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Pregled dogajanja v občini Ljutomer

Želimo vam prijetne
velikonočne praznike!
Županja mag. Olga Karba, občinski svet,
nadzorni odbor, sveti krajevnih skupnosti
in občinska uprava

Letnik 3, številka 6, april 2022

(Samo)oskrba

P

govci. Čas je, da si določeno
prehrano pridelamo tudi
sami ali pa jo vsaj kupimo
pri sosedu. S tem bomo del
pomembne
prehranske
verige, pomemben pa bo
predvsem čas transporta
od njive do vilic. Se spomnite akcijske parole, ki nas
je spodbujala, da moramo
uživati hrano lokalnega izvora? S tem namreč skrbimo tako
za ekonomske kot tudi za okoljske koristi. Dokazano pa je
tudi, da je hranilna vrednost doma pridelane hrane neprimerljivo boljša od tiste, ki ima za sabo neskončne kilometre prevoza.
Smo pred prazniki, ki so že po tradiciji bogati s hrano, zato
bi me veselilo, če bi tokratno občinsko glasilo prebirali ob
šunki, hrenu, jajcih in kruhu, ki so plod pridnih rok naših,
lokalnih ponudnikov. Pa nič ni narobe, če jih za tokratne velikonočne praznike niste sami pridelali, in jih boste kupili
pri trgovcu. Da bodo le domačega porekla!

obeg virusa iz laboratorija in samovolja vladarja ene
države vplivata na celotno svetovno prebivalstvo.
Takoj se podražijo nujne življenjske potrebščine,
ljudje pa delamo zaloge nepokvarljive hrane in, kar je
vsekakor zanimivo, tudi straniščnega papirja. To je očitno
dobrina, brez katere v sodobnem svetu ne moremo živeti.
Še nedolgo nazaj ga naši stari starši niso poznali, pa so
vseeno preživeli. Morda so ga srali, pa oprostite izrazu,
manj kot mi.

Čas je, da nas aktualni dogodki streznijo in pričnemo znova
razmišljati z zdravo kmečko pametjo. Čas je, da se vrnemo
h koreninam in se ponovno zaljubimo v svojo prleško zemljo. Oskrba ali samooskrba, kakor želite, bo nujna za preživetje, predvsem za zdravo preživetje in energetsko neodvisnost. Hrana se draži, nujno potrebni derivati so prav tako
dražji. Ali si jih bomo v prihodnje še sploh lahko privoščili?
Selitev ljudi v urbana naselja ali mesta ima svoje prednosti,
a tudi slabosti. Ruralno območje sameva, prav tako pa imamo vse več zapuščenih rodovitnih parcel. Prepričan sem,
da nas bo situacija prisilila, da bomo te parcele v prihodnje z veseljem obdelovali, če bomo želeli zdravo in poceni
hrano. Statistični urad Republike Slovenije je postregel z
zanimivimi podatki. Prebivalec naše države je v letu 2020
za prehrano povprečno porabil 129 kilogramov sadja, 119
kilogramov zelenjave, 116 kilogramov žita, 88 kilogramov
mesa, 64 kilogramov krompirja, 10 kilogramov jajc in 1 kilogram medu. In ob tem moramo poznati tudi podatke o
deležu samooskrbe. Stopnja samooskrbe s sadjem je bila
36-odstotna, z zelenjavo 48-odstotna, s krompirjem 60-odstotna, z žitom 88-odstotna, z medom 67-odstotna, z mesom 84-odstotna, z jajci pa 95-odstotna. Ste se med prebiranjem teh podatkov zamislili? Jaz sem se in verjamem,
da tudi vi. Verjetno ne bomo le čakali, kaj in od kod – s tem
mislim na državo porekla – nam bodo na police dajali tr-

Vesele praznike vam želim!

Miha Šoštarič,
odgovorni urednik

P. S.: Pa ne prenajedajmo se preveč, ker to lahko škodi našemu razpoloženju.
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Drage občanke, dragi občani, spoštovani prijatelji Občine
Ljutomer!

V

ponosna na nas, ker smo
namenili poudarek prleškim vrednotam. Današnji
čas namreč v ospredje postavlja kapital in dobiček,
kar vodi v vse večje razslojevanje družbe in krizo
vrednot, ravnanje ljudi pa
pogosto ni v ponos civilizirani družbi, še manj pa je zgled mlajšim rodovom.
In pri tem nismo pozabili niti na vinsko kulturo niti na
kulturo pitja vina, tako pri mladih kot tudi pri odraslih.
Premalo cenimo delo svojih vinogradnikov in vinarjev.
Najprej s pridnimi rokami in veliko odrekanja poskrbijo
za pridelek v vinogradu, nato pa z znanjem, ki se prenaša
iz roda v rod, poskrbijo za žlahtno kapljico v vinski kleti.
Seveda mora na njihovi strani biti tudi narava. Velikokrat
so njihova prizadevanja za kvaliteten pridelek zaman.
Suša, toča in nepredvidljive bolezni vinske trte so že večkrat privabile solze na oči prleškega vinogradnika, ki pa

zadnjih enajstih letih sem imela čast in
priložnost srečevati izjemne posameznike. Več
kot sem jih srečala, bolj sem odkrivala, da je
rdeča nit njihove izjemnosti dosleden odnos do vrednot
in občutek za smisel. Pri tem ne govorim o istih ali enakih
vrednotah ali enakem smislu, pač pa o preprostem
dejstvu, da z vsem svojim početjem in bitjem dihajo in
živijo za svoje vrednote.
Konec lanskega leta se je za vedno poslovila meni še posebej draga prof. dr. Venčeslava Šikovec, častna občanka
Občine Ljutomer. Bila je klena Prlečka, ki je, kljub temu
da je večji del življenja preživela v Ljubljani, vedno in
vsepovsod poudarjala svoje korenine ter povzdigovala
prleškega vinogradnika in našo odlično vinsko kapljico. Rada se spominjam, kako je poudarjala vrednote, ki
jih premoreta tako prleški človek kot tudi sama prleška
pokrajina. Bili sva si enotni, da se teh vrednot premalo
zavedamo in življenje prepuščamo v roke drugim, ki jim
je malo mar zanje. Prepričana sem, da bi bila med številnimi Prleki visoko cenjena ugledna vinska dama danes
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riti, da namenjamo več kot 4 milijone evrov subvencij posameznikom, gospodinjstvom, društvom ter gospodarstvu
in kmetijstvu.
Naše gospodarstvo je zelo uspešno, društveno življenje
se vrača v stare aktivne tirnice, pa tudi pomagamo si, se
vzpodbujamo in smo ponosni drug na drugega. Na kratko, hvaležna in ponosna sem, da živim v Občini Ljutomer!
Čutim pa, da bomo še uspešnejši in bomo še bolj povečali
kvaliteto bivanja v svoji občini, če bomo namenili poudarek
spoštovanju vrednot.
Naši občini ter vsem vam, drage občanke in dragi občani,
iskreno želim samo vse dobro, zato vas vabim, da se pogovarjamo, razpravljamo in temeljne vrednote zapišemo v
svojo razvojno vizijo, ki je tudi že pripravljena za razpravo
in dostopna na spletni strani Občine Ljutomer. Verjamem,
da nam bo razvojna vizija s temeljnimi vrednotami služila kot dragocen dokument, ker nam je mar za prihodnost
naše občine, in sicer ne samo v letošnjem letu, ampak tudi
čez pet, deset in več let. Njen potencial se mi zdi velik, saj
so cilji in vrednote, ki so zapisani v njej, tisti, ki osmišljajo
naše skupno početje, usmerjajo naša prizadevanja in odločitve ter oblikujejo naše odnose do ljudi. O tem, kakšen bo
v resnici njen vpliv na našo vsakdanjo prakso in na prihodnost naše skupnosti, bomo v pretežni meri odločali sami.
Vsak dan. Z vsemi svojimi odločitvami, velikimi in malimi.
In, če bomo ob tem še navdihovali ljudi okrog sebe, verjamem, da se bo iz niza vrednot v našem dokumentu rodilo
mnogo dobrega.

