
ob sumu na demenco osebo pošlje k
nevrologu ali psihiatru. Prav tako sta
pomembni hitro diagnosticiranje in
čimprejšnje ustrezno zdravljenje ter s
tem preprečevanje slabšanja stanja.

September
je
svetovni
mesec
Alzheimerjeve bolezni. Ta vrsta
demence predstavlja več kot dve tretjini
diagnosticiranih primerov demence.
Za ozaveščanje javnosti o demenci
septembra potekajo različne dejavnosti.
21. septembra 2021 je ljutomerska
enota Centra za socialno delo
Pomurje v sodelovanju z združenjem
Spominčica izvedla pohod za spomin,
katerega namen je bil obeleženje
svetovnega dneva Alzheimerjeve
bolezni. Pot nas je s smerokazi
vodila od Glavnega trga mimo Doma
starejših občanov v Ljutomeru, skozi
park, v katerem smo prisluhnili

kratki zgodovini Ljutomera in mimo
Policijske postaje Ljutomer nazaj do
Glavnega trga. Pridružili so se nam
otroci iz vrtca Ljutomer, prebivalci
Doma starejših občanov Ljutomer,
uporabniki Varstveno- delovnega
centra Ljutomer ter drugi mimoidoči
in vabljeni.
Na Glavnem trgu v Ljutomeru smo
pripravili stojnico, na kateri smo občane
informirali o bolezni, njenih prvih
znakih in možnostih iskanja pomoči.

Sabina Krancelbinder Krapež in Mojca
Strnišnik, Center za socialno delo Pomurje, Enota Ljutomer

RASTIMO!
SKUPAJ.

farmtech.eu

Program Krepitev družin
Vsebina srečanj
Teme srečanj so: igra, nagrade, socialne veščine,
komunikacija, reševanje težav, dajanje navodil,
ustvarjanje dobrega vedenja, kako reči »ne«, postavljanje
mej, veščine obvladovanja občutkov, kritike in jeze.

V Centru za socialno delo Pomurje, Enota Ljutomer,
bomo januarja 2022 začeli izvajati preventivni program
za družine »Krepitev družin«, katerega namen je
krepitev starševskih veščin in izboljšanje vedenja otrok,
kar lahko družinam pomaga pri opravljanju njihove
vloge. Sledi podrobnejša predstavitev programa.

Udeleženci
Program je namenjen celotnim družinam, torej staršem
in otrokom v starosti od 6 do 12 let.

Opis
Program
»Krepitev
družin«
(angleško:
»The
Strengthening Families Program – SFP«) je družinski
preventivni program, ki temelji na treningu veščin
in vključuje celotno družino. Program je znanstveno
dokazano učinkovit in se izvaja v številnih državah po
svetu. Družinam ponuja priložnost, da okrepijo znanje
in veščine, ki jih že imajo, in se naučijo še kaj novega.
Program se bo izvajal ob podpori Občine Ljutomer in z
donacijami različnih pomurskih podjetij.

Trajanje
Program poteka v 14 skupinskih srečanjih, in sicer po
eno srečanje na teden, pri čemer vsako srečanje traja
približno 2–3 ure. Srečanja bodo potekala vsako sredo
od 12. januarja 2022.
Kraj srečanj
Srečanja bodo potekala v prostorih Osnovne šole Cvetka
Golarja Ljutomer, Cvetka Golarja ulica 6, 9240 Ljutomer.

Namen
Cilj programa je večanje družinske odpornosti in
zmanjševanje dejavnikov tveganja za vedenjske,
čustvene in učne težave ter težave v medosebnih
odnosih. Usmerjen je na izboljšanje družinskih odnosov,
starševskih veščin ter medosebnih in drugih življenjskih
veščin pri otrocih in mladostnikih. Kažejo se številni
pozitivni učinki programa, kot je izboljšanje vedenja
otrok in starševskih veščin ter sodelovanja in odnosov
znotraj družine.

Prijave in informacije
Center za socialno delo Ljutomer, Enota Ljutomer, Rajh
Nade ulica 2A, 9240 Ljutomer
E-pošta: anja.andrejc@gov.si, gpcsd.ljuto@gov.si
Telefon: (02) 58 58 674 ali (02) 58 58 660

Oblika in potek dela
Delo poteka v obliki delavnic in zajema kratka
predavanja, predstavitve, razpravo, igro vlog, vaje,
uporabo pripomočkov, otrokovo in starševsko
igro ter domače naloge.
1. Začetni del vsakega srečanja je manjši
skupni obrok za starše in otroke.
2. V osrednjem delu delo poteka ločeno v
skupinah za starše in za otroke (s podobno
vsebino).
3. V drugem delu pa starši in otroci delajo
skupaj.
Celoten proces poteka v varnem in zaupnem
krogu pod vodstvom usposobljenih izvajalcev.
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Priložnost za vključitev v brezplačni psihosocialni program
dejavnosti Centra za družine, pa tudi v programe za
mladinske strukture, nevladni sektor ter socialno varstvene,
zdravstvenopreventivne in samooskrbne dejavnosti, vključno z
mednarodno in humanitarno dejavnostjo. Vsak delavnik lahko
na sedežu organizacije brezplačno dvignete nujno potrebna
živila, s katerimi nas oskrbujejo družbeno odgovorna trgovska
podjetja.
Dejavnost organizacije ter s tem tudi zaposlitve in opravila
univerzalnega poklica mladinskega delavca omogočajo
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Evropski socialni
sklad, Urad Republike Slovenije za mladino, Javni sklad RS
za kulture dejavnosti – centralna služba, Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalna agencija
Movit ter Občina Ljutomer.

Odločitev za drugačno pot in hoja po njej je za vsakega
posameznika edinstvena in samo njegova. Pa vendar se naše
poti križajo in na stičišču naših srečanj lahko spoznavamo,
da smo si v resnici zelo podobni in da v resnici nismo
sami. Naše potovanje k drugačnemu življenju se začne s
soočanjem z vsebinami in občutki, ki jih odkrivajo izgube,
ločitve ipd. Ko jih sprejmemo, se v nas ob podpori varnega
odnosa in skupine, v kateri se počutimo sprejete, razumljene
in podprte, prebudita upanje in odločenost za drugačne,
zdrave in povezujoče odnose s sabo in drugimi ter predvsem
za zavesten in sočutnejši odnos do lastnih otrok.
Zato ste vabljeni, da se vključite v brezplačen in anonimen
zaupni program »Podpora družinam v tveganih in/ali
konfliktnih situacijah«, namenjen staršem iz družin z
velikim tveganjem, v postopku razveze ali po razvezi,
osebam, ki izvajajo starševsko skrb, in sorodnikom otrok
razvezanih staršev, npr. rejniki, skrbniki, stari starši ter
druge pomembne osebe.
Program bo potekal v obliki osmih zaporednih tedenskih
delavnic, začetek pa je predviden februarja 2022. Za
udeležbo na delavnicah je potrebna predhodna prijava na
e-naslov mcp@siol.net ali po telefonu na številko 02 584
80 33. Strokovna izvajalka programa je sodelavka MCP –
PC NVO mag. Andreja Pernek Vreča, spec. ZDT. Srečevali se
bomo na sedežu Mladinskega centra Prlekije – PC NVO, so.
p., na Spodnjem Kamenščaku 23. Tam sta zagotovljena tudi
diskretnost pogovorov in izvajanje omenjenega projekta.
Prosimo, da se čimprej prijavite in si zagotovite svoje mesto.
Vabljeni tudi, da nas obiščete in se vključite v vsakodnevne

Tamara Brumen, MCP – PC NVODno obrazca

SERVISIRAMO:

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

Igor Lah s.p.
Vrazova 14
9240 LJUTOMER

POPRAVILO PRALNO-SUŠILNIH STROJEV
GSM: 041 346 671
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Urgenca Zdravstvenega doma Ljutomer odslej v
novih prostorih

V petek, 22. oktobra 2021, smo v Zdravstvenem domu Ljutomer uradno
prevzeli prenovljeno stavbo Nujne medicinske pomoči (NMP) ZD Ljutomer.
Prenova je potekala od letošnjega aprila, delo v novih prostorih pa smo začeli
izvaja 6. novembra 2021.
Dosedanja stavba urgence je postala
manj primerna za kvalitetne storitve
in obravnavo, kakršno zahtevajo trendi
sodobne medicine. Zamisel o modernizaciji prostorov urgence je bila živa
že nekaj let, letos pa nam jo je uspelo
uresničiti, tako da smo v ZD Ljutomer
lahko s ponosom prevzeli prenovljene
prostore.
V novi in sodobni urgenci, ki jo odlikuje tako zunanja kot notranja podoba, se bodo izvajali medicinsko-tehnični postopki in posegi, ki so bili v
preteklosti le domena specialistov v
bolnišnicah. Z objektom nove stavbe
NMP smo pridobili dežurno ambulanto s triažo, izolacijsko ambulanto,
urgentno sobo, ambulanto za posege,
ambulanto za opazovanje in dodatne
prostore za ekipo nujnih reševalnih
prevozov.
Skupna vrednost gradbenih in obrtniških del je znašala 615.000 evrov, notranja oprema pa dodatnih 48.000 evrov.
V nove prostore je bila nameščena še
vsa potrebna novejša dodatna medicin-

ska oprema, katere vrednost je znašala
okoli 80.000 evrov. Poleg tega so izvajalci del uredili še okolico in asfaltirali
celotno parkirišče pred stavbo urgence.
Sredstva za celotno investicijo je v celoti
uspelo zagotoviti ZD Ljutomer, hvaležni
smo pa tudi donatorjem, ki so nam priskočili na pomoč pri nabavi nove medicinske opreme.
V ZD Ljutomer se zavedamo, da sodobni prostori ne bodo služili svojemu namenu, če v njih dela ne bo
opravljal profesionalen in izobražen
kader. Zaposleni se zato nenehno izobražujemo in pridobljeno znanje
pridno uporabljamo v praksi. Zadali
smo si cilj, da bomo temu sledili tudi v
prihodnje, razvijali bomo novo znanje
ter skrbeli za dobro in visokokakovostno oskrbo svojih uporabnikov, da se
bodo ti počutili varne in pomirjene.
S ponosom večkrat poudarimo, da se
naše delo nikoli ne ustavi. Prisotni smo
namreč noč in dan, s čimer se lahko
pohvalijo le redki zdravstveni domovi.
Z novimi prostori bo tako dostojnejše
tudi bivanje zaposlenih, posledično pa
bosta boljša tudi njihovo počutje in zadovoljstvo, kar se bo gotovo prenašalo
tudi na naše paciente.

Danijela Kutnjak,
Zdravstveni dom Ljutomer
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Zobne ambulante
v korak s časom
V kolektivu Zdravstvenega doma
Ljutomer se s ponosom radi pohvalimo, da gremo v korak s časom, saj
z novimi medicinskimi pripomočki,
novim znanjem in dodatnimi storitvami prispevamo k sodobnejšemu
zdravljenju ustne votline. Zadnja velika pridobitev je zobni diodni laser,
ki prinaša velike prednosti v primerjavi z običajnimi metodami zdravljenja v zobozdravstvu, in sicer:
• celjenje ran brez brazgotin,
• zmanjšanje pooperativne bolečine,
• omogočanje posegov brez skalpela in šivov;
• izboljšanje vnetnih stanj.
Poleg pri nas zaposlenih zobozdravnikov Alenke Zima, Sare Pešec in
Katje Karba sta se na tem področju v podjetju Interdent v Celju izpopolnjevala tudi mlada bodoča
zobozdravnika, štipendista ZD Ljutomer, Anja Kleindinst in Jaka Zorec.
Na izobraževanju so se seznanili s
celotnim spektrom vseh možnih indikacij laserja, z njegovim upravljanjem in seveda s praktičnim delom.
V ZD Ljutomer po novem omogočamo tudi storitev nameščanja zobnega nakita. Gre za modni dodatek, ki
je priljubljen pri mladih in ženskah,
saj s tem lahko še dodatno poudarimo lep nasmeh. Biserček Swarovski
zobozdravnik namesti na drugi ali
tretji zob v zobni vrsti s posebnim
zobozdravniškim lepilom. Postopek
je neboleč, enostaven in neškodljiv.
Pogoj za namestitev biserčka so
zdravi in lepi zobje.

Mihaela Senčar, ZD Ljutomer

Subvencija za zaposlitev: Zaposli.me
Namen programa je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb, starih 30
let in več, iz ciljne skupine, tako da jih
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje vključi v subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih v obliki delovnega
razmerja za obdobje 12 mesecev.

Ciljna skupina za zaposlitev s pomočjo
subvencije so:
• brezposelne osebe, starejše 50 let in
več in/ali
• brezposelne osebe, stare 30 let in več,
• ki so dolgotrajno brezposelne in/ali
• ki imajo končano največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali
• ki so bili vključeni v programe socialne aktivacije in/ali
• ki so prejemniki denarne socialne pomoči in/ali
• pri katerih od zaključka zaposlitve v
okviru programa Javna dela še ni poteklo 12 mesecev (Zaposlijo se lahko
tudi pri istem delodajalcu. To velja le
za društva, združenja društev, ustanove, zavode in mladinske svete.) in/
ali
• ki so delo izgubile iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali
prisilne poravnave kot posledica epidemije covid-19 in so se v evidenco
brezposelnih oseb prijavile v obdobju od 13. marca 2020 do 31. decembra 2021.
V zaposlitev s pomočjo subvencije se ne
morejo vključiti brezposelne osebe, ki:
• so bile v zadnjih 12 mesecih pri
vas zaposlene na podlagi sklenjene
pogodbe o zaposlitvi, razen pri pogodbah o zaposlitvi zaradi izvajanja
javnih del,
• so lastnice, solastnice ali ustanoviteljice vašega poslovnega subjekta, ga

osebno vodijo ali imajo v njem status
prokurista.

Zaposlitev oseb iz ciljne skupine mora
biti realizirana za polni delovni čas (tj.
40 ur tedensko) za obdobje 12 mesecev.
Dolgotrajno brezposelne osebe in invalidi z ustrezno odločbo se lahko zaposlijo tudi za krajši tedenski delovni čas,
vendar ta ne sme biti krajši od 20 ur.
Upravičen strošek je subvencija za zaposlitev v višini:
• 5.000,00 evrov za osebe, ki izpolnjujejo en kriterij iz ciljne skupine,
• 6.000,00 evrov za osebe, ki izpolnjujejo dva kriterija iz ciljne skupine,
• 7.000,00 evrov za osebe, ki izpolnjujejo tri kriterije iz ciljne skupine,
• 8.000,00 evrov za osebe, ki izpolnjujejo štiri ali več kriterijev iz ciljne skupine.
Za invalide z ustrezno odločbo in dolgotrajno brezposelne osebe, ki se zaposlijo s krajšim tedenskim delovnim časom
za obdobje dvanajstih (12) mesecev, se
izračuna sorazmerni del subvencije glede na kategorijo, ki ji oseba pripada in
dejanski tedenski delovni čas.
Subvencija se izplačuje na transakcijski
račun delodajalca sorazmerno mesečno
53

v enakih zneskih.
Več informacij o raznih spodbudah za
zaposlovanje lahko delodajalci lahko
dobite pri svetovalcih za delodajalce na
posameznih uradih za delo ZRSZ:
• Rija Srkoč, Urad za delo Murska Sobota, telefon: (02) 521 32 58; e-naslov:
rija.srkoc@ess.gov.si;
• Petra Hašaj, Urad za delo Murska Sobota, telefon: (02) 521 32 68; e-naslov: petra.hasaj@ess.gov.si;
• Mateja Kaljevič, Urad za delo Murska
Sobota, telefon: (02) 521 32 67; e-naslov: mateja.kaljevic@ess.gov.si;
• Silvica Rajner, Urad za delo Lendava,
telefon: (02) 577 29 07; e-naslov: silvica.rajner@ess.gov.si;
• Vladimira Fiala Sukič, Urad za delo
Gornja Radgona, telefon: (02) 564 23
88; e-naslov: vladimira.fialasukic@
ess.gov.si;
• Cvetka Slavič, Urad za delo Ljutomer,
telefon: (02) 585 10 93; e-naslov:
cvetka.slavic@ess.gov.si.
Več informacij lahko najdete tudi v javnih povabilih na spletni strani ZRSZ:
https://www.ess.gov.si/delodajalci/
financne_spodbude.

Branko Baša, vodja oddelka aktivne
politike zaposlovanja

Mladi gasilci v spomin na Evelin
Dan mladih gasilcev smo drugo soboto v septembru v spomin na Evelin Bukovec obeležili s pohodom
po gasilskem sektorju Mala Nedelja, ki obsega Prostovoljna gasilska
društva Mala Nedelja, Precetinci in
Radoslavci. 72 pohodnikov iz sedmih društev Gasilske zveze Ljutomer
ter Evelinini sorodniki in prijatelji
so se ob 9. uri zbrali pred gasilskim
domom v Radoslavcih. Tam sta nas
pozdravila predsednik domačega
društva Tomi Horvatič, v imenu GZ
Ljutomer pa predsednik Andrej Rus.
Pot nas je najprej vodila v Prece-

tince. Pred gasilskim domom je
poveljnik PGD Precetinci Franc Nemec pozdravil vse prisotne in nam
na kratko predstavil društvo. Po
kratkem počitku smo se odpravili
naprej skozi Kuršince, Bučkovce in
skozi Moravce v Slovenskih goricah
proti Mali Nedelji. Pri tamkajšnjem
gasilskem domu smo po dobrih štirih urah zaključili 7 kilometrov dolg
pohod. Vso pot nas je varno vodil
Stanko Sovec, ki je prehojeno traso
tudi pripravil. Za polne želodčke so
na vsakem postanku poskrbeli gasilci iz vseh treh društev in GZ Ljuto-

mer, družina Evelin Bukovec pa nas
je počastila s sladkim pecivom. Vsem
gostiteljem in pohodnikom se zahvaljujemo za trud in udeležbo.
Pohod organiziramo tudi z namenom,
da mladi gasilci GZ Ljutomer spoznajo, katera društva jo sestavljajo. Letos
smo ga organizirali že drugič. Prvič
smo se na pohod odpravili oktobra
2019, in sicer po sektorju Ljutomer 1
med gasilskimi domovi v Ljutomeru,
na Spodnjem Kamenščaku ter v Radomerju in Gresovščaku.

Mateja Hunjadi, GZ Ljutomer

Tabor mentorjev mladine Gasilske zveze Ljutomer

Med mentorji gasilske mladine, ki se
udeležujemo tabora Mladi gasilec v
Bodislavcih, je že dolgo tlela želja, da
bi se udeležili svojega tabora, na katerem bi pridobivali novo znanje in
si med sabo izmenjali dobre izkušnje
pri delu z mladino. Tako smo se v mladinski komisiji Gasilske zveze Ljutomer letos odločili za uresničitev tega
projektu. Tabor smo pripravili prvi vikend v oktobru. Potekal je v gasilskem
domu v Pristavi. Udeležilo se ga je 10

mentorjev iz štirih prostovoljnih gasilskih društev: Pristava, Ljutomer ter
Zgornje in Spodnje Krapje. Poveljnik
GZ Ljutomer Andrej Trstenjak nam je
skupaj z namestnico predsednika GZ
Ljutomer Ireno Križanič zaželel prijetno druženje in veliko osvojenega
novega znanja. Začetek tabora smo
začinili s spustom po reki Muri in dobro voljo. Po kosilu smo tabor nadaljevali z učenjem. Svoje bogato znanje
in izkušnje so v teh dveh dneh z nami
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delili predsednik mladinske komisije
GZ Križevci Andrej Weis, predsednica
mladinske komisije PGD Negova Monika Vogrinec in upokojeni poklicni
gasilec in pirotehnik iz GB Maribor
Oskar Neuwirt. Ta je med drugim povedal tudi to, da je PGD brez mladine
kot drevo brez korenine. Mentorji
smo sami preizkusili tudi različne igre
in vaje, ki jih uporabljamo v svojih gasilskih društvih pri delu z mladino.
Zadovoljni z izkušnjo prvega tabora
mentorjev mladine GZ Ljutomer že
iščemo zamisli za delo z gasilsko mladino v bodoče in hkrati pripravljamo
program tako za tabor mladih gasilcev
kot tudi za tabor mentorjev mladine.
Predsednik GZ Ljutomer Andrej Rus
pa je tabor zaključil z mislijo, da je
vsak tak dogodek kamenček v mozaiku gasilskega dela.

Mateja Hunjadi, predsednica
mladinske komisije GZ Ljutomer

Gasilska zveza Ljutomer v mesecu požarne varnosti
V Gasilski zvezi Ljutomer aktivno delujemo tudi članice, in sicer od najmlajših
v pionirskih ekipah do veterank. Svoje
znanje in pripravljenost sodelovanja izkazujemo v 28 prostovoljnih gasilskih
društvih. Vloga članic tako na nivoju društev kot zveze je iz leta v leto opaznejša,
zato smo prepričane, da se bo v prihodnje še krepila. Zavedamo se, da je to mogoče le ob dobrem sodelovanju, razumevanju in povezanosti z našimi gasilskimi
tovariši ter posluhu in pozitivnih spodbudah naših vodstev. Prepričane smo, da
bodo naši odnosi tudi v bodoče temeljili
na trdnih temeljih in povezanosti vseh
gasilcev za skupno dobro.
Kljub virusu covid-19 mesec oktober ostaja v znamenju požarne varnosti. Letos
je bila tema projekta požarne varnosti
»Po potresu lahko tudi zagori«. Potresov
ne moremo niti napovedati niti prepreči-

ti, lahko pa se nanje pripravimo.
Na podlagi načrta Gasilske zveze Ljutomer so prostovoljna gasilska društva
oktobra izvajala operativne vaje po
sektorjih, pri katerih smo aktivno
sodelovale tudi operativne gasilke. Z
željo po pridobitvi novih izkušenj in
utrjevanja pridobljenega znanja so se
operativne gasilke oktobra udeležile
enodnevne vaje v Gasilski zvezi Rogašovci.
Članice v Gasilski zvezi Ljutomer smo
aktivne tudi v vlogi mentorjev mladine. Naša vloga je predvsem vključevanje mladih v gasilska društva in
pripravljanje mladih na obvladovanje
kasneje pridobljene odgovornosti, ki
je v gasilski organizaciji iz leta v leto
večja. V ta namen smo se udeležile
dvodnevnega tabora mentorjev mladine, ki je letos potekal prvič. Ob poslu-
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šanju vsebin smo nadgrajevale svoje
znanje in si izmenjevale izkušnje pri
delu z mladino. Povezovanje gasilskih
članic je nujno potrebno tako na ravni
gasilskih društev in gasilskih zvez kot
tudi na regijski ravni, zato se članice
veselimo posvetov in srečanj gasilskih
članic. Oktobra je bil izpeljan dogodek
13. Posvet in srečanje članic Pomurja v
Srednji Bistrici v GZ Črenšovci. Udeležilo se ga je 36 članic iz Gasilske zveze
Ljutomer. Pester in poučen program,
večerja in zabava je članice združevala
pozno v noč.
Vloga prostovoljnih gasilcev je v prvi
vrsti pripadnost gasilski organizaciji. Povezujejo nas predvsem skupne vrednote:
humanitarnost in pomoč sočloveku.

Irena Križanič, predsednica komisije za
članice v Gasilski zvezi Ljutomer

L E T O

V prazničnih dneh vam želimo veliko veselega pričakovanja. Novo leto naj vas obdari
z zdravjem, brezmejno srečo in uspehi. Kamorkoli boste šli, naj vas vodijo varne poti.

150 let – Ponosni, s poGledom v prihoDnost Ljutomer
intervencijami in osvojenimi priznanji.
Veseli smo, da je občinski svet leto 2021 razglasil za leto gasilstva in prostovoljstva. V tem času smo uredili asfalt na dvorišču pred gasilskim domom, sanirali pode v garažah gasilskega
doma, posodobili električno napeljavo, pripravili »pralnico«
oz. čiste prostore, prebelili notranjost in fasado ter kupili svečane obleke za člane in članice. V načrtu imamo še izdelavo
novega društvenega prapora, urediti želimo spominsko/muzejsko sobo v prvem nadstropju gasilskega doma in ob obletnici izdati jubilejno publikacijo oziroma zbornik.
V načrtih za praznovanje smo si zadali nalogo, da spodbudimo mlade in se povežemo s šolami v Pomurju. Razpisali
smo likovni natečaj »Gasilci, JUNAKI«. Odzvale so se tri šole
(OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer in OŠ
Stročja vas). Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje.
Hkrati pa se za vso pomoč in podporo zahvaljujemo tudi Občini Ljutomer, županji mag. Olgi Karba in članom občinskega
sveta. Zahvala pa gre tudi vsem občankam in občanom, ki nas
podpirate. Prav tako se zahvaljujemo podjetjem in družbam,
ki nam prisluhnete in nas podpirate. Vsi, ki svoj čas in energijo
posvečamo delovanju društva in nudenju pomoči, to podporo
občutimo kot izraz spoštovanja do prostovoljnega dela gasilk
in gasilcev v občini in širše.
Vodstvo društva se na tem mestu zahvaljuje vsem članom in
članicam, brez katerih vseh zadanih nalog ne bi bilo mogoče
izpeljati. Vsem in vsakemu posebej izrekamo iskreno zahvalo
in čestitke ob visokem jubileju. Sodelovanje in povezovanje, s
katerima s ponosom delujemo, spadata med tiste vrednote,
s katerimi bomo tudi do praznovanja, ki ga načrtujemo junija 2022, delovali z namenom, da se zahvalimo in poudarimo
pomen prostovoljnega dela gasilk in gasilcev v občini in širše.

Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer (PGD Ljutomer) letos
praznuje že 150 let, kar nas uvršča med najstarejša gasilska
društva na Slovenskem. Ljutomerski gasilci smo že iz časa avstro-ogrske monarhije nepogrešljivi člen Ljutomera in širše
okolice. Daljnega 31. julija 1871 je Deželno namestništvo Avstro-Ogrske potrdilo društvena pravila Prostovoljne požarne
obrambe v Ljutomeru. Pobudnik, ustanovitelj in prvi načelnik
društva je bil tržan Johann Steyer s sodelavci iz Ljutomera in
okolice. Društvo se je razvijalo ob podpori raznih ustanov,
posameznih premožnih tržanov Ljutomerskega okoliša in ob
podpori številnih članov društva. Kljub pomanjkanju sredstev
smo ljutomerski gasilci skozi desetletja skušali slediti zgledu
najnaprednejših gasilskih društev v Pomurju in širše. Ob pomanjkanju denarnih sredstev smo za nakup opreme in orodja
večkrat organizirali kulturne in zabavne prireditve. Leta 1930
so ob podpori meščanov zgradili enega najlepših in najmodernejših gasilskih domov daleč na okoli. Gasilsko društvo je
skozi svojo zgodovino ves čas sledilo trendom in posodabljalo
tako vozni park kot tudi vso potrebno gasilsko opremo. Sproti
smo tudi večkrat povečali in modernizirali gasilski dom. Iz desetletja v desetletje je v društvu naraščalo število članov in oddelkov raznih starostnih skupin. V času samostojne Slovenije
je društvo pridobilo status občinskega gasilskega centra pri
gašenju požarov in opravljanju potrebnih nalog na področju
zaščite in reševanja ter status medobčinskega centra požarne
varnosti. Leta 2017 pa si je Gasilsko društvo Ljutomer pridobilo še laskavi naziv gasilska enota širšega pomena (GEŠP).
To pomeni, da opravljamo naloge zaščite in reševanja ob prometnih, industrijskih in drugih nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi, nesrečah v daljših avtocestnih in drugih
cestnih in železniških predorih, naloge tehničnega reševanja
ob nesrečah v prometu ter ob nesrečah na tekočih in stoječih
vodah, pa tudi druge naloge zaščite in reševanja širšega pomena. Danes se lahko društvo pohvali z bogatim voznim parkom,
z modernizirano gasilsko opremo ter s številnimi uspešnimi

Tomaž Markovič, Splošna knjižnica Ljutomer,
Mateja Leskovar Polanič, PGD Ljutomer
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Dejavnosti v Krajevni skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava
ter Žibrat. Po vrnitvi je bil pred zadružnim domom v Krištancih kulturni program z nagovoroma podžupana Občine Ljutomer Nika Miholiča in predsednice sveta krajevne skupnosti
Slavice Sunčič. Sledilo je prijetno druženje ob hrani in pijači,
peki palačink, vaških igrah, pravljični jogi za otroke. Poleg
tega smo lahko videli in slišali še marsikaj zanimivega. Vsi se
že veselimo ponovnega snidenja naslednje leto.

Slavica Sunčič,
KS Krištanci, Šalinci, Grlava

Novo vozilo za praznjenje
ekoloških otokov
Med 16. in 20. avgustom 2021 je Kulturno-športno mladinsko društvo tempo pod vodstvom Tine Trstenjak in Timoteje Koroša pod šotorom pri zadružnem domu v Krištancih
organiziralo Mavrični tabor v Krajevni skupnosti Krištanci,
Šalinci, Grlava. V veliko pomoč pri izvedbi so bili člani sveta
krajevne skupnosti in društva ter drugi posamezniki, še posebej Luka Vozlič, Božidar Štiberc, Nastja Pučko, David Hip,
Miša Kapun in Dominik Pučko. Zbralo se je 22 otrok v starosti do 15 let, ki so v raznih delavnicah izdelovali izdelke, risali,
peli, plesali, kolesarili ter uživali v vodnih igrah, sprehodih v
naravo in večernem druženju ob tabornem ognju. Obiskali
so tudi lepo urejeno čebelarstvo v Banovcih. Tam jih je gospodar seznanil s pridelki iz medu in pomembnosti čebel za
življenje. Privoščili so si tudi kopanje v Termah Banovci. Hrano so pripravljali starejši udeleženci tabora, za sladka in druga presenečenja pa so poskrbele gospodinje. Spali so pod šotorom, kuhali pa so v prostorih mladinske sobe. Uporabljali
so najeto stranišče, vodo pa so imeli speljano kar od soseda
Frančka. Kraj je zaživel in čutil se je izjemno pozitiven utrip
krajanov Pri mladih tabornikih so se ustavili mnogi kolesarji
in pohodniki. To so bili dnevi, ki so se otrokom zapisali v srce
in bodo o njih gotovo pripovedovali svojim sošolcem in prijateljem. Otroci so izrazili željo po ponovnem srečanju, zato je
organizacija tabora napovedana tudi za prihodnje leto.
Svet Krajevne skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava je 21. avgusta 2021 organiziral 3. krajevni praznik, ki smo ga popestrili
s kolesarjenjem in obiskom spomenika 21 ustreljenim talcem
na Moti ob reki Muri. Tam nas je prijazno sprejel domačin Pe-

KSP Ljutomer, d. o. o., kot koncesionar v Občini Ljutomer
za zbiranje in prevoz odpadkov z nenehnim razvojem in
najnovejšimi tehnologijami na področju vozil in tehnologije pobiranja odpadkov skrbi za ekonomičnost ter prijazno in varno delo za zaposlene in uporabnike.
Zadnja pridobitev v voznem parku je novo komunalno
vozilo Mercedes-Benz Arocs 5 2546 L 6X, ki je opremljeno z nadgradnjo HIAB Multilift Optima 20S.59 in specialnim dvigalom HIAB Z-HIPRO 191 za praznjenje zabojnikov na ekoloških otokih.
Z novim vozilom bo zbiranje komunalnih odpadkov
učinkovitejše in varnejše za zaposlene, hkrati pa bo podjetje zmanjšalo svoj vpliv na okolje, saj vozilo poganja
motor Euro 6.

KSP Ljutomer

57

Policijska postaja Ljutomer svetuje
Porast vlomov
Policisti v zadnjem času beležimo porast vlomov v stanovanjske hiše v Pomurju. Zaradi tega vam svetujemo, da:
• ste pozorni na sumljive osebe in vozila, ki se gibljejo okrog
stanovanjskih hiš in blokov ali se kako drugače zadržujejo v
naseljih. Pozorni bodite predvsem na vozila iz drugih držav,
na primer Madžarske ali Hrvaške, in iz drugih območij Slovenije, na primer z registrskimi oznakami NM, LJ ali KK. Po
možnosti si registrske številke teh vozil nekam zapišite.
• tudi takrat, ko hišo zapustite le za krajši čas, na primer za
sprehod, delo na vrtu ali odhod v trgovino, dosledno zapirate okna in zaklepate vrata ter poskrbite, da hiša ne daje
videza, kot da v njej ni nikogar. Lahko na primer pustite
prižgano luč.
• upoštevate, da je najbolj kritičen čas za vlome od časa, ko se
zmrači, do 22. ure zvečer.
• ob daljši odsotnosti prosite sosede, naj bodo pozorni na sumljive okoliščine in o tem obveščajo policiste.
• v hiši ne hranite večje vsote denarja in vrednejšega nakita.
Če se vseeno odločite za to, ga NE hranite na predvidljivih
in lahko dostopnih mestih, kot so omare, nočne omarice in
postelje v spalnici, prav tako ne v kopalniškem pohištvu.
• v primeru vloma do prihoda policistov ne vstopajte v prostor, ker je storilec lahko še vedno v objektu in da ne bi uničili
sledov.
O pojavu sumljivih neznancev ali vozil obveščajte policijo na
telefonsko številko 113 (OKC MS), 02 584 46 10 (Policijska
postaja Ljutomer) ali na anonimno številko policije 080 1200.
Zagotavljamo vam, da bomo vsako vaše obvestilo ustrezno
preverili in da boste, če boste tako želeli, ostali anonimni (policistom ob klicu ni potrebno dati vaših osebnih podatkov). Če
pa se želite pogovoriti o morebitni varnostni problematiki na
vašem območju, pa vam je na voljo pristojna vodja policijskega okoliša Lidija Nemec, ki jo lahko pokličete na telefonsko
številko 051 350 159.

prijavijo. Nasilje nad ženskami in nasilje v družini predstavljata velik družbeni problem. Nasilje ima številne posledice tako
za posamezne žrtve kot tudi za družbo. Prizadene na milijone
žensk in otrok, in sicer ne glede na njihovo narodnost, starost,
versko ali osebno prepričanje, družbeni položaj, telesne sposobnosti ali spolno usmerjenost.
Nasilje nad ženskami in otroki v družini velikokrat ni vidno,
a to še ne pomeni, da se ne dogaja. Velikokrat je namreč
skrito za štirimi stenami. Nasilje nad ženskami se lahko pojavlja v različnih oblikah, kot so nasilje v družini, trgovina z
ženskami in deklicami, spolno izkoriščanje in drugo kršenje
spolnih in reproduktivnih pravic, žaljivke, zmerjanje, pretepanje, brcanje, ekonomsko nasilje, vpitje, nasilje v oboroženih konfliktih in spopadih ter nasilje v obliki različnih tradicionalnih in kulturnih praks. Najbolj pogosta oblika nasilja
nad ženskami je psihično nasilje, ki je najbolj skrito, težko
dokazljivo in velikokrat neprepoznavno kot oblika nasilja. V
večini primerov je psihično nasilje samo predhodnik fizičnega in spolnega nasilja.
Prijavite nasilje!
Zaskrbljujoče je dejstvo, da tako nasilje nad ženskami kot tudi
nasilje v družini velikokrat trajata več let, preden nanju postane pozoren kdo izven družine in se aktivno vključi v iskanje
pomoči za žrtev. Ženske in otroci nasilja v družini velikokrat
ne prijavijo zaradi strahu, sramu, neozaveščenosti, občutka
lastne krivde in brezizhodnosti položaja ali zaradi groženj in
maščevalnosti storilca.
Da lahko policija posreduje in žrtvam zagotovi pomoč, je treba nasilje prijaviti. Žrtve lahko nasilje prijavijo takoj, ko se

Nasilje v družini
Vsako leto se policisti pridružimo mednarodnemu dnevu boja
proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, ki se je začel
konec novembra in traja vse do decembra. V ta namen smo
policisti izvedli številne preventivne dejavnosti, s katerimi želimo opozoriti na problem nasilja nad ženskami in hkrati opogumiti ženske, ki so žrtve nasilja, da spregovorijo in nasilje
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posegel po pirotehniki, da bi si vsaj malo pričaral praznično
vzdušje. Pri tem policisti pozivamo, da uporabljate le preverjene pristne pirotehnične izdelke z ustreznim certifikatom,
kupljene zgolj pri pooblaščenih trgovcih, ne pa na črnem
trgu in brez ustreznega certifikata. Prav tako je treba upoštevati vsa varnostna navodila proizvajalca, da ne pride do
neželenih posledic.
Pri uporabi pirotehnike bodite spoštljivi do tistih, ki se pirotehnike bojijo in jim je uporaba neprijetna. Ne pozabite
tudi na živali, ki zaradi nekaj trenutkov našega veselja doživljajo hud stres. Uporabo pirotehnike prilagodite tudi njim.
Na novoletni dan se policisti pogosto ukvarjamo ravno z
izgubljenimi živalmi, ki so zaradi močnih pokov zmedene
in lastnikom pobegnejo.
Policisti opozarjamo, da nepravilna ali objestna uporaba pirotehnike ni nevarna zgolj za uporabnika in mimoidoče, temveč
pogosto povzroča škodo na bližnjih objektih. V prazničnem
času se tako pogosto poveča število požarov, ker posamezniki
petarde ali druge pirotehnične izdelke mečejo v koše za smeti
in zabojnike, da bi dosegli močan pok. Takšno početje je izjemno nevarno, ker se požar lahko hitro razširi tudi na parkirane avtomobile ali stanovanjske zgradbe, ki so v bližini. Lahko
se zgodi, da se ponesrečijo tudi ognjemeti, ki namesto v zraku
končajo v bližnjem objektu.
Policisti bomo do konca decembra in v začetku januarja
izvajali poostreni nadzor nad prodajo, posestjo in uporabo teh izdelkov. Občane opozarjamo, da bomo DOSLEDNO
UKREPALI zoper tiste, ki bodo s temi sredstvi kršili javni
red in mir, kalili nočni mir in počitek ali pa ogrožali varnost
ljudi in premoženja.
Naj letošnji prazniki kljub epidemiji prinesejo čim več zadovoljstva. Ustvarimo si tako praznično vzdušje, da z njim ne pokvarimo prazničnega vzdušja komu drugemu. Preden se torej
odločite, da bi si tudi letos s pokanjem in ognjemeti popestrili
praznike, pomislite na morebitne posledice in vse tiste, ki bi
jim to lahko predstavljalo stres, breme ali celo nevarnost. Vsako dejanje, s katerim prednost damo nekomu drugemu, bo
zagotovo v veliki meri izpopolnilo tudi nas. To je tudi namen
božično-novoletnih praznikov.
Vsem občankam in občanom želimo mirne, zadovoljne in vesele praznike ter veliko uspehov in osebne sreče v letu 2022.