se je vedno uspel pobrati in že v naslednjem letu znova
poskrbeti, da smo se lahko ponašali z izvrstno kapljico,
o kateri je s ponosom vedno govorila tudi naša ugledna
vinska dama.
Vse to me je vzpodbudilo k predlogu, da letošnje leto
razglasimo za leto prleških vrednot in vinske kulture. Ne
gre toliko za vprašanje, kakšen je osebni seznam vrednot ali notranji občutek za smisel, temveč za to, da svojim vrednotam zvesto sledimo brez iskanja in opravičevanja kompromisov, ki to niso. In da najdemo občutek za
poslanstvo in smisla, kjerkoli in kakršenkoli že je.
Leto prleških vrednot in vinske kulture odlično sovpada
tudi s tremi visokimi jubileji v tem letu. Praznujemo 150
let Vinorejskega društva Ljutomer, stoletnico ljutomerske
godbe in stoletnico začetkov organiziranega čebelarstva
pri nas, v Prlekiji. In vinogradniki, vinarji, glasbeniki in
čebelarji so del prleških vrednot, ki jim moramo priznati
njihov pomen in veljavo.
Dragi vsi, naši občini gre odlično.
V preteklem letu smo uresničili za pet milijonov evrov investicij, ambiciozne cilje pa smo si zastavili tudi v letošnjem letu. Načrtujemo izvedbo za nekaj več kot 9 milijonov
evrov investicij, pri katerih pričakujemo kar visok delež
nepovratnih sredstev. Med prioritetnimi projekti je energetska sanacija mestne hiše, doma kulture, občinske stavbe, stavbe na Ormoški cesti 22 v Ljutomeru ter šole in vrtca
na Cvenu. V cestno infrastrukturo bomo vložili več kot 3
milijone evrov, nadaljujemo pa tudi z gradnjo komunalnih
vodov v Pristavi, na Podgradju, na Cvenu in še kje. Nadaljujemo s pripravo potrebnega prostora za nadaljnjo širitev
poslovne cone za Sparom, novih stanovanjskih sosesk v
Stročji vasi in Ljutomeru, potrebne dokumentacije za prizidek k vrtcu v Ljutomeru, izgradnje šole in telovadnice v
Cezanjevcih in še bi lahko naštevala. Treba je tudi pouda-

Iz srca vam želim vse dobro in mirne velikonočne praznike.
Naj bodo posebni in radostni.

Vaša županja Olga Karba

Želimo vam mirne, radostne in sr(e)čne
velikonočne praznike.
Neodvisna lista Olge Karba in Društvo za sr(e)čno skupnost
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Športniki so odraz našega skupnega dobrega dela

S

za leto 2021 v svojem proračunu za šport namenila
721.714,08 evra, v letošnjem pa bo teh sredstev
še veliko več: načrtovanih
je kar 816.825,08 evra.
Nekoliko smo povišali postavko za delovanje športnih društev (105.000
evrov), poleg tega pa bodo
sofinancirana šolska športna tekmovanja (2.000 evrov) in
vzdrževanje športnih dvoran pri osnovnih šolah (15.500
evrov). Za spodbujanje razvoja športa se namenja 5.000
evrov, za upravljanje in vzdrževanje športnih objektov bo
namenjenih 276.200 evrov, za investicijsko vzdrževanje
športnikih objektov pa bomo prispevali dodatnih 20.000
evrov. Predvideva se tudi ureditev igrišč pri vrtcu Cezanjevci (76.130 evrov) in razsvetljave na igriščih v ŠRC
Ljutomer (75.995 evrov), za dokumentacijo za ureditev
igrišč pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer je rezerviranih 6.000
evrov, za odplačilo kredita za dvorano ŠIC Ljutomer pa bo v
letošnjem leto porabljenih 235.000,08 evra.
Trudimo se, da bi bili pogoji za naše športnike in rekreativce dobri, zavedamo pa se, da bi bili lahko še boljši. Vsekakor
pa smo v vseh preteklih letih dokazali, da je za doseganje
odličnih rezultatov vedno potrebno, da lokalna skupnost in
šport hodita z roko v roki.

lovenci se radi pohvalimo z rezultati športnikov.
Glede na majhnost naše države, ki ima dva milijona
prebivalcev, smo svetovni fenomen. Toliko odličnih
športnikov v različnih panogah na število prebivalcev
ima res malokdo na zemeljski obli. Skorajda ne mine
dan, vsekakor pa ne teden, da se ne bi skupaj veselili
zmage ali visokega mesta v mednarodnem merilu. Zato
ob tej priložnosti iskreno čestitam vsem, ki na športnih
tekmovanjih naši mali Sloveniji odpirajo vrata v širni svet.

Sam sem že vrsto let vpet v šport. Poleg tega, da sta športna rekreacija in vadba del mojega vsakdana, sem v svojem
prostem času aktiven športni funkcionar, danes na klubski
oziroma društveni ravni, v preteklosti pa tudi v naši občinski krovni organizaciji – Športni zvezi Ljutomer. Tudi zaradi
spremljanja dela v drugih klubih z veseljem ugotavljam, da
smo lahko ponosni tako na športne prostovoljce, ki predvsem mladim omogočajo odlično strokovnost za doseganje
dobrih rezultatov, kot seveda na športnike same, ki z veliko
odrekanja in prelitega znoja bijejo boj v močni konkurenci
– in to zelo uspešno, zato tudi pred našim prleškimi športniki kapo dol!
Da sta rekreacija in šport pomembna tako za zdravje ljudi kot tudi za prepoznavnost, se zavedamo tudi v Občini
Ljutomer. Vsako leto se iz občinskega proračuna namenjajo znatna sredstva za šport, in to ne le za programe klubov in društev, temveč tudi za športno infrastrukturo. Ta
je v naši občini že zdaj na dokaj zavidljivi ravni, trudimo
pa se, da bi bili pogoji za vse rekreativce in športnike še
boljši. Marsikdo ne pozna podatka, da je Občina Ljutomer