zgodi, lahko pa tudi kasneje, in sicer na:
• telefonski številki policije za klic v sili 113 ali anonimno na
telefonski številki 080-1200;
• na lokalni policijski postaji Ljutomer oziroma na telefonski
številki 02 584 46 10;
• na policijski upravi Murska Sobota;
• na okrožnem državnem tožilstvu.
Tudi prijatelji, sorodniki, sošolci, sodelavci, sosedje, ki nasilje
vidijo oziroma slišijo, ga lahko prijavijo, žrtvam pa tako nudijo
konkretno pomoč in jih razbremenijo občutkov krivde.

Bodi zvezda, ne meči petard
Tudi letošnji december bo nekoliko drugačen, kot smo ga bili
vajeni v preteklih letih. Zaradi širjenja virusa covid-19 ne bo
prireditev in množičnih druženj. Vsekakor pa bo marsikdo

Pripravila: Lidija Nemec, vodja policijskega okoliša
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Skrb za živali pozimi
V mrzlih zimskih dneh poskrbimo,
da imajo živali toplo zavetje in da se
dobro počutijo. Ne pozabimo, da jih v
prazničnem obdobju pogosto strašijo
poki petard in druge pirotehnike. Živali
ne vedo, da to pokanje pomeni praznovanje ljudi ter ne vedo, kaj se dogaja in
da bo minilo. Vsak pok jim predstavlja
grožnjo ter strah in trpljenje.
Kljub temu da so pokrite z dlako ali
perjem, živali pri nizkih temperaturah
zebe. Izpostavljenost mrazu občutijo
kot bolečino in lahko resno škoduje
njihovemu zdravju. Zato poskrbimo za
njihovo primerno bivališče.

Psi in mačke
Najlepše je če so lahko z nami v hiši, na
toplem. Če to res ni mogoče, poskrbimo
vsaj za to, da zimo preživijo brez bolečin
in da so zadovoljene njihove osnovne življenjske potrebe.

• Uredimo jim leseno uto oziroma hiško, ki je dobro izolirana in napolnjena s slamo. Odeje so manj primerne,
saj postanejo vlažne in povzročajo
nasproten učinek od želenega – živali
hladijo. Hiša mora biti dvignjena od
tal in dvoprekatna, da omogoča zavetje brez direktnega vdora mraza.
• Ob hudem mrazu jim ponudimo hodnik, garažo ali drugi prostor s primerno temperaturo.
• Vedno jim mora biti na razpolago
sveža voda, ki jo menjamo večkrat na
dan, hranimo pa jih predvsem s kakovostnimi briketi, ki ne zamrznejo.
• Pomembno je, da živali dobijo dovolj
gibanja. Če so ceste posipane s soljo,
psu po sprehodu umijemo in obrišemo tačke, da ne nastanejo rane.

Ptiči
Ptiči pozimi težko najdejo hrano, zato
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jim nastavljajmo semena in jim pomagajmo preživeti zimo. Lahko uporabite naslednjo zamisel: semena vsujte v
modelčke za piškote, prelijte z želatino
(agaragar) in s palčko naredite luknjico
za vrvico. Ko se zmes strdi, jo obesite na
drevo. Upoštevajte prisotnost mačk ter
izberite zanje nedostopna mesta.
Živali niso darilo
Pogosto si ljudje živali podarjajo kot darila. To je neodgovorno in tudi kaznivo.
Ali veste, kaj se pogosto zgodi s temi
živalmi? Ljudje se jih naveličajo ali ne
zmorejo primerno poskrbeti zanje, zato
te pogosto nesrečne životarijo v slabih
razmerah ter pozabljene in osamljene
povzročajo slabo voljo svojih skrbnikov.
Če želite resnično pomagati živalim, se o
tem doma najprej temeljito pogovorite.

Društvo za zaščito živali Pomurja

Usposabljanje za prostovoljce

Pravljice pod hrasti

V ljutomerski občini je bila identificirana potreba starejših po družabništvu.
Da bi lahko izvajali družabništvo na
domu, je bilo treba pridobiti nove prostovoljce in jih tudi strokovno usposobiti.
Konec septembra je v organizaciji Občine Ljutomer in Mladinskega sveta
Ljutomer ter v sodelovanju z Društvom
upokojencev Ljutomer in Rdečim križem Ljutomer v prostorih večgeneracijskega centra potekalo dvodnevno
usposabljanje za prostovoljce, ki ga je
izvedla izkušena izvajalka usposabljanj
Tjaša Arko iz Slovenske filantropije.
Usposabljanja se je udeležilo 13 prostovoljcev. Poudarek je bila na temah:
vloga prostovoljstva v družbi, vzpostavljanje ter razvijanje odnosa med prostovoljcem in uporabnikom, pravice in
odgovornosti prostovoljcev, motivacija
v prostovoljskem delu, dobra komunikacija, empatično poslušanje, etična
načela v organiziranem prostovoljstvu,
refleksija oziroma evalvacija in zaključek. Organizirali smo tudi odmora
z okrepčilom ter čas za medsebojno
mreženje in sproščen pogovor. Udeleženci bodo prejeli tudi potrdila o usposabljanju.
Izvajalka usposabljanja je povedala:
»Rada bi izpostavila, da sem se imela
pri vas res prijetno in da je bila skupina super. Zdi se mi, da smo v okviru teh
delavnic vsi malo zrasli.«
Navajamo še mnenje dveh udeležencev.
K. M.: »Usposabljanje je bilo eno
takšnih, na katerega greš z užitkom in
poslušaš cela 2 dni, pa se ti zdi, da bi
lahko potekalo še kakšen dan. Bilo je
zelo sproščeno in nasploh zelo prijetno. Najbolj mi je v spominu ostala igra
vlog, ki jih drugače ne maram, tukaj

Park 1. slovenskega tabora, v katerem je 9. avgusta 1868 v zavetju mogočnih dobov zaživela ideja o Zedinjeni Sloveniji, že od leta 2008 vabi
otroke ter njihove starše in stare
starše na Pravljice pod hrasti. Pripovedovalsko prejo ob znanih pravljičarjih, gledališčnikih, animatorjih,
glasbenikih in ročnodelskih ustvarjalcih sukata Jasna Branka Staman
in Aleksandra Šömen, knjižničarki
in pravljičarki z mladinskega oddelka Splošne knjižnice Ljutomer.
Ni slučaj, da so ljudje hrastom zmeraj izkazovali spoštovanje. Še danes
s svojo trdoživostjo in ponosom
ustvarjajo veličastno vzdušje. Nekoč
so se pod njimi družili vaški veljaki,
danes je pod njimi mladi rod, ki se
skozi pripovedi in glasbo srečuje z
ljudsko dediščino, etnologijo, zgodovino kraja, pa tudi z novodobnimi
literarno-glasbenimi tokovi.
Simbioza navidezno čvrstih in okorelih dreves, živali in poslušalcev je
v zraku prisotna ves čas. V prijetnem vzdušju so v teh letih zaživele
pripovedi o naravi, konjih, zmajih,
lintvernih, drakih, povodnih možeh
in magičnih bitjih panonskega sveta,
pa tudi o starih gradovih in o ugankah starodavnih časov.
Na Pravljicah pod hrasti ustvarjalci z domačega in širšega slovenskega prostora povezujejo
tako mlade kot starejše generacije, zato na festivalu ne srečujemo samo otrok. Letos smo gostili igrano animacijsko predstavo
Buča debeluča, pripravljeno po
motivih slikanice Jasne Branke
Staman, Gledališča Pravljičarna z
imenitno Renato Brglez.

pa je bila prav prijetna. Zdi se mi, da je
usposabljanje marsikateremu udeležencu tudi nakazalo, da družabništva
ne potrebujemo samo starejši, ampak
prav vsakemu posamezniku včasih prija kakšna topla beseda ali dejanje.«
K. G.: »Pred kratkim sem se imela priložnost udeležiti zelo zanimivega usposabljanja na temo prostovoljstvo in
starejši. V dveh dneh smo se skozi zelo
zanimive in dobro premišljene izzive
prebili do ugotovitev, kaj pravzaprav
pomeni biti prostovoljec. Usposabljanje
je zbranim prostovoljcem dalo odlične
napotke, kako ravnati v raznih okoliščinah, pa naj bodo te pozitivne ali malo
manj prijetne. Predavateljici in organizatorjem lepa hvala za priložnost.«
Vsem, ki ste se že odzvali na obvestilo,
se v imenu starejših občank in občanov
najlepše zahvaljujemo za izkazani interes za sodelovanje v organiziranem
družabništvu v Občini Ljutomer. Če bi
se še kdo želel vključiti kot prostovoljec, vas vabimo, da nas pokličete na telefonsko številko 031 212 393 ali nam
pišete na e-naslov msljutomer@gmail.
com, da se dogovorimo o možnostih
za sodelovanje. Z vašo pomočjo bomo
skupaj lažje zagotovili podporo starejšim, ki živijo doma, in jim tako omogočili kvalitetnejše življenje.
Če ocenjujete, da nimate časa, pa si
vendar želite nekako prispevati k lepšim praznikom, vas vabimo, da morda
s podaritvijo prehrambnih ali drugih
izdelkov poskrbite, da bodo darilca, ki
jih tudi letos pripravljamo za socialno
ogrožene starejše občane, posameznike in družine, prejemnikom prinesla še
večje veselje.

Mladinski svet Ljutomer
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Regijski posvet mladih »Naše mnenje šteje!«
gijskega posvetovanja za pomursko, podravsko in koroško
regijo so se udeležile Tija, Alina, Špela, Lucija in Lara, učenke
OŠ Stročja vas.
Otroci in mladi so razpravljali o tem, kako sedaj poteka in kako
naj bi po njihovem v prihodnje potekala participacija otrok na
4 vsebinskih področjih: šolstvo, zdravstvo, sodni in upravni
postopki ter lokalna skupnost. Predstavili so svoje mnenje in
skupaj oblikovali končne predloge, ki jih bodo konec novembra na zaključni razpravi predstavili oblikovalcem politike in
odločevalcem. Po razpravi bodo oblikovani končni predlogi, ki
jih bodo vključili v belo knjigo.
Tija Gajser je o dogajanju pripovedovala takole: »Zjutraj, ob
7.30 smo se Alina, Lucija, Lara, Špela in jaz z ravnateljico Matejo Leskovar Polanič, odpravile v Maribor. Po poti smo klepetale, malo spale in se spraševale, kako bo izgledalo srečanje
učencev iz različnih šol po Sloveniji to leto. Pred začetkom
dela smo se spoznali. Stopili smo v krog in vsak je povedal
svoje ime. Po nekaj uvodnih in spoznavnih igrah, smo začeli
z delom. Bila smo skoraj sama dekleta in en fant. Razpravljali
smo o tem, kako mladi participiramo v šolah, zdravstvu, na
sodišču ter v lokalni skupnosti. Veliko smo imeli za povedati
in pri vsaki temi smo se kar precej razgovorili. Katja, ki je vodila razpravo, je na koncu ob zaključkih iz vsake teme obkrožila 3 predloge, ki smo jih izbrali in bodo predstavljeni vladi
ter nekateri (upajmo) tudi zapisani v belo knjigo. Delali smo
v skupinah po 5 po metodi svetovna kavarna in se zelo dobro
ujeli.« Alina Karba pa je dodala: »Dan v Mariboru mi je bil zelo
všeč. Imeli smo dobre teme za pogovore in delo v skupinah mi
je bilo v užitek.«

Zveza prijateljev mladine Slovenije od maja 2021 izvaja projekt »Uresničevanje pravice otrok do participacije: Naše mnenje šteje!«, ki ga finančno podpira program Erasmus+.
S projektom izpostavljajo pravico otrok do participacije, ki je
ena od prioritetnih pravic na ravni EU, vendar v praksi še ni
zares zaživela, zato si na različne načine prizadevajo, da bi država sprejela Nacionalno strategijo o participaciji otrok ter s
tem prepoznala otroke kot enakovredne sogovornike in člane
družbe. Med drugim so se lotili izziva, da pripravijo belo knjigo ZPMS o uresničevanju pravice otrok do participacije, ki bo
konkretizirala izvajanje participacije otrok in bo v prihodnje
lahko služila kot izhodišče za pripravo kakovostne nacionalne
strategije o participaciji otrok.
Osnutek bele knjige, ki vsebuje teoretične podlage in opredeljuje namen in cilje, so v preteklosti že pripravili, v sklopu
projekta »Naše mnenje šteje!« pa bodo ta osnutek dopolnili s
predlogi, mnenji in pobudami otrok ter drugih deležnikov ter
tako skupaj ustvarili dokument, ki bo postavil temelje kakovostnega sodelovanja otrok v vseh zadevah, ki so pomembne
za njihovo življenje.
V sklopu projekta so potekala štiri regijska posvetovanja. Re-

Mateja Leskovar Polanič, OŠ Stročja vas

Steklenica iz leta 1970

V teh dneh se zaključujejo dela v sklopu projekta izgradnje
dvigala v upravni zgradbi na Vrazovi ulici 1 v Ljutomeru, v
kateri delujejo službe Občine Ljutomer in Upravne enote Ljutomer. Med izgradnjo so izvajalci del naleteli na nenavaden, a
zanimiv prizor. Ob rušenju dela stene se je iz nastale odprtine
prikotalila steklenica, v kateri so opazili dokument. Najdbo
so predali vodstvu Občine Ljutomer, ob odprtju steklenice
pa smo naleteli na zanimivo vsebino. Gre za dokument iz leta
1970, na katerem je mogoče prebrati imena vodilnih ljudi na

pomembnih položajih in nekaterih zaposlenih v takratnih javnih službah.
Steklenica z dokumentom je zdaj v hrambi v občinski stavbi.
Trenutno še ni bila sprejeta odločitev o prihodnosti najdenega predmeta. Razmišljali smo o tem, da bi k najdenemu dokumentu priložili nov dokument z imeni zaposlenih v občinski
zgradbi v letu 2021 in steklenico vgradili v občinsko zgradbo
bodisi sedaj, ob gradnji dvigala, bodisi v prihodnosti, ko se
bomo lotili energetske sanacije stavbe.
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70-letnica Planinskega društva Ljutomer
Planinsko društvo Ljutomer letos praznuje 70 let delovanja.
Iz zanesljivih virov vemo, da je obstajalo že kakšno leto ali
dve prej, vendar je bilo uradno registrirano leta 1951. V svoji
sedemdesetletni zgodovini se je društvo ohranjalo in razvijalo v številnih generacijah in s posamezniki, ki so v delovanju
društva pustili svoj pečat.
Danes lahko trdimo, da smo sodobno organizirano društvo,
ki deluje na lokalnem področju, saj smo člani Športne zveze
Ljutomer, izvajalci letnega programa športa v občini, vključeni
pa smo tudi v MDO Pomurja in seveda v Planinsko zvezo Slovenije (PZS), ki je ena največjih in najbolj množičnih nevladnih organizacij v Sloveniji. Moto PZS je »Planinstvo kot način
življenja«, častni kodeks slovenskih planincev pa je vrednota, ki jo planinska organizacija vestno spoštuje in uresničuje.
Planinsko društvo Ljutomer deluje na več področjih. Imamo izobražene kadre, in sicer vodnike, markaciste, vodje
mladinskih odsekov in vaditelje športnega plezanja, zato

so vse naše dejavnosti izpeljane varno, kar je tudi prioriteta
društva. Pohodi so organizirani tako, da prav vsakdo lahko
najde nekaj zase. Društvo ima 6 vodnikov z opravljeno licenco in njihova naloga je organizacija in izvedba izletov. Trije
markacisti skrbijo za približno 38 kilometrov Pomurske planinske poti, ki jo vsako leto prehodi več planincev iz okoliških, pa tudi bolj oddaljenih krajev. Načelniki mladinskih
odsekov imajo zelo odgovorno in v današnjem času zahtevno nalogo – gore in gibanje približati najmlajšim. Mogoče je
nekoliko lažje vaditelju športnega plezanja, saj zanimanje
za to panogo presega kapacitete, ki jih imamo trenutno na
razpolago.
Čas, v katerem smo se znašli, nam ne dopušča praznovanja,
kakršno je potekalo ob 60-letnici, ko je društvo na Jeruzalemu
organiziralo srečanje planincev iz vse Slovenije.

Slavica Ozmec, Planinsko društvo Ljutomer
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Aktivnosti na odru Doma kulture
Ljutomer

Družabni večer z gongi
25. avgusta 2021 smo se na vrtu ob OŠ Cvetka Golarja v
Ljutomeru zbrali člani društva Rast Ljutomer in skupaj
preživeli čudovit večer. Zakurili smo ogenj, si »spajali« kruh
in spekli koruzo. Za nepozaben glasbeni in terapevtski
vložek pa je poskrbela Antonija Pavlin, ki nam je zaigrala
na gonge. Ob prasketanju ognja in vibracijah gongov smo se
sede v krogu sprostili in medsebojno povezali. Zbrala se je
pestra druščina članov. Dogodek nam je bil tako všeč, da ga
načrtujemo tudi v prihodnjem letu.
Poslanstvo društva Rast Ljutomer je izboljšanje socialnega
položaja, lajšanje socialnih in psihosocialnih stisk in
težav, ohranjanje in nadgrajevanje pridobljenih veščin in
spretnosti, ustvarjanje možnosti za čim kakovostnejše in
samostojnejše življenje oseb s posebnimi potrebami. Vabimo
vas, da se včlanite v društvo. Obiščite naš spletni portal na
naslovu www. rastljutomer.splet.arnes.si ali nas poiščite na
Facebooku: društvo Rast Ljutomer.

V Območni izpostavi Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti (JSKD) Ljutomer si zelo prizadevamo, da bi
kljub stanju, v katerem smo se trenutno znašli, obudili
delovanje skupin na različnih področjih kulture. S tem
namenom smo pripravili različne izobraževalne oblike,
ki potekajo na odru Doma kulture Ljutomer.
Ob upoštevanju vseh priporočil Nacionalnega inštituta
za javno zdravje smo 6. novembra 2021 izvedli regijski
seminar za mentorje vrtčevskih in otroških folklornih
skupin. Seminar je vodil Marko Pukšič, ki je več kot
deset let plesal pri Akademski folklorni skupini
Študent v Mariboru in tam sedaj strokovno pomaga pri
delovanju otroške folklorne skupine. Je tudi strokovni
spremljevalec pri JSKD. Udeleženci so se seznanili z
metodičnim učenjem plesov, z njihovim prilagajanjem
različnim starostnim skupinam in s tehniko učenja
enotnosti izvajanja plesov.
Ker je v Ljutomeru gledališka tradicija stara več kot 115
let, izpostava vsako leto razpiše tudi gledališko šolo.
Tako je tudi letos: novembra in decembra poteka šola
za začetnike, januarja 2022 pa se bodo zbrali tisti, ki
želijo poglobljeno znanje gledaliških veščin. Šolo letos
vodi vsestranska umetnica Maja Štromar, ki je igralka,
pesnica in pisateljica, režiserka, prevajalka, gledališka
pedagoginja, profesorica retorike, scenaristka in
moderatorka.
Udeleženci raziskujejo gibanje na
odru, mizanscenske premike, odrski govor, gradnjo
gledališkega lika, improvizacijo, gledališki monolog in
še kaj.

Marija Kašić, članica društva Rast Ljutomer

Mira Rebernik Žižek, Območna izpostava JSKD Ljutomer
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Predstavitev Zgodovinskih listov Splošne knjižnice Ljutomer
v 19. in 20. stoletju na Apaškem polju ter tamkajšnji
razvoj mlinarstva. Podobno kot v okolici Ljutomera je
ta starodavna obrt tudi ob meji z Avstrijo skoraj povsem
zamrla.
Karmen Rauter, učiteljica na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci,
je predstavila kulturno nesnovno dediščino šolskega
okoliša v Cezanjevcih. Nataša Pušenjak, učiteljica na isti
šoli, pa je predstavila zgodovino 120-letne šolske stavbe v
Cezanjevcih.
Zbrane udeležence, med katerimi so bile članice društva
upokojencev ter številni aktivni in upokojeni obrtniki v
Ljutomeru, sta nagovorila tudi podžupan Občine Ljutomer
Niko Miholič in predsednik Sveta zavoda Splošne knjižnice
Ljutomer Gregor Žižek.

19. oktobra 2021 je v prostorih muzeja Splošne knjižnice
Ljutomer potekala predstavitev Zgodovinskih listov o
izbranih starih obrteh Ljutomera in okolice. Zamisel o
tematski številki 27. Zgodovinskih listov Splošne knjižnice
Ljutomer je nastala v sodelovanju s članicami Sekcije za
ohranjanje kulturne dediščine pri Društvu upokojencev
Ljutomer. Članice so z intervjuji izvajalcev starih obrti
prispevale pomemben delež k nastanku publikacije.
Tomaž Markovič, muzejski sodelavec Splošne knjižnice
Ljutomer, je predstavil zamisel o nastanku letošnjih
Zgodovinskih listov in njihovo zasnovo. V nadaljevanju je na
kratko povzel zgodovinski razvoj krojaštva, studenčarstva,
čevljarstva, slikopleskarstva, mizarstva, vrvarstva,
kovaštva, kolarstva, mlinarstva, lončarstva in medičarstva
v Ljutomeru in njegovi širši okolici.
Mag. Dušan Ščap je predstavil zgodovinsko dogajanje

Tomaž Markovič, Splošna knjižnica Ljutomer

Izvedba fasade na stavbi na naslovu Ulica Slavka Osterca 12 v Ljutomeru
določil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Skupni
znesek obnove fasade znaša 59.548,32 evra (brez DDV).
Zamenjava cevi ogrevanja in hlajenja na Prešernovi ulici
17A v Ljutomeru
V poslovno-stanovanjski stavbi na naslovu Prešernova ulica 17A v Ljutomeru smo v poslovnem delu stavbe zamenjali
razvodne cevi ogrevanja in hlajenja, in sicer od peči/hladilnega agregata do posameznih konvektorjev. Izbrani izvajalec del
je bilo podjetje Instalacije Sedmak d. o. o. iz Ljutomera. Vrednost investicije je 50.541,86 evra (brez DDV).

Mesečni obračun ogrevanja
Z začetkom nove kurilne sezone smo prešli na mesečni obračun ogrevanja v vseh večstanovanjskih stavbah. Predpogoj
za mesečni obračun je bila zamenjava delilnikov, ki podpirajo daljinsko odčitavanje. Ker so bili lani in letos zamenjani vsi
delilniki, je bil zdaj tudi omogočen prehod na mesečni obračun ogrevanja po dejanskih stroških. Tako etažni lastniki vsak
mesec točno vidijo, kakšna je bila njihova poraba, ob koncu
kurilne sezone pa ni nobenega poračuna.