Janko Špindler, podžupan
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Drage občanke in občani,
jubljen, da sta obe dvorani
popolnoma zasedeni. To je
pohvalno in zgolj dokazuje,
kako uspešna športna društva in klube imamo ter
kako močno je zavedanje
naših občank in občanov,
da je šport izjemnega pomena za kakovost našega
življenja. Na tem je potrebno graditi. Dokler imamo mentorje, trenerje in posameznike, ki so pripravljeni vlagati v šport in to povečini početi
prostovoljno, jim je treba pomagati na vse možne načine.
Za njihovo podporo je ključno najti sredstva za dodaten
razvoj in aktivno iskati sredstva za prenovo dosedanjih
športnih igrišč in tekalnih stez ter investirati v dodatno športno infrastrukturo, morda celo v popolnoma nov
športni objekt. Občina Ljutomer bi lahko organizirala gostovanje športnih tekem na mednarodnem nivoju ter obisk
mednarodnih ekip, ki bi uporabljale našo infrastrukturo za
poletne priprave. V primeru slednjih bi imela korist ne le
občina zaradi najemnin za koriščenje dvoran, ampak tudi
turizem zaradi spanja gostov v hotelih in apartmajih ter lokalno gospodarstvo, predvsem gostinstvo.
Naša občina se lahko pohvali tudi s precej močnim društvenim življenjem v tradicionalni kulturi. Naši pevci, folklorne
skupine, godbeniki in gledališčniki so precej priznani in
osvajajo mnoge nagrade, tudi mednarodne. Kulturni dom
živi in tako je tudi prav. Tradicionalno kulturo imamo dobro pokrito, zato je čas, da razmišljamo o novem prostoru za
urbano, alternativno in moderno kulturo. Občina si zasluži nov prostor, kamor bodo lahko prihajale domače in tuje
glasbene skupine ter predstavniki moderne umetnosti, ki
je na tem koncu Slovenije primanjkuje. Želel bi si, da se v
Ljutomeru postavi center urbane kulture, kakršen je npr.
Kino Šiška, za vzhodni del Slovenije. Tovrstna lokacija z
dobrim in kakovostnim programom ne bi le gostila moderne kulture – glasbe, gledališča in filma, ampak bi naše okolje tudi spodbujala k dodatnemu udejstvovanju na tem področju. Vse skupaj bi lahko povezali z umetniškim razredom
naše gimnazije in Ljutomer dokončno postavili na ustrezno
mesto kot zibelko slovenskega filma.
S tovrstnim objektom bi se dodatno dvignila raven kultur-

leto 2022 je iz političnega vidika »super volilno« leto. Pred
nami so državnozborske, predsedniške in konec leta tudi
lokalne volitve, ki bodo prinesle spremembe v odločevalskih krogih, bodisi večje bodisi manjše. Moj uvodnik sicer
ni namenjen volitvam, ampak bom na glas razmišljal oz.
zapisal, kaj si za naše okolje želim v prihodnje. Morda pa
bo kateri kandidat v spodnjih idejah prepoznal potencial
za naše okolje in za prosperiranje Občine Ljutomer v prihodnje ter izpeljal (lastne različice) moje ideje.
Občina Ljutomer je gospodarsko precej močna, saj v njej
delujejo uspešni in zagnani podjetniki in obrtniki, ki že
vrsto let dokazujejo, da se tudi v tem koncu Slovenije lahko
izvaja dober posel. Kar dandanes podjetnikom predstavlja
problem, je predvsem kadrovski manko. Že tako je izjemno
težko dobiti kader zaradi bega možganov v večja slovenska mesta in tudi v tujino, dodaten problem pa predstavlja
stanovanjska problematika, ker bo kader morda treba pripeljati od drugod. To je težko izvesti, dokler omenjenega
kadra ne moreš namestiti v stanovanja ali hiše, kajti nepremičninski trg v našem okolju je precej omejen. Zato so
potrebna dodatna stanovanja, predvsem v mestu Ljutomer,
saj je pritisk za selitev v mesto v tem trenutku precej velik.
Imamo tudi številne podjetnike, ki so pripravljeni vlagati v
izgradnjo blokov, a se soočajo s problematiko primanjkljaja
zemljišč, ki bi bila pripravljena za tovrstno gradnjo. Zato
je naloga vseh, ki bodo skozi politiko delali za naše okolje,
poskrbeti za možnost širitve mesta Ljutomer ali preko železnice (vzhod) ali na jug oz. sever. Brez razvoja in širitve
mesta Ljutomer bo naše okolje stagniralo. Najhujše, kar se
lahko zgodi, je, da bodo podjetniki in obrtniki, ki trenutno
poslujejo in imajo željo investirati v naše okolje, primorani
pričeti razmišljati o selitvi v druge kraje. Zato je odločna
usmeritev v širitev mesta Ljutomer (po mojem mnenju
najbolj primerno na vzhodno stran, preko železnice) eden
izmed najpomembnejših strateških korakov za našo občino. Tako bomo dobili dodatna zemljišča za gradnjo novih
stanovanjskih naselij, kamor se bodo lahko vselile mlade
družine, ki imajo delovno mesto v naši občini.
Več bo treba vložiti v športno infrastrukturo in nameniti
dodatna sredstva za razvoj športnih ekip, ki kljub nizkim
proračunom dosegajo vrhunske rezultate. Ljutomer se
sicer lahko pohvali z dvema športnima dvoranama, a zavedati se moramo, da je šport pri nas tako razvit in pril6

nega udejstvovanja v naši občini, z dogodki pa bi spodbudili tudi lokalno večerno dogajanje, saj bi zaradi dogodkov
naše kraje pričelo obiskovati več ljudi, kot npr. v primeru
zadnjih koncertov v dvorani ŠIC. Omenjeni koncerti so
dokaz, da se ob organizaciji večjih dogodkov odzove tudi
širše okolje. In ko se tovrstnih dogodkov udeleži večja
masa ljudi, ima naše mesto od tega korist. Po koncertih
so vse naše gostilne in restavracije zmeraj veliko bolj polne kot kakšna »navadna« petek in soboto, kadar ni večjih
dogodkov. Občina Ljutomer je na dobri strateški lokaciji,
zato je vse zgoraj omenjeno možno izvesti in tako Ljutomer dodatno ovekovečiti kot občino kulture ali morda
celo prestolnico kulture – tradicionalne, pa tudi urbane/
alternativne v vzhodni Sloveniji.
To so le nekatere zamisli, ki so vsekakor dosegljive in

izvedljive ter bi našo občino še dodatno povzdignile v močnejše okolje s kakovostnejšim življenjem in živahnim dogajanjem. Zgolj na ta način bomo zanimivi za mlade družine,
ki bodo v naši občini videle vse na enem mestu – od športa
in kulture do turizma. Zanimivo okolje za bivanje bi privabilo mlade družine, kar bi posledično omogočilo še boljši
razvoj gospodarstva, večje število prebivalcev pa za občino
nenazadnje pomeni več prihodka ter tako še več možnosti
za razvoj in prosperiranje v prihodnje.
Vesel bom, če bo kdo od kandidatov ali kandidatk povzel
katero od idej ali jo celo izvedel; nenazadnje gre za razvoj
našega skupnega okolja. In vsem, ki smo ali še bomo del
državne oz. lokalne oblasti, bi moralo biti v vsakem trenutku v največjem interesu, da delamo za dobrobit okolja, v
katerem živimo. Srečno vsem.

Niko Miholič, podžupan
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Investicije in projekti
Investicije s katerimi smo zaključili leto 2021
Ureditev prostorov za mlade
Konec lanskega leta so svoje prostore dobili tudi mladi, ki
bodo lahko uresničevali svoje projekte in se družili v objektu na Prešernovi ulici 8 v Ljutomeru – v bivši »Jagodi«.
V minulih treh letih je Komunalno podjetje Ormož izvedlo
celotno obnovo prostora, vsi stroški pa so skupaj znašali
okoli 250.000 evrov.
Konec lanskega leta je bila dobavljena in montirana tudi notranja oprema, ki jo je Občina Ljutomer prijavila na 6. javni
poziv LAS Prlekija. V projekt »Prleški kulturni, mladinski in
informativni center (PKMIC) Ljutomer« je zajeta še izvedba
drugih aktivnosti: program za vključevanje mladih, svetovalno-informativni center za mlade brezposelne in mlade
invalidne brezposelne osebe ter za promocijo. Vloga je bila
ugodno rešena. Vrednost projekta znaša 72.474,12 evra,
od tega je zagotovljeno sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 38.403 evre. Spremljajoče
aktivnosti v okviru projekta bodo izvedene leta 2022.
Medtem je bila Občina Ljutomer uspešna tudi na 8. javnem
pozivu za sofinanciranje operacij za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija, na katerega je
prijavila projekt »Mladi na(j)prej, polni zagon dejavnosti
PKMIC Ljutomer«, ki predstavlja nadgradnjo projekta iz 6.
javnega poziva. Operacija je namenjena reševanju strukturnih izzivov LAS Prlekija, kot so negativni demografski vplivi
z izseljevanjem mladih v večja mesta, nadpovprečna brezposelnost ter velik delež in naraščanje ranljivih skupin. Ob-

čina Ljutomer bo kot vodilni partner zagotavljala prostore
in zaposlila koordinatorja za izvedbo programa, program
pa bo nadgradila z vključitvijo zunanjih izvajalcev. Celotna
vrednost operacije »Mladi na(j)prej« znaša 69.921,04 evra,
od tega je predvideno sofinanciranje iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj v višini 50.000 evrov. Projekta se bo
predvidoma zaključil 30. junija 2023.