Na večstanovanjski stavbi na naslovu Slavka Osterca ulica 12 v
Ljutomeru se izvaja izdelava toplotnoizolacijske fasade skladno
z zahtevami Ekosklada. Izbrani izvajalec del je SSGD Jurkovič d.
o. o. iz Ormoža. Obnova fasade zajema izvedbo toplotne izolacije stavbe, toplotno izolacijo podstrešja, zamenjavo okenskih
polic, obnovo balkonov, izkop okrog objekta z izvedbo hidroizolacije kletnih sten, zamenjavo peskolovov in končno ureditev
okrog stavbe s pranimi ploščami. Stavba je tudi pod spomeniškim varstvom, zato smo morali upoštevati pogoje, ki jih je

KSP Ljutomer
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Nastop zasedbe Beročka: Selma Franov in Marinka Prelog
tudi za uporabo v študijske ali pedagoške namene. Notnemu
zapisu je, kjer je bilo to smiselno, dodana preprosta, sodobni
uporabi prilagojena akordična shema, s katero so usklajene
tudi tonalitete v notnih zapisih, ki praviloma niso enake
tonalitetam na zvočnih posnetkih. Ob notnih zapisih so
natisnjene QR-kode, ki omogočajo neposredno predvajanje in
poslušanje posameznih pesmi na mobilnih napravah. Pesmi so
namenoma predstavljene v svoji prvinski obliki, brez dodane
instrumentalne spremljave, kar jim daje dodaten pridih
starodavnosti in mistike. S svojo tenkočutno in domišljeno
interpretacijo, izjemno usklajenostjo vokalov in na krilih
izjemne snemalne ekipe, sta pevki nedvomno postavili nov
mejnik v dojemanju, podajanju in dokumentiranju vokalne
ljudske glasbe v našem kulturnem prostoru.«
Udeleženci večera smo bili nad pozabljenimi ljudskimi
pesmimi navdušeni. Ugotovili smo, da se je nekoč več pelo:
ob raznem delu, praznikih in družinskih praznovanjih. Z
nostalgično, hudomušno in veselo ljudsko melodijo tako
ohranjamo svojo identiteto oziroma zapuščino svojih babic in
dedkov ter se notranje bogatimo in pojimo. Na koncu smo vsi
zapeli prleško himno »Dere sen jas mali bija, te je lüšno blo«.

Duet Beročka, ki poje ljudske pesmi, se je v Splošni knjižnici
Ljutomer predstavili trikrat, med drugim tudi na oktobrski
prireditvi v sodelovanju z Lions klubom Ljutomer. Na
začetku prireditve smo si udeleženci ogledali filmske zapise
Karola Grossmanna iz leta 1905 in 1906. Muzejski sodelavec
Tomaž Markovič je predstavil muzejske zbirke in zgodovino
muzeja. Predsednica Lions kluba Ljutomer Stanislava Perčič
je pozdravila idejo o sodelovanju na kulturnem področju in
predstavitvi domačih avtorjev v Splošni knjižnici Ljutomer.
V nadaljevanju sta se z ljudskimi pesmimi predstavili Selma
Franov in Marinka Prelog, ki nastopata pod umetniškim
imenom Beročka. Dušan Prelog, urednik knjižice, je ob
izzidu zgoščenke z ljudskimi pesmimi treh pokrajin zapisal:
»Pričujoča zgoščenka in knjižica predstavljata izbor 24 ljudskih
pesmi z žensko ljubezensko tematiko, skrbno zbranih in
izbranih iz bogate zakladnice ljudskih mojstrovin na območju
obeh bregov reke Mure: med rekama Rabo in Dravo, vse od
Radgone do Kotoribe. Vsebina je zastavljena tako, da oriše
nekatere skupne značilnosti ljudske pesmi treh sosednjih
pokrajin: Prlekije, Prekmurja in Medžimurja. Mestoma pa
pokaže tudi nekatere bistvene razlike, ki so odraz burnega
zgodovinskega dogajanja ter kulturnih in jezikovnih vplivov
sosednjih narodov v preteklih stoletjih. Pesmi so – z izjemo
pesmi Bejži, ftiček – predstavljene v uravnoteženem ženskem
dvoglasju. To je pri nekaterih tipično ljudsko, kot se je ohranilo
iz starih notnih zapisov in zvočnih posnetkov, za večino skladb
pa je Marinka melodiji – praviloma v sopranu – dodala drugi
glas, ki v altovski legi sicer podpira osnovne harmonske prvine
melodije, mestoma pa stopa iz teh okvirov, da ustvari ustrezno
vzdušje in poudari sporočilnost posamezne misli. Besedila
in notni zapisi so zgoščenki dodani z razlogom – za čim širšo
uporabo, tako v domačem okolju družine in prijateljev kot

Vesna Laissani, Splošna knjižnica Ljutomer

Razstava Likovne sekcije Silvo Prelog
Novembra 2021 je bila v galeriji Anteja Trstenjaka v
Ljutomeru na ogled razstava del članov Likovne sekcije
Silvo Prelog, ki deluje pri Kulturnem društvu Ivana
Kaučiča in jo vodi Ivanka Marko. Na razstavi so svoja
dela predstavili naslednji ljubiteljski likovni umetniki:
Anton Cimerman, Cvetka Cmor, Sonja Gerbec, Božena
Grilc, Jasmina Klemenčič, Janko Klun, Marjana Kmet,
Ivica Kuzmanovski, Ivanka Marko, Anica Rakuša, Anica
Rudolf, Nada Stajnko, Angela Svenšek, Bine Šmon,
Tamara Špitaler - Škorič, Dana Štrucelj, Marjeta Wolf in
Rezka Zadravec.
Naslov tematske razstave je bil »Glasba in glasbila v
našem okolju«. Mentorica razstave je bila akademska
slikarka Judita Karba.

Vesna Laissani, Splošna knjižnica Ljutomer
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Aktivnosti Kulturnega društva Cven

programu sta Brigita Bohinec Zadravec in Olga Majcen
predstavili Olgino delo, njene domislice pa so recitirali člani
literarno-recitacijske sekcije. Na ogled so bile tudi fotografije
Sare Vinkovič, ki krasijo knjižico. Zapeli so tudi naši pevci,
zaigrale pa so Felicita Heric Taškov, Iva in Urška. Za Olgo so
pripravili presenečenje cvenski folklorniki, ki so uglasbili
njeno domislico Nam trta domača bogato rodi in jo skupaj z
Najlepši cvet je pšenični klas tudi zapeli na ljudski, troglasni
način. Za konec je Olgo presenetil še Tihomir Babič, ko je s
prijateljem zapel tri čudovite pesmi. Prireditev smo pozneje
izvedli še na Razkrižju.
V tednu otroka je naša članica Brigita otrokom v vrtcu na
Cvenu predstavila svojo slikanico Katarina, na ogled pa je bila
tudi fotografska razstava Sare Vinkovič Jesen v Prlekiji.
Ob koncu predstavitve naših aktivnosti pa navajam še
besede Olge Majcen: »Vsi, ki delamo v ljubiteljski kulturi,
se najbolj veselimo, ko je naše prostovoljno delo opaženo
in nagrajeno z aplavzom. Ob vseh prejetih priznanjih in
pohvalah, ki jih skozi desetletja ni malo, pa je vsekakor
najbolj dragocena v naši občini Miklošičeva nagrada. Za
svojo ustvarjalnost potrebujemo nekaj srčnosti, malo
znanja in talenta, veliko poguma in časa, predvsem pa vas,
cenjeni obiskovalci.
Iskreno bi se zahvalila vsem, ki soustvarjate z nami, ki ste nas
predlagali, izbrali in potrdili. Zelo smo počaščeni, z nami pa se
seveda posebej veselijo tudi naši najdražji.
In kako naprej? Skrbimo za svoje zdravje, vero, svobodo,
povezovalnost, saj le tako lahko ohranimo ljubiteljsko
kulturo, kulturno dediščino svojega kraja in kulturo svoje
domovine!«

Člani Kulturnega društva Cven smo bili v zadnjem obdobju
še posebej aktivni, zato smo si najprej privoščili izlet, ki
smo ga poimenovali Potep po Goričkem. Občudovali smo
lepote in zanimivosti te čudovite pokrajine. Ogledali smo
si Čebelji gradič, Vulkanijo, grad na Goričkem, Bukovniško
jezero, Plečnikovo cerkev v Bogojini in lončarsko vas Filovci.
Kljub natrpanemu urniku in kislemu vremenu smo se imeli
imenitno. Druženje članov izven društvenih aktivnosti
pomembno vpliva na dobre odnose in utrjuje prijateljske vezi.
Veselili smo se novih vaj, ki so zaradi trenutnih razmer
potekale malce drugače. Privoščili smo si kakšno vajo zunaj
v naravi. Tudi prireditve, na katerih smo nastopali, so bile po
večini zunaj, tako da je bilo treba večkrat tudi improvizirati.
Naši oktetovci so zapeli na 20-letnici Turističnega društva
Cven, ki mu iskreno čestitamo in se veselimo tudi prihodnjega
sodelovanja z njimi. Po dolgem času smo razveselili tudi
naše starostnike v Domu starejših občanov v Ljutomeru.
Folklorniki so zaplesali in zapeli, gledališčniki pa so stanovalce
nasmejali s skečem. Nastopali smo še na nekaj praznovanjih
in predstavitvah društva.
Zelo smo bili veseli povabila na prireditev na prostem »Z
glasbo in plesom v poletje« pri stolpu Vinarium v Lendavi.
Člani mešanega pevskega zbora Cven-Pristava in Cvenskega
okteta so se predstavili s petjem, Olga Majcen je prebrala nekaj
svojih pesmi, gledališka skupina je pod stolpom zaigrala skeč
Pri zdravniku, člani naše tamburaške sekcije pa so zaigrali
na tamburice. Kot predsednica sem predstavila bogato
zgodovino našega društva in spregovorila o delu naših sekcij.
Še vedno pa je najlepše ustvarjati in delovati v domači dvorani
Zadružnega doma Cven. Tako smo 17. septembra 2021,
končno po dolgem času pripravili prireditev »Predstavitev
Mojih drugih srčnih domislic«. V bogatem kulturnem

Mateja Topolinjak, KD Cven
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Šport in rekreacija
Aktivnosti na kasaški stezi in ob njej

Turnir v spomin na Janka Makoterja

Zadnjo tretjino leta je na slovenskih kasaških hipodromih
zaznamovala zmaga našega člana Mitje Slaviča na 31. Slovenskem kasaškem derbiju, ki so ga 5. septembra 2021 gostili v Ljubljani. V konkurenci dvanajstih najboljših štiriletnih
konj je državni naslov osvojil Prime MS, Mitja Slavič pa se je
tako pridružil očetu Marku, ki je dobil pet slovenskih in en
jugoslovanski derbi, ter dedku Marku, ki je s svojimi konji
slavil na jugoslovanskih derbijih. S septembrskih kasaških
dirk na ljubljanskem hipodromu Stožice velja omeniti še lanskega zmagovalca Mauglija, ki je v treningu pri naši kasaški
družini Sagaj. Maugli je namreč odtekel izvrstni kilometrski
čas 1:13,2, kar je nov rekord slovenskih hipodromov.
Na septembrskih kasaških dirkah na hipodromu v Ljutomeru sta člana ljutomerskega kluba Marko Slavič in Janko
Sagaj zabeležila tri zmage. Slavič je v konkurenci dvoletnih
kasačev tekmece premagal z madžarskim konjem Diamond
Ville, Sagaj pa je najprej slavil s konjem Maharajah, nato pa
še z Donom Saxojem.
Zadnje letošnje kasaške dirke je naš klub pripravil v nedeljo,
10. oktobra 2021. V ospredju je bilo državno prvenstvo za
dvoletne kasače, s katerim smo se spomnili preminulega prleškega rejca in voznika kasačev Vlada Plohla. Zmagala je kobila iz Plohlove reje Pegi z Markom Slavičem. Tudi v preostalih dirkah so bili naši člani razred zase. Slavili so Maharajah
z Jankom Sagajem, Lady Princess z Renejem Hanžekovičem,
Foka z Markom Mesaričem, Fjori z Davorinom Puharjem in
Vittorina Jet z Dušanom Zorkom.
Konec septembra je bila na ljutomerskem hipodromu organizirana že 7. razstava enoletnih konj. Rejci so predstavili
21 iskrih štirinožcev, posebna komisija, ki so jo sestavljali
dr. Matjaž Mesarič, mag. Mojca Nushol, Ivan Košak in Andrej
Ledinšek, pa je ocenjevala izgled, karakter in gibanje mladih
konj. Najboljšo oceno je komisija dodelila enoletniku z imenom L‘Nesta, ki je v lasti našega člana Davida Žnidariča.
Ob koncu letošnjega leta smo izvedli tudi skupščino kluba,
na kateri so člani izvolili novo vodstvo za naslednji štiriletni
mandat. Dosedanjega predsednika mag. Janeza Slaviča, ki je
klub vodil polnih 29 let, je nasledil Branko Kristl, ki je doslej
23 let opravljal dela in naloge gospodarja kluba. Poleg njega
so člani kluba v upravni odbor izvolili Dušana Zorka, Branka
Belca, Janka Sagaja, mag. Janeza Slaviča, Primoža Slaviča in
Reneja Hanžekoviča.