Rušenje stare OŠ Mala Nedelja in objekta na dvorišču pri občinski zgradbi
Konec leta 2021 sta zaznamovali rušitvi objekta na Vrazovi ulici 3 v Ljutomeru in stare osnovne šole v Mali Nedelji. Oba objekta sta bila dotrajana in nevarna. Za izvajalca
rušitve je bilo izbrano Komunalno podjetje Ormož. Stroški
rušenja objekta v Mali Nedelji so znašali 93.890,64 evra,
stroški rušenja objekta pri občinski zgradbi pa so znašali
67.113,23 evra. V občinski upravi skupaj z lokalnimi prebivalci že snujemo načrte za projekta, ki bosta v prihodnje
izvedena na obeh sedaj očiščenih zemljiščih.
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V upravno zgradbo odslej z dvigalom
Na prehodu v letošnje leto je bila zaključena tudi gradnja
dvigala, ki omogoča urejanje zadev oz. obisk služb Občine
Ljutomer in Upravne enote Ljutomer v upravni zgradbi na
Vrazovi ulici 1 v Ljutomeru še večjemu številu občanov.
Dvigalo je namenjeno predvsem gibalno oviranim osebam,
ki so v preteklosti le s težavo dostopale do prostorov v
zgradbi. Dela, ki so zajemala tudi sanacijo vlage v območju

ureditve dvigala, je izvedlo Cestno podjetje Ptuj, vrednost
opravljenih del pa znaša 224.663,08 evra. Občina Ljutomer projekt sofinancira v višini 58,36 odstotka, pristojno
ministrstvo pa v višini 41,64 odstotka. Zaradi povečanja
priključne moči električne energije je bil v sodelovanju z
Elektrom Maribor zgrajen še ustrezen priključek od Starega trga do objekta na Vrazovi ulici 1 v Ljutomeru.

Investicije v letu 2022
Celovita energetska prenova stavb
v lasti Občine Ljutomer, 2. faza

Rekonstrukcija vodovoda in cest na
relaciji Stročja vas–Pristava

Po uspešni 1. fazi celovite energetske prenove stavb v lasti
Občine Ljutomer, v katero so bile vključene Osnovna šola
Mala Nedelja, telovadnica pri Osnovni šoli Ivana Cankarja
Ljutomer, Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, Osnovna
šola Janka Ribiča Cezanjevci in Vrtec Ljutomer, se je Občina Ljutomer v sklopu 2. faze odločila energetsko sanirati
naslednjih pet objektov: občinsko stavbo na Vrazovi ulici
1, dom kulture, mestno hišo in objekt na Ormoški cesti 22
v Ljutomeru ter osnovno šolo in vrtec na Cvenu. Priprava
vse potrebne dokumentacije se je začela v letu 2020, letos
med marcem in septembrom pa bo izveden celotni projekt, ki je ocenjen na vrednost 3,8 milijona evrov. V skladu
s prejetim sklepom Ministrstva za infrastrukturo so bila
februarja letos dodeljena nepovratna sredstva v višini do
1.433.590 evrov. Potekajo pa še dogovori z Ministrstvom
za javno upravo glede njihovega sofinancerskega deleža pri
tej investiciji.

Izgradnja kanalizacijskega
omrežja v naselju Podgradje in
delu naselja Slamnjak
Na podlagi projektne dokumentacije in pridobljenega
gradbenega dovoljenja je Občina Ljutomer marca 2022
oddala vlogo na Ministrstvo za okolje in prostor za sofinanciranje izgradnje kanalizacijskega omrežja. V teku je
tudi izvedba javnega razpisa za izbiro izvajalca del.

V teh mesecih se izvaja rekonstrukcija vodovoda na relaciji
Stročja vas–Pristava. Dela bodo dokončana najkasneje do
sredine maja letos. V teku pa je tudi pridobivanje projektne
dokumentacije za rekonstrukcijo cest, po katerih se je izvajala rekonstrukcija vodovoda. Dokončanje rekonstrukcije
cest je predvideno v letu 2023.

Rekonstukcija lokalne ceste
Bioterme–Mala Nedelja

Rekonstrukcija javnih poti v KS
Stara Cesta
Projekt rekonstrukcije javnih poti v Krajevni skupnosti Stara Cesta zajema rekonstrukcijo osmih javnih poti na območju naselij Mekotnjak, Stara Cesta in
Desnjak v skupni dolžini 4.715 metrov. V letošnjem
letu je predvidena sanacija dveh javnih poti v skupni
dolžini 1.100 metrov.
Dela bodo izvedena v poletnih mesecih. Preostale ceste
bodo sanirane v letu 2023.

Podjetje Segrap d. o. o. je v letih 2016 in 2017 zgradilo
pločnik ob lokalni cesti v Moravcih v skupni dolžini 225
metrov. Pločnik je bil zgrajen na podlagi pogodbe o opremljanju stavbnih zemljišč. Podjetje Segrap d. o. o. je namreč
namesto plačila komunalnega prispevka ta znesek vložilo
v navedeni pločnik, ki je v občinski lasti. V letošnjem letu
bo izvedena rekonstrukcija celotne lokalna ceste na relaciji Bioterme–Mala Nedelja v dolžini 900 metrov, ob kateri
bosta zgrajena enostranski pločnik in javna razsvetljava.
Na koncu trase v Mali Nedelji bo izvedeno tudi novo krožišče. Dela se bodo predvidoma začela izvajati jeseni letos.

Rekonstrukcija javnih poti v Globoki

Občina Ljutomer namerava letos izvesti rekonstrukcijo
dveh delov občinskih javnih poti na območju naselja
Globoka, in sicer del javne poti, ki povezuje Globočki vrh
z delom naselja Globoka, pri gasilskem domu v dolžini
200 metrov, pri kateri se predvideva sofinanciranje
s strani Ministrstva za notranje zadeve, ker cesto
uporablja policija za nadzor meje z Republiko Hrvaško,
in del javne poti v dolžini 150 metrov.

Modernizacija javne poti
Radoslavski breg

Cesta Radoslavski breg je v makadamski izvedbi in vodi do
novega vodohrama, ki je bil zgrajen v sklopu vodovodnega
sistema C v letu 2015. Gre za 450 metrov dolg odsek ceste,
na katerem bo predhodno utrjen spodnji ustroj, nato pa bo
izdelana asfaltna prevleka v širini 3 metre. Urejeni bodo
tudi bankine in odvodnjavanje. Dela se bodo izvajala v letošnjih poletnih mesecih.