Klub malega nogometa Meteorplast je organiziral 21. turnir
v malem nogometu v spomin na Janka Makoterja, ustanovitelja in prvega predsednika kluba. V soboto, 4. decembra
2021, se je v dvorani ŠIC Ljutomer pomerilo 24 ekip iz vse
Slovenije, sodelujoče ekipe pa so s svojo igro ponovno potrdile, da gre za največji in najkvalitetnejši enodnevni turnir v
tem delu Evrope.
V predtekmovanju so se ekipe merile v osmih skupinah, pozno popoldne pa so se pričeli dvoboji na izpadanje. Povsem
zasluženo, brez poraza na šestih odigranih tekmah, je prvo
mesto osvojila ljubljanska ekipa Nova 6, ki je po zmagi v polfinalu z rezultatom 5 : 0 proti ekipi Grad Trgo iz Svetega Tomaža v velikem finalu z izidom 4 : 1 premagala ekipo Bara
pod cerkvico s Kapele. Ta je v polfinalu prav tako z rezultatom 5 : 0 premagala VG Invest iz Majšperka. Za končno tretje
mesto sta poraženi ekipi iz polfinala izvajali kazenske strele.
Z izidom 2 : 0 je zmaga pripadla ekipi Grad Trgo.
Poleg bogatih denarnih nagrad so bili podeljeni tudi pokali, in sicer tako ekipam kot tudi posameznikom. Podeljevala
sta jih predsednik kluba Saša Makoter in podžupan Občine
Ljutomer Janko Špindler. Prvouvrščena ekipa je prejela tudi
prehodni pokal, pokal za »fair play« pa je pripadel mladi ekipi Knjigovodskega servisa Šoštarič iz Ljutomera. Posamične
pokale so dobili Žan Janež iz ekipe Nova 6, ki je bil s sedmimi
zadetki najboljši strelec, Nikola Jandrić, prav tako iz ekipe
Nova 6, ki je bil najboljši igralec, in Boštjan Kupčič iz ekipe
Grad Trgo, ki je bil najboljši vratar.

KMN Meteorplast

Mag. Janez Slavič, Kasaški klub Ljutomer
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Odlični dosežki ljutomerskih
karateistov

Pomurski podprvaki

Člani ekipe Karate Ljutomer so se na državnem mladinskem prvenstvu do 21 let v karateju, ki so ga gostile v Slovenskih Konjicah, veselili državnega naslova Tije Janžekovič (kumite, kadetinje do 54 kg), drugega mesta Hannah
Vele Rauter (kumite, mlajše kadetinje do 50 kg) in sedmega mesta Nicka Škoflanca (kumite, mladinci nad 76 kg).
V okviru šolske lige so se ljutomerski karateisti kot učenci
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer udeležili 1. kroga v Selnici ob
Dravi. Hannah Vela Rauter in Taja Plohl sta zmagali, Ažbe
Habjanič je bil tretji, Tadej Veronik pa peti.
Na otroškem balkanskem prvenstvu do 12 let, ki so ga
gostili v Poreču na Hrvaškem, je Nuša Janžekovič v kategoriji deklic nad 50 kilogramov zasedla peto mesto.
Ljutomerske karateistke so se udeležile tudi močnega
turnirja v Mariboru, na katerem so v mednarodni konkurenci slavile prvo mesto Tije Janžekovič (kadetinje do 54
kg), drugo mesto Nuše Janžekovič (mlajše kadetinje nad
50 kilogramov) in tretje mesto Hannah Vele Rauter (mlajše kadetinje do 50 kg).

Društvo upokojencev Ljutomer v svojem delovanju združuje
več kot tisoč članov. Ti se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi
na področjih kulture, socialnih zadev, družabnih aktivnosti
in seveda športa. Zavedamo se, da je aktivno življenje zelo
pomembno za vse, še posebej pa za starejše osebe. Sedeči
način življenja in neprimerno prehranjevanje za telo predstavljata stres in povzročata negativne posledice, ki so vidne
tako v slabi telesni pripravljenosti kot v gibalni osiromašenosti. Vse skupaj se odraža v bolezenskih stanjih in slabem
počutju. Prav zato veliko pozornosti namenjamo ozaveščanju o zdravem in aktivnem načinu življenja. Poseben poudarek namenjamo ohranjanju primerne telesne teže, dobremu
počutju, izboljšanju določenih gibalnih sposobnosti in splošne telesne pripravljenosti ter drugim pozitivnim vplivom na
psihično počutje.
Sekcija športa, rekreacije in gibalne kulture spodbuja in organizira druženje ob pikadu, balinanju in vrtnem kegljanju,
telovadbi v ženski in moški vadbeni skupini, streljanju z
zračnim orožjem, šahu, kegljanju, pohodništvu, kolesarstvu,
športnem ribolovu, metanju obročkov na cilj in drugih priložnostnih aktivnostih.
Vadbo organiziramo tako v društvenih prostorih kot drugod,
srečujemo pa se tudi na društvenih, meddruštvenih, pokrajinskih in mednarodnih tekmovanjih. Na vseh dosegamo odlične rezultate.
Najpomembnejše tekmovanje v našem okolju je Pokrajinsko
športno prvenstvo, ki ga organiziramo in izvedemo društva
pod okriljem Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev Murska Sobota. Ta skupaj združuje 37 društev upokojencev, letos pa jih je sodelovalo 19. Tako smo pri nas, v
Prlekiji, izvedli tekmovanji v pikadu za ženske in v streljanju
z zračno puško. Na vseh tekmovanjih smo dosegli odlične
posamične in ekipne dosežke. Na letošnjem Pokrajinskem
športnem prvenstvu smo zasedli drugo mesto. Prvo mesto
je pripadlo Murskosobočanom, tretje pa Lendavčanom.
Vsem članom društva, posebej pa tekmovalcem, čestitamo
ob doseženih uspehih.

Karate Ljutomer vpisuje nove člane, ki se lahko vadbe
udeležijo vsak ponedeljek in sredo med 15.45 in 17.45 ter
vsak petek med 15.30 in 17.15 v dvorani za borilne veščine Športno-izobraževalnega centra Ljutomer.

Karate Ljutomer

Ciril Magdič, predsednik DU Ljutomer
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Dan slovenskega športa – Dan športnih društev
23. septembra 2021 smo v Sloveniji že drugo leto zapored obeležili slovenski državni praznik dan slovenskega
športa. Želimo si, da bi bil vsako leto ta dan zares športno obarvan. Toda ker ni dela prost dan, pozivamo vse
vzgojno-izobraževalne zavode, torej vrtce in šole, pa
tudi podjetja, da ta dan izkoristijo za športni dan, športne aktivnosti, pohode, teambuilding ali pa med službenim časom pripravijo vsaj športni aktivni odmor.
23. septembra lani je Športna zveza Ljutomer za učence in učenke OŠ Ivana Cankarja Ljutomer za obeleženje
praznika športa pripravila Dan športnih društev, letos
pa je ta za učence in učenke omenjene šole potekal 16.
septembra. Takrat so učenci imeli športni dan. Zanje je
bil pripravljen zares pester športni program. Na kar treh
lokacijah, v telovadnici pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer,
na atletskem stadionu in v športni dvorani ŠIC Ljutomer,
so se odvijale razne predstavitve in dejavnosti. Na atletskem stadionu so razredi s tekom in hojo zbirali kroge,
na ostalih dveh lokacijah pa je svoje delovanje predstavilo kar 12 društev. Učenci so krožili od ene postaje do
druge in spoznavali različne športe ter se v njih tudi
preizkusili.
Prisotni so bili tudi predstavniki Olimpijskega komiteja
Slovenije – Združenja športnih zvez, ki so z otroki prvega triletja izpeljali olimpijski protokol, zanje pa so imeli
pripravljen prav poseben poligon. Za veliko navdušenje
med najmlajšimi je poskrbela maskota lisjak Foksi.

Dogodek je vsem sodelujočim športnim društvom ponudil veliko priložnost za promocijo in možnost, da otroke
navdušijo za svojo športno panogo in v svoje vrste privabijo nove člane.
Na koncu so veseli in navdušeni otroci že načrtovali, kateremu športnemu društvu se bodo pridružili. Športni
dan so zapustili z obljubo in željo, da prihodnje leto zanje spet pripravijo Dan športnih društev.
Zahvaljujemo se učencem in učenkam ter učiteljem OŠ
Ivana Cankarja Ljutomer za sodelovanje in vsem društvom, ki so se odzvala našemu povabilu: TVD Partizan
Ljutomer – judo sekcija, Plesna šola Nina, ŠD Strelec Grlava, TVD Partizan Ljutomer – namiznoteniška sekcija,
NK Veržej, ŽOK Ljutomer, Košarkarski klub Lotmerk,
Twirling klub Ljutomer, TVD Partizan Ljutomer – badminton sekcija, KMN Meteorplast, TVD Partizan Ljutomer – tenis sekcija, Rdeči Križ Ljutomer in Olimpijskemu
komiteju Slovenije.
Ob dnevu slovenskega športa je Športna zveza Ljutomer
pripravila športe aktivnosti tudi za učence OŠ Cvetka
Golarja Ljutomer in za učence POŠ Cven. Dejavnosti so
izvajali člani Košarkarskega kluba Lotmerk in Športnega društva Cven, za dodatno popestritev pa je poskrbela
ljutomerska maskota Kasač Tinko, ki je obiskal tudi otroke vrta na Cvenu.

Aleš Ploj, ŠZ Ljutomer

Teniška liga Športne zveze Ljutomer
V teniški ligi Športne zveze Ljutomer je v letu 2021
sodelovalo 17 igralcev in igralk, ki so se od maja do
oktobra merili v dveh predtekmovalnih skupinah, nato
pa 3. oktobra 2021 še na zaključnem turnirju lige.
Zmagovalec lige je postal Damjan Novak, ki je v polfinalu
z rezultatom 9 : 2 premagal Ivo Gabor, v finalu pa je bil z
izidom 9 : 7 boljši od Jeremyja Bukovca. Tretje mesto je
osvojil Igor Šmauc, ki je v polfinalu po podaljšani igri z
rezultatom 10 : 8 izgubil proti Bukovcu, v tekmi za tretje
mesto pa je z izidom 9 : 2 premagal Ivo Gabor.

Aleš Ploj, ŠZ Ljutomer
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Nastop olimpijke Tanje Žakelj
Zadnji septembrski petek je bil v Ljutomeru v znamenju
že tradicionalnega 5. Lotmerškega trail teka, ki ga je v
sodelovanju z Občino Ljutomer organizirala Športna
zveza Ljutomer. V prijetnem sončnem popoldnevu se
je v Parku 1. slovenskega tabora v Ljutomeru zbralo 92
tekačev, predvsem iz mlajših starostnih kategorij.
Na osrednjem teku članov in članic na progi, dolgi 7,5
kilometra, je tekmovalo 20 tekačev. Progo, ki se je vila
ob reki Ščavnici do sosednje vasi Cezanjevci in nazaj,
sta najhitreje pretekla Tomaž Rep (AK Ormož, 27:54)
in Tanja Žakelj (Unior Sinter, 29:52). Žakljeva, ki je v
absolutni konkurenci prehitela tudi številne člane in je
zasedla tretje mesto, je bila v središču pozornosti tako
mlajših tekmovalcev kot tudi obiskovalcev. Gre namreč za
našo odlično gorsko kolesarko, ki je bila tudi udeleženka
letošnjih olimpijskih iger v Tokiu. Žakljeva ima v Prlekiji
veliko svojih privržencev, prav iz prleške prestolnice pa
prihaja tudi njen osebni trener doc. dr. Samo Rauter.
Med člani sta se za Repom zvrstila Matjaž Rus (29:28) in
Dejan Simonič (30:16), med članicami pa sta Žakljevi na
odru za zmagovalke družbo delali Anita Rižnar (36:25) in
Monika Dolamič (39:16).
V mlajših starostnih kategorijah so se tekači podali na

progo, speljano po poteh osrednjega ljutomerskega parka.
V posameznih kategorijah so se zmage veselili Julia Kristl,
Alex Smodiš, Aneja Kšela Ritonja, Samo Jurkovič, Mia
Vunderl, Leon Kšela Ritonja, Manaya Jakič, Anže Mesarec,
Lorena Viher, Taj Novak, Izabel Balažič in Sašo Bistrovič.
Vseh 32 udeležencev cicibanovega teka je prejelo spominske
medalje. Najboljši trije v posameznih kategorijah med
šoloobveznimi otroki in člani so prejeli medalje, najboljši
trije v absolutni konkurenci med moškimi in ženskami pa
so iz rok županje Ljutomera mag. Olge Karba, podžupana
Janka Špindlerja in predsednika Športne zveze Ljutomer
Miroslava Rauterja prejeli tudi pokale.