Ureditev varne šolske poti na
Mestni breg v Ljutomeru

Cesta na Mestni breg v Ljutomeru, po kateri hodijo učenci
v OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, je v določenem delu zelo
ozka in nima pločnika. Po izdelavi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste, ki bo zajemala izgradnjo
opornih zidov ter ureditev pločnika, odvodnjavanja in
cestišča, je v letošnjem načrtovana izvedba investicije.
Dela se bodo predvidoma začela junija in bodo končana
do oktobra tega leta.

Modernizacija lokalne ceste
Godemarci (Marinščak)

Prav tako letos poleti bo izvedena modernizacija dela lokalne ceste Godemarci (Marinščak) v dolžini 660 metrov.
Modernizacija zajema asfaltiranje ceste v širini 3 metre in
ureditev odvodnjavanja.

Obnova lokalne ceste Kamenščak–
Branoslavci

Nadomestna gradnja
premostitvenega objekta čez
reko Ščavnico

Lokalna cesta Branoslavci–Vogričevci je v zelo slabem stanju in jo je treba rekonstruirati. Investicija bo zajemala sanacijo spodnjega ustroja in preplastitev ceste v dolžini 1165
metrov in širini 5,5 metra. Investicija bo zajemala tudi izgradnjo enostranskega pločnika. Letos bo izvedena geodetska odmera, v letu 2023 pa je predvidena tudi izvedba del.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je pričela z nadomestno gradnjo premostitvenega objekta
čez reko Ščavnico v bližini naselja Stročja vas. Zaradi
del bo prihajalo do občasnih prometnih zastojev, zato
uporabnike prosimo za strpnost in razumevanje.
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Rekonstrukcija javnih poti v KS
Železne Dveri

Ureditev nevarnega križišča za
Jeruzalem

Celoten projekt rekonstrukcije javnih poti v Krajevni
skupnosti Železne Dveri zajema rekonstrukcijo v skupni dolžini 12.152 metra. Projekt je razdeljen na tri faze.
V letu 2020 je bila izvedena I. faza, ki je zajemala rekonstrukcijo cest v Gresovščaku (Vinoreja Kaučič) in v
Slamnjaku (Ozmec–Frank) v skupni dolžini 3.820 metrov. Lani je bilo v sklopu II. faze rekonstruiranih 911
metrov, letos pa bodo v sklopu iste faze zaključene še
javne poti Radomerje–Radomerščak (Munda) v dolžini 1.068 metrov, Radomerščak (Karba) v dolžini 1.484
metrov, Radomerje–Radomerščak (Zelenko) v dolžini
2.314 metrov in Ilovci (Ozmec) v dolžini 230 metrov. V
letošnjem letu se bo začela še izvedba III. faze, ki zajema
modernizacijo javnih poti Plešivica v dolžini 475 metrov
in Gresovščak–Ilovci v dolžini 1.850 metrov. Dela na teh
dveh odsekih bodo končana v letu 2023.

V teh dneh se zaključuje izgradnja priključka na Jeruzalem in
ureditev križišča s pasovi za levo zavijanje na državni cesti iz
Ljutomera proti Radomerju. Za umirjanje prometa se urejajo prometni otoki, čez državno cesto pa bo urejen dvosmerni prehod za kolesarje z navezavo na vozišče lokalne ceste.
Predvidena je tudi navezava kolesarskih površin na obstoječe
površine za kolesarje. Izvedena bo tudi preplastitev vozišča,
urejeni pa bosta cestna razsvetljava in prometna signalizacija.
Vrednost del je blizu 550 tisoč evrov, investicija pa je v celoti
pokrita iz državnega proračuna.

Načrtovane investicije v letu 2022
Ureditev igrišč v Cezanjevcih

Nextlevel Parking

Občina Ljutomer je novembra 2021 na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in
površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023 oddala tudi
vlogo za ureditev igrišč pri vrtcu v Cezanjevcih. Zunanje
športne površine, ki se nahajajo v neposredni bližini vrtca
v Cezanjevcih, obsegajo atletsko stezo, kombinirano igrišče za nogomet, rokomet in košarko ter igrišče za odbojko
na mivki. Zaradi slabega stanja naštetih igrišč je predvidena odstranitev leša, ravnanje podlage ter vgrajevanje in
utrjevanje novega leša na atletski stezi, demontaža in ponovna montaža golov, frezanje obstoječe asfaltne podlage, izvedba nove podlage, zaris črt za rokometno in košarkarsko igrišče na obstoječem kombiniranem igrišču ter
izkop obstoječe mivke, ravnanje dna izkopa in vgrajevanje mivke, primerne za odbojko na odbojkarskem igrišču.
Vrednost projekta znaša dobrih 76 tisoč evrov, od tega se
od Fundacije
za šport pričakuje sofinancerski delež v
višini dobrih
31 tisoč evrov.

Občina Ljutomer je februarja 2022 skupaj s Tehnološko univerzo v Krakovu, slovaško občino Žilina,
češko občino Olomuc, madžarskim podjetjem Mobilissimus, okrožjem Ferencvaros iz Budimpešte, avtonomno pokrajino Bozen/Bolzano – Južna Tirolska,
avstrijskim podjetjem VISION5, češkim podjtjem
CityOne, Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije, nemško občino Rostock in italijansko občino
Bolzano/Bozen oddala vlogo na razpis Interreg CENTRAL EUROPE za projekt Nextlevel Parking. Ključni
izziv projekta je spodbujanje in zagotavljanje učinkovitejše, zelene in trajnostne mobilnosti v mestih.
Glavni rezultat projekta bodo revizija parkirne politike in implementacija ukrepov strategije upravljanja parkiranja kot orodja za zmanjševanje emisij
toplogrednih plinov v prometu, ustvarjanje prijaznih javnih prostorov in zagotavljanje sredstev za
ukrepe trajnostne mobilnosti. Za Občino Ljutomer
se v okviru projekta predvideva izdelava akcijskega
načrta parkiranja v Ljutomeru – razvoj koncepta in
izvajanje pilotnih aktivnosti za podporo trajnostni
mobilnosti, prenova uličnega prostora v mestu, sodelovanje v izobraževalnih aktivnostih projekta itd.
Celotna vrednost projekta je ocenjena na 2,9 milijona evrov, od tega sofinanciranje iz sklada Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 2,3 milijona
evrov. Prispevek Občine Ljutomer je predviden v višini 40.486,28 evra. Odločitev o podpori projektu se
pričakuje jeseni 2022.

Rekonstrukcija vodovoda Cven–
Ljutomer
Za rekonstrukcijo vodovoda na relaciji Cven–Ljutomer sta
v teku pridobivanje soglasij lastnikov zemljišč za poseg na
ta zemljišča in pridobitev gradbenega dovoljenja. Prevideno investicijo bo Občina Ljutomer maja letos z namenom
pridobitve sofinanciranja prijavila na javni razpis Ministrstva za okolje in prostor.

Oprema za Dom kulture Ljutomer
V začetku letošnjega leta je Občina Ljutomer oddala vlogo na javni poziv Ministrstva za kulturo za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture za leto 2022
za opremo za Dom kulture Ljutomer. Osnovni namen
investicije je zamenjava obstoječih stolov, s čimer bi radi
povečali funkcionalnost objekta ter posledično število
obiskovalcev in prireditev. Vrednost investicije znaša
blizu 87 tisoč evrov, Občina Ljutomer pa se na razpisu
poteguje za sofinancerski delež v višini 35.650 evrov.

Izgradnja fekalne kanalizacije v
naselju Kamenščak

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne
kanalizacije je v zaključni fazi. V prihodnjih dneh se predvideva predstavitev projekta krajanom naselja Kamenščak, ker je treba pridobiti soglasja lastnikov zemljišč, po
katerih bo potekala trasa kanalizacijskega omrežja.
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Ureditev razsvetljave na igriščih
v ŠRC Ljutomer

Prleški akcijski načrt za
trajnostno energijo

Občina Ljutomer je novembra 2021 na javni razpis
Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih
objektov in površin za šport
v naravi v letih 2022 in 2023
oddala vlogo za projekt ureditve razsvetljave na igriščih
v
Športno-rekreacijskem
centru Ljutomer. V okviru
projekta je predvidena postavitev 8 drogov in 16 reflektorjev na območju teniških igrišč ter postavitev 6
drogov in 12 reflektorjev na
območju pomožnega nogometnega igrišča. Za potrebe
pomožnega
nogometnega
igrišča bo nabavljena in postavljena še zaščitna viseča
mreža, prav tako pa je predviden nakup nekatere dodatne
opreme za teniška igrišča. Vrednost projekta je blizu 76
tisoč evrov, od tega se od Fundacije za šport pričakuje sofinancerski delež v višini dobrih 31 tisoč evrov.

Občina Ljutomer je bila na 8. javnem pozivu za sofinanciranje operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija uspešna tudi s projektom »Prleški akcijski načrt za trajnostno energijo (PRANTE)«.
Gre za inovativen pristop, ki temelji na podlagi prenosa
dobre prakse, ki je razvita pri Evropski Komisiji in se uspešno implementira pri lokalnih skupnostih na območju
celotne Evrope – Konvencije županov. Nekatere občine z
območja LAS Prlekija so že pristopile h Konvenciji županov in pripravile oz. sprejele občinske strateške dokumente s predpostavko, kako bodo znižale emisije CO2 za
najmanj 20 %.
PRANTE bo krovni dokument za upravičeno območje
LAS Prlekija, s katerim bo na podlagi evidentiranega
stanja pripravljen akcijski načrt za znižanje emisij CO2
na podlagi ukrepov učinkovite rabe in izkoriščanja obnovljivih virov energije.
Vzporedno s pripravo dokumenta PRANTE bo v sklopu
projekta izvedena tudi implementacija dveh preliminarno identificiranih ukrepov iz akcijskega načrta PRANTE,
in sicer nakup električnega avtomobila za potrebe službenih voženj Občine Ljutomer in ostalih javnih organizacij,
ki tesno sodelujejo z občino, postavljena pa bo tudi e-kolesarnica na sončno energijo. Kolesarnica bo postavljena
na parkirišču pred vhodom na letno kopališče, blizu katerega so plavalni bazen, hipodrom z muzejem, zdravstveni
dom, gimnazija itd.
Vrednost investicije znaša 54.958,73 evra, predvideva
pa se sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj v višini 36.961,79 evra. Projekt se bo izvajal od julija 2022 do junija 2023.

Sanacija OŠ Stročja vas

Učenci Osnovne šole Stročja vas so septembra 2009 vstopili v prostore nove šolske zgradbe, žal pa je zaradi slabe
gradnje po dobrih desetih letih prišlo do zamakanja. Glede
na ugotovitve iz izdelanih poročil v preteklih letih so letos
načrtovana sredstva za izdelavo potrebne dokumentacije
za pristop k izvedbi 5–6 geomehanskih strukturnih vrtin v
globini od 8 do 12 metrov za spremljavo nihanja podtalne
vode. Glede na povratne informacije terenskih in laboratorijskih preiskav bo določeno, kateri pristop sanacije je
najustreznejši. Pred izvedbo drenaže okrog objekta bi bilo
treba izvesti geomehanske strukturne vrtine in pridobiti
mnenje geomehanika na podlagi raziskav nihanja podtalne
vode, da ne bi z dreniranjem vode izpod objekta prišlo do
še večjih posedkov objekta zaradi padca pornih tlakov zemljine pod objektom. Sredstva za sanacijo objekta so predvidena tudi v letu 2023.

Ureditev igrišč pri OŠ Ivana
Cankarja Ljutomer
V letu 2022 so načrtovana sredstva za izdelavo idejne študije za ureditev igrišč in njihove okolice pri
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer. Ureditev igrišč je načrtovana v letu 2023, prav tako je načrtovana prijava
projekta na ustrezni javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev.
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Projekti za prihodnje
Ureditev Zadružnega doma Krištanci
Zadružni dom v Krištancih ima bogato zgodovino, ki jo je
glede na trenutno stanje stavbe težko priklicati v spomin.
Kljub temu je želja po obnovi doma velika, ker je v bližini
več društev in posameznikov, ki si želijo prostor, v katerem bi lahko ustvarjali, se družili in pripravljali različne
dogodke. Občina Ljutomer je pristopila k izvedbi projekta, tako da je bilo v prvem koraku ugotovljeno, kakšne so
potrebe in želje okoliških društev. V naslednjih korakih
pa bo preverjeno, kako je želje mogoče uresničiti. Septembra 2021 je bila naročena idejna zasnova za ureditev
objekta. Ugotovljene so bile želje in možne dejavnosti, ki
bi se izvajale v objektu. Prav tako so bile preverjene možnosti umeščanja novih programov in predvsem to, kako bi
bilo mogoče dolgoročno zagotoviti živost doma. Podjetje
Obrat d. o. o. je opravilo omenjene korake, ki izhajajo tudi
iz izkušenj drugih zadružnih domov po Sloveniji.
Izkazalo se je, da sta največji potreba po prostorih za druženje in soustvarjanje (kultura, šport, ročne spretnosti)
ter želja, da v času turistične sezone dom gosti obiskovalce, izven sezone pa nudi prostor osnovnim šolam za
izvajanje obšolskih dejavnosti. Predvideno je, da prostori
ne bi bili omejeni le na eno rabo, temveč da bi ohranili
prilagodljivost in s tem odprtost za različne uporabnike.

Programska zasnova temelji na stalnem, rednem in občasnem programu ter v iskanju krovnega programa, ki bi
deloval tudi kot skrbnik doma oziroma pomoč pri organiziranju drugih programov.
V letu 2022 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za ureditev objekta. Sanacija objekta je v Načrtu
razvojni programov načrtovana v letih 2023 in 2024, seveda ob pridobitvi nepovratnih sofinancerskih sredstev.

Izgradnja prizidka k ljutomerskemu
vrtcu

Izgradnja nove OŠ in telovadnice
v Cezanjevcih

Leta 2018 sta bila izdelana idejna zasnova in dokument
identifikacije investicijskega projekta za prizidek k vrtcu v
Ljutomeru. Letos so načrtovana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, ki je podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja. V Načrtu razvojnih programov je gradnja
prizidka predvidena v letih 2023 in 2024, in sicer s pomočjo pridobitve nepovratnih sredstev.

Občina Ljutomer je naročila izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nove osnovne šole in športne
dvorane v Cezanjevcih. Gradnja šole in telovadnice je v
Načrtu razvojnih programov 2022–2025 načrtovana v
letih 2023 in 2024, in sicer s pomočjo pridobitve nepovratnih sredstev.
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Prostorsko načrtovanje
Stanovanjska soseska v Stročji vasi
Občina Ljutomer zagotavlja primerna zemljišča za gradnjo
stanovanjskih objektov, zato je na območju stare osnovne
šole v Stročji vasi predvidela območje stanovanjske soseske. Oktobra 2020 je bila porušena zgradba zapuščene stare
osnovne šole, pričel pa se je postopek izdelave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko
sosesko. Območje, ki bo namenjeno stanovanjski soseski,
je veliko 1,3 hektarja, predvideva pa se izgradnja enajstih
individualnih stanovanjskih hiš.
Letos sta načrtovani izdelava projektne dokumentacije za
izgradnjo gospodarske javne infrastrukture na območju
OPPN in pridobitev gradbenega dovoljenja, treba pa je
izvesti še odkup ene parcele na tem območju in parcelacijo

zemljišč. Gradnja komunalne infrastrukture je predvidena
v letih 2022 in 2023.