Kopališke igre »Lotmerk na vodi«
Na praznično nedeljo, 15. avgusta 2021, so na letnem kopališču Ljutomer potekale že IX. kopališke igre »Lotmerk na vodi«.
Ekipe, ki jih je bilo kar 10, so se pomerile v treh igrah v bazenu. Rezultate smo pridno beležili in tako smo dobili končni
vrstni red. Izkazalo se je, da sta na prvem mestu izenačeno
pristali dve ekipi, zato je sledila že zadnja, četrta, igra, ki je odločila o končnem izidu.
Zmagala je ekipa Črevle (Taj in Sašo). Drugo mesto je osvojila
ekipa Blondinca (Matija in Martin), na tretjem mestu pa je pristala ekipa Očarljivi (Deva in Zarja).
Na odlično četrto mesto so se uvrstile ekipe Mušketirja (Taj in
Nik), Ana-Jan-tim (Ana in Jan), Duos bratos (Svit in Saš), Morski deklici (Sara in Lia), Morska zvezda (Gea in Arya), Biser
(Olivija in Viva) in Kul lizike (Iza in Eva).
Najboljše tri ekipe so prejele medalje in praktične nagrade,
vse ostale ekipe pa spominsko praktično darilo.
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Kolesarjenje po Prleški transverzali
V letu 2020 smo začeli pripravljati kolesarsko transverzalo, ki
poteka po Prlekiji, v obliki turne kolesarske poti. V letu 2021
smo jo preimenovali in preoblikovali v Prleško turistično kolesarsko transverzalo. Zastavili smo si cilj, da jo leta 2022 uvrstimo na skupni uradni zemljevid kolesarskih poti Slovenije.
Namen Prleške kolesarske transverzale je promocija kolesarjenja z gorskimi kolesi do naravnih in turističnih znamenitosti Prlekije. Etapa po Prlekiji je krožna, začetek pa je
predviden na Glavnem trgu v Ljutomeru. Poteka po občinah
Ljutomer, Sveti Tomaž in Ormož. Krožna proga kolesarjem
omogoča, da jo lahko začnejo in končajo kjerkoli na celotni
trasi. 30 odstotkov poti je asfaltirane, preostali del pa poteka
po makadamu in prevoznih gozdnih poteh. Dolžina celotne
poti je okoli 80 kilometrov in ima 1400 metrov višinske razlike. Ob celotni trasi je možnost okrepčila in počitka pri lokalnih ponudnikih. Glavne turistične točke na poti so:
• mesto Ljutomer s svojimi znamenitostmi;
• Gajševsko jezero;
• Bioterme Mala Nedelja;
• Gomila (stolp in vrh);
• Sveti Tomaž in vrh Kostanj;
• Žvab in Runeč (naselje);
• mesto Ormož s svojimi znamenitostmi;
• Hum;
• Kog;

• Hermanci z največjim klopotcem na svetu;
• Jeruzalem;
• Šiponov breg; Vinoreja Kaučič;
• ribniki Ljutomer.
Z organiziranim kolesarjenjem z gorskimi kolesi promoviramo
zdrav način življenja in ukvarjanja s športom za vse generacije.
Gorsko kolesarjenje po stranskih poteh ter izogibanje prometnim in nevarnim cestam omogoča večjo varnost, hkrati
pa omogoča nenehno odkrivanje novih naravnih in turističnih lepot Prlekije.
Strokovno treniranje članov prispeva k večji kakovosti
ukvarjanja s športom, hkrati pa z lastnim vzorom pridobivamo vedno nove navdušence za gorsko kolesarjenje.
Trend naraščanja števila kolesarjev je stalno v vzponu. Tako
se povečuje tudi število tistih, ki so podrobneje spoznali
naše okolje in znamenitosti ter lokalno turistično ponudbo.
Športno društvo MTB Prlekija je 25. septembra 2021 organiziralo promocijsko vožnjo po Prleški transverzali. Zbralo se
je 45 kolesarjev, ki so uživali v lepotah Prlekije. Na vmesnih
postojankah v Svetem Tomažu, Ormožu in na Gresovščaku je
kolesarje pričakala pogostitev z domačimi dobrotami. Za zaključek je organizator priredil še spominski srečelov z darili,
ki jih je podelila županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba.

Mirko Rauter, ŠD MTB Prlekija

Tekmovanje rekreativcev in veteranov za medalje v namiznem tenisu
Na državnem prvenstvu za rekreativce in veterane v
namiznem tenisu, ki je v organizaciji namiznoteniške
sekcije TVD Partizan Ljutomer potekalo 25. septembra
2021 v športni dvorani ŠIC Ljutomer, je skupaj sodelovalo
83 tekmovalcev, od tega 11 žensk.
Odlično so se odrezali tudi tekmovalci TVD Partizan
Ljutomer. Ivo Sklizović je bil tretji med posamezniki starimi
med 65 in 70 let, Ivana Jakič je zmagala v tolažilni skupini
žensk do 50 let, Darko Fijavž je skupaj z Borisom Konjičkom
zasedel tretje mesto v dvojicah od 50 do 60 let, Jože Vozlič
je bil skupaj z Miranom Uraničem prav tako tretji v dvojicah
od 60 do 65 let, pa tudi Andrej Lesnik je skupaj z Darkom
Pangričem osvojil tretje mesto v dvojicah od 70 do 75 let.

Aleš Ploj, ŠZ Ljutomer
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Športno obarvane jesenske
počitnice

Športni popoldnevi za osnovnošolce

V času jesenskih počitnic je Športna zveza Ljutomer za
šoloobvezne otroke pripravila pester tridnevni športni
program, ki je potekal v športni dvorani ŠIC Ljutomer.
Otroci so spoznali in se preizkusili v kar 9 različnih
športnih panogah: igriva košarka, med 2 ognjema,
streljanje z zračno puško, odbojka, ples, hokej, kikboks,
judo in nogomet. Vmes je bilo poskrbljeno za malico in
pijačo, zadnji dan pa je vsak od sodelujočih, ki jih je bilo
kar 50, prejel še spominsko darilo.
Treba je pohvaliti vse otroke, saj so bili vse dni zares
pridni in so lepo sodelovali. Verjamemo, da so uživali v
vsakem trenutku, poleg tega pa so bili še športno aktivni.
Spoznali so tudi veliko novih prijateljev. Zahvaljujemo se
vsem staršem in starim staršem za zaupanje in seveda
otrokom za udeležbo.
Četrti dan športno aktivnih jesenskih počitnic pa je bil
namenjen učencem in učenkam OŠ Cvetka Golarja Ljutomer.
V dopoldanskem času so se družili, zabavali in uživali ob
spoznavanju različnih športnih vaj, aktivnosti in iger. Ob
koncu so vsi sodelujoči prejeli še spominske medalje.

Zadnji teden v letošnjem avgustu je Športno društvo
Cven v sodelovanju s Športno zvezo Ljutomer že
četrto leto zapored pripravilo športne popoldneve za
osnovnošolce. Prvi dan so bile na sporedu spoznavne
igre, nato pa so se udeleženci pomerili na spretnostnem
poligonu ter spoznavali osnove košarke, nogometa in
namiznega tenisa.
Drugi dan so se udeleženci odpravili na pohod. Med hojo
jih je sicer presenetil dež, a so se pogumno napotili proti
ribiški jami in tam preizkusili svoje ribiške sposobnosti.
Pri tem so bili precej uspešni.
Tretji dan so obiskali Ljutomer. Tam so spoznali novo
turistično pot, po kateri jih je spremljal kasač̌ Tinko, junak te
poti po mestu. Na postajah so v knjižico pridno zbirali žige.
Zavili so še v Športni center Žibrat, v katerem so spoznavali
osnove kikboksa. Pri tem so se dodobra razgibali.
Četrti dan športnega druženja so začeli s spoznavanjem
gasilskih nalog in gasilske opreme, ki so jim jo predstavili
gasilci z Mote in Spodnjega Krapja. Izkazali so se v vaji z
vedrovko in pri sestavljanju cevi za motorno brizgalno.
Pomerili so se tudi v hokeju na travi.
Uvod v zadnji dan letošnjega druženja so pripravili
taborniki. Po glavnih taborniških veščinah so spoznali
tudi sporočanje z Morsejevo abecedo. Nato so se
pomerili v tradicionalnem kvizu in dokazali, da so se
v tem tednu tudi nekaj naučili. Na koncu je sledil še
uradni zaključek s tekmovanjem na poligonu s starši
in podelitvijo spominskih majic. Dan so zaključili s
piknikom ob tabornem ognju.
Športno društvo Cven se zahvaljuje vsem udeležencem
za udeležbo, staršem za zaupanje, izvajalcem dejavnosti
pa za vse zanimive vsebine.

Aleš Ploj, ŠZ Ljutomer

Aleš Ploj, ŠZ Ljutomer
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Izvajanje športnih programov v Ljutomeru
• plesna šola
• različne vadbe za preoblikovanje telesa
(možnost online vadbe)
• popolnoma prenovljen FITNES CENTER

Objekti športne infrastrukture v Občini Ljutomer
predstavljajo stične točke lokalnega prebivalstva. Za
preprečevanje ponovnega širjenja virusa covid-19 so
potrebne določene prilagoditve tudi pri izvajanju športnih
programov, in sicer tako za izvajanje športne vadbe kot za
tekmovanja.
Z maksimalno angažiranostjo skrbimo, da so objekti redno
in dosledno očiščeni ter razkužene vse površine, da je
dnevno izvedena dezinfekcija sanitarnih površin, da je
nadzorovano vstopanje obiskovalcev v objekte ter da so
ti urejeni, varni in ustrezno pripravljeni na dogodke, ki se
odvijajo v njih. Občina Ljutomer je kupila dozirni napravi za
pripravo razkužila za delovne in sanitarne površine. Tako
upravljalec športnih objektov KSP Ljutomer d. o. o. dnevno
pripravlja nevtralno razkuževalno sredstvo za površine s
širokim mikrobiološkim spektrom delovanja.
Družba KSP Ljutomer d. o. o. upravlja naslednje objekte
športne infrastrukture:
• športno dvorano ŠIC Ljutomer,
• športno dvorano pri Osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer,
• letno kopališče Ljutomer.

Za registrirane športnike:
• dvoranski nogomet
• odbojka
• košarka
• judo
• karate
• plezanje
• twirling
• boks

Priporočila glede telesne dejavnosti v času širjenja virusa
covid-19 (vir: NIJZ)
Ustrezna telesna dejavnost pomembno zmanjšuje tveganje
za virusno okužbo in zmanjšuje tesnobo, ki jo lahko
povzroča (samo)izolacija zaradi preprečitve širjenja virusa.
Poleg tega telesna dejavnost zmanjšuje tudi vrsto drugih
dolgoročnejših zdravstvenih tveganj, zato je za ohranjanje
telesnega in duševnega zdravja ključno, da so tako otroci kot
odrasli tudi v tem času telesno dejavni skladno s splošnimi
priporočili za telesno dejavnost.
Otroci naj bodo vsak dan najmanj 60 minut tako telesno
dejavni, da se globoko zadihajo in spotijo, poleg tega
pa morajo dvakrat tedensko izvajati vaje za razvoj
moči. Odrasli naj bodo zmerno telesno dejavni vsaj 150
minut na teden. Pogostejša in intenzivnejša telesna
dejavnost prinaša večje zdravstvene koristi. S pomočjo
fitnes zapestnice, pametne ure in nekaterih aplikacij
na telefonu je mogoče preveriti količino in intenzivnost
telesne dejavnosti. Z 10.000 koraki dnevno je posameznik
na dobri poti, da doseže priporočila za zadostno telesno
dejavnost.
Vsekakor pa je glede na okoliščine kakršnakoli telesna
dejavnost boljša od nedejavnosti. Vsak korak je boljši od
minute sedenja ali ležanja, zato tudi doma naredimo toliko
korakov po hiši ali stanovanju, kolikor jih trenutno zmoremo.
Če imamo v hiši stopnice, jih le uporabljajmo.

Želimo vam predstaviti zanimive športne zvrsti in ponudbo
približati čim večjemu številu ciljnih skupin: najširši javnosti,
društvom, športnim klubom, aktivnim odraslim, družinam,
šolskim skupinam, dijakom, študentom, upokojencem,
invalidom in turistom. Športni objekti ponujajo spodaj
naštete dejavnosti.
Za rekreativne športnike:
• dvoranski nogomet
• odbojka
• košarka
• judo
• karate
• plezanje
• twirling
• boks
• namizni tenis
• badminton
• šah
• strelci
• lokostrelstvo

Anita Balažič, KSP Ljutomer d. o. o.

74

PE LJUTOMER