Sprejeti Občinski podrobni
prostorski načrt za stanovanjsko
naselje Vila na Kamenščaku
Januarja 2022 je bil sprejet Občinski podrobni prostorski
načrt za stanovanjsko naselje Vila, predviden za stanovanjsko gradnjo ter gradnjo potrebne prometne in ostale gospodarske javne infrastrukture. Območje je veliko 4,9 ha in
je namenjeno izgradnji enostanovanjskih ali dvostanovanjskih stavb.

Izdelani Katalog urbane opreme za
urejanje javnega prostora Občine
Ljutomer

občino zavezuje k dolgoročni viziji strokovnega urejanja in
upravljanja s prostorom ter k uvedbi strategij in sistemov
za njuno zagotavljanje. Katalog urbane opreme je bil marca
predstavljen na seji občinskega sveta Občine Ljutomer.
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Iz občinske uprave
Čiščenje kmetijske mehanizacije
in zemlje s cestišč

Sežiganje odpadkov po
spomladanskih opravilih

Pomlad je čas obrezovanja dreves, vinske trte in čiščenja
parcel, zato vas želimo seznaniti s pravili kurjenja odpadkov
na prostem.
Z občinskim predpisom je dovoljeno sežiganje suhih
odpadkov iz hišnih vrtov v majhnih količinah, vendar le
podnevi do 18. ure, razen ob nedeljah in praznikih. Ob
tem je treba preprečiti nevarnosti in neprijetnosti, ki
nastanejo zaradi dima ter širjenja ognja in isker izven
mesta sežiganja.
Sežiganje ostalih odpadkov je prepovedano. Zato vas
prosimo, da jih ne kurite, prav tako jih ne odlagajte v naravi
ali ob ekoloških otokih.
Če imate vprašanje ali predlog oziroma želite vložiti prijavo,
se lahko kadarkoli obrnete na Medobčinski inšpektorat in
redarstvo. Dosegljivi smo na telefonski številki (02) 584 90 62.

Spomladanski čas je obdobje povečane prisotnosti kmetijske
mehanizacije na naših cestah, zato dodatna previdnost v prometu ne bo odveč. Lastniki kmetijskih zemljišč morajo poleg
previdnosti ob vključevanju na prometne površine poskrbeti
tudi za čiščenje teh površin, če pride do njihovega onesnaženja.
Opaža se, da lastniki kmetijskih zemljišč ob vključevanju
na prometno površino z njiv zanašajo zemljo na cestišče,
vendar tega nato ne očistijo. Zato velja vljudnostno opozorilo, da je treba po koncu opravil na kmetijskih zemljiščih
mehanizacijo očistiti in s tem preprečevati nanos zemlje na
cestišče, saj to ogroža varnost udeležencev v prometu.
Istočasno je pomembno spomniti na pravilnost oranja, saj
to ni dovoljeno preblizu ceste. Lastniki zemljišč morajo poskrbeti, da njiv ne orjejo na razdalji, manjši od 4 metrov
od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto, ali na
razdalji, manjši od 1 metra od roba cestnega sveta.
Ker je bilo zaznanih veliko kršitev glede oranja preblizu
ceste in onesnaževanja cest, bo Medobčinski inšpektorat
in redarstvo opravljal poostreni nadzor nad upoštevanjem
teh predpisov. Če imate kakršnokoli vprašanje ali predlog
oziroma želite vložiti prijavo, se lahko obrnete na Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Dosegljivi smo na telefonski številki (02) 584 90 62.

Olga Lukman, inšpektorica Medobčinskega inšpektorata
in redarstva

Občina Ljutomer staršem ob
rojstvu otroka namenja višjo pomoč
Občina Ljutomer je v letu 2021 namenjala staršem ob
rojstvu pomoč v višini 250 evrov za prvorojenca in za
vsakega naslednja otroka po 50 evrov več. V letu 2022 se
pomoč ob rojstvu otroka povečuje za 100 evrov, tako, da
starši za prvorojenca prejmejo 350 evrov in za vsakega
naslednjega otroka po 50 evrov več. Starši lahko vlogo
podajo v roku štirih mesecev po rojstvu otroka. Vloga je
objavljena na spletni strani Občine Ljutomer.

Olga Lukman, inšpektorica Medobčinskega inšpektorata
in redarstva
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POHIŠTVO PO VAŠIH MERAH
Individualen pristop, strokovno svetovanje, kvalitetni materiali in natančnost izvedbe!
OD POVPRAŠEVANJA DO 3D IZRISA
Po prejetem povpraševanju se z vami dogovorimo za brezplačen posvet in izmero željenega prostora.
Vabljeni tudi v naš razstavni salon ATRIUM v Noršince, kjer vas pričakujemo z bogato izbiro eksponatov.
Po izmeri vam pripravimo tehnične načrte, kjer so razvidni vsi detajli izdelave pohištva. Nudimo vam tudi
pripravo 3D izrisa prostora.

Fotorealistična vizualizacija pohištvene opreme

OD 3D VIZUALIZACIJE DO IZDELAVE
S pomočjo 3D izrisa stanovanja lahko takoj dobimo vpogled v vaš dom.
Z izrisom kuhinje in drugih prostorov lahko že takoj določimo barve,
materiale in ostale dodatke.
Hkrati vam svetujemo tudi glede indirektne osvetlitve, izbire stenskih
oblog, gospodinjskih aparatov, stolov in ostalih želja.

STANOVANJE VAM
OPREMIMO V CELOTI!
Zaupajte nam svoje želje!

KOLODVORSKA ULICA 28, 9240 LJUTOMER
PRODAJNI SALON: Noršinci 11, 9240 LJUTOMER
T: +386 (0)2 584 90 90 E: irenak@atrium-pohistvo.eu
T: +386 (0)2 584 90 91 E: deniss@atrium-pohistvo.eu
www.atrium-pohistvo.eu

Aktivnosti v iniciativi Primokiz
V iniciativi Primokiz, ki poudarja pomen zgodnjega otroštva, načrtujemo izhodišča za pripravo strategije za vzpostavitev družinam z mlajšimi otroki prijazne občine, ki so
zajeta v situacijski analizi.
Vir podatkov so predstavljali:
• otroci (vodeni pogovori v vrtcih in anekdotski zapis
vzgojiteljic),
• starši otrok do 7. leta starosti (vprašalnik),
• županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba (intervju),
Predlogi, želje in pobude staršev

Stanje

plavalni tečaji, športne igre, tečaj rolanja,
gimnastika, judo, nogomet

se delno izvajajo

bralne urice, branje na prostem celo leto,
učenje tujega jezika

se delno izvajajo

baletni tečaji, plesni tečaji

se izvajajo

spoznavanje in ustvarjanje z instrumenti

se izvaja v vrtcih

• člani Občinskega sveta Občine Ljutomer (vprašalnik),
• člani svetov krajevnih skupnosti (vprašalnik) in
• člani LAT v imenu inštitucij, ki jih predstavljajo.

Iz vprašalnikov staršev (170 sodelujočih) je nastal nabor
aktivnosti, ki si jih starši želijo ali jih pogrešajo v Občini
Ljutomer oziroma jih uporabljajo v sosednjih občinah. Med
njimi je kar nekaj takšnih, ki so v Občini Ljutomer že vzpostavljene. Z namenom obveščanja smo jih uredili v tabeli.
Že obstoječe dejavnosti
plavalni tečaji v počitnicah (ŠZ Ljutomer), plavalni tečaji za najstarejše
otroke v vrtcih in v prvem razredu, judo se izvaja v ŠD Prleška judo
šola in pri sekciji TVD Partizan, nogomet pa pri NK Ljutomer, ŠD Meteorplast in ŠD Cven
baletna pripravnica v Glasbeni šoli Slavka Osterca Ljutomer, plesni
tečaji Zaplešimo z Urško
Pravljice pod hrasti poleti (pravljice, gledališke in glasbene delavnice),
pravljične ure v knjižnici (od oktobra do aprila), tuji jezik: interesne
dejavnosti v vrtcih, neobvezni izbirni predmet v 1. razredu
interesne dejavnosti v vrtcih
lutkovni abonma za otroke, vključene v vrtec, predstave ob določenih
priložnostih (občinski praznik, Grossmannov festival, prireditve v
veselem decembru)

lutkovne in gledališke predstave, risani filmi se delno izvajajo
parkirišče za starše z majhnimi otroki ob
Zdravstvenem domu Ljutomer

obstaja

pri ZD Ljutomer je na parkirišču označeno mesto za parkiranje vozil za
starše z majhnimi otroki.

ortodont

imamo

v letu 2022 se je ortodontski tim povečal za 0,7 zaposlenega

razvojna ambulanta z multidisciplinarnim
timom za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami

razvojni ambulanti za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami sta v Ormožu in Murski Soboti, vzpostavljena je dobra povezava z
napotitvami iz ZD Ljutomer

imamo v bližini

logoped

imamo

višja nagrada ob rojstvu otroka

se je povečala

povabila na dogodke, informiranost

se izvaja

pomoč družinam v stiski

se izvaja

lokalni ponudniki

dobavljajo hrano

prireditve za otroke

se organizirajo

od 1. 3. 2022 je v ZD Ljutomer zaposlen logoped za polni delovni čas

v letu 2022 je Občina Ljutomer povečala višino pomoči ob rojstvu za
100 €

obveščanje poteka na spletni strani občine in zavodov, na Facebooku
ter z objavami na portalu Prlekija-on-net, radiu in plakatih

pomoč družinam v stiski je mogoče pridobiti pri CSD Pomurje, enota
Ljutomer, Rdečem križu Ljutomer, Karitas Župnije Ljutomer ali Občini
Ljutomer

v javnih zavodih dobavljajo hrano po javnih razpisih, po zmožnostih pa
tudi kar nekaj hrane od lokalnih ponudnikov
v veselem decembru, sprejem županje za novorojence, ob dnevu družine, prireditve občinskega Društva prijateljev mladine, Cicibaniada,
Mavrični vrtiljak
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izobraževanja za starše

se organizirajo

predavanja in delavnice v organizaciji nevladnih organizacij in zavodov

pločniki, sprehajalne poti, klopi, igrišča,
igrala

imamo

v Občini Ljutomer je vzpostavljenih kar nekaj kolesarskih in sprehajalnih poti, javno dostopnih igrišč in igral

počitniško varstvo, popoldansko varstvo

počitniško varstvo se organizira za posamične dneve, popoldansko
varstvo je zagotovljeno v Vrtcu Ljutomer do 17. ure

se delno izvaja

V iniciativi Primokiz bomo na podlagi situacijske analize
pripravilo strategija, ki bo predvidoma junija uvrščena na
sejo Občinskega sveta Občine Ljutomer.

Želimo vam
blagoslovljene in vesele
velikonočne praznike
Občinski odbor SDS

LJUTOMER
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Zanimivost
Stanko Kristl je praznoval 100 let
Arhitekt, urbanist in oblikovalec Stanko Kristl je 29. januarja 2022 praznoval 100. rojstni dan. Rojen je bil v Ljutomeru, maturiral je na mariborski gimnaziji leta 1945,
diplomiral pa je na Oddelku za arhitekturo Univerze v
Ljubljani leta 1954. Bil je vodja projektantske skupine za
gradnjo Ljubljanske bolnišnice, pozneje Kliničnega centra
ter avtor številnih projektov in gradenj bolnišnic doma in
v tujini. Leta 1980 je bil imenovan za izrednega profesorja
za področje družbene in stanovanjske zgradbe, leta 1981
promoviran za doktorja arhitekturnih znanosti, leta 1982
pa je začel poučevati na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Leta 1986 je bil
izvoljen za rednega profesorja, predaval pa je do leta 1993.
Med letu 1996 in 2007 je predaval na Oddelku za krajinsko
arhitekturo Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani. Za
izrednega člana SAZU je bil izvoljen 5. maja 2005, za rednega člana pa 5. maja 2011.
Prejel je številne nagrade in priznanja, med drugim mu je
županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba leta 2018, ob

150-letnici 1. slovenskega tabora, podelila plaketo 1. slovenskega tabora. Stanku Kristlu želimo vse najboljše ob
njegovem življenjskem jubileju ter še mnoga zdrava leta.

KSP Ljutomer d.o.o.
Ulica Rada Pušenjaka 9,
9240 Ljutomer
T: (02) 584 92 60

Baumit Baumacol

Vse za vašo
kopalnico na
enem mestu.
Prodaja in
svetovanje.
Pester izbor
kvalitetnih
materialov za
gradnjo
in obnove.

850.000,00€

Slivniško Pohorje
Oaza sredi pohorskih gozdov;
zgrajena 1939, obnova 2002;
notranjost popolnoma opremljena;
753 m2, zemljišče 12.618 m2;
EI: G (210 - 300 kWh/m2a).

55.000,00€

Sveti Tomaž
Vikend z razgledom;
nedokončano;
zgrajena 2018;
79,4 m2, zemljišče 5.437 m2;
EI: Ni mogoča - nedokončano.

69.000,00€

Drakovci (Mala Nedelja)
Sramežljiva lepotica z vrha
nedokončano;
zgrajena 1986;
94,5 m2, zemljišče 953 m2;
EI: Ni mogoča - nedokončano.

16€/m2

87.000,00€

Pristava
Veliko gradbeno in kmetijsko zemljišče;
urejeno in pripravljeno za gradnjo;
zemljišče 9.415 m2;
16€/m2 gradbeno in 2,5€/m2 kmetijsko.

Ljutomer
Prostorno 2-sobno stanovanje;
notranjost popolnoma opremljena;
zgrajeno 1985, obnova 2000;
61 m2;
EI: C (35 - 60 kWh/m2a).

PRIPS NEPREMIČNINE D.O.O., Prešernova 24, 9240 Ljutomer I www.prips-nepremicnine.si I nepremicnine@prips.si I 031 720 610 in 051 322 903 - pisarna

Turizem
Izobraževanje za lokalne turistične vodnike
kalne turistične ponudbe, v času od 13. do 22. januarja
2022 pod mentorstvom predavateljice Klaudije Pertoci
izvedla izobraževanje za pridobitev licence za lokalnega
turističnega vodnika. Izobraževanja se je udeležilo več
kot 30 kandidatov, nekaj manj pa jih je konec januarja
pristopilo tudi k pisnemu in ustnemu preverjanju znanja. Vsi kandidati so se nato 12. marca 2022 udeležili še
praktičnega preverjanja znanja na terenu. Nastop kandidatov, ki so v vlogi turističnega vodnika na avtobusu predstavili določeni, predhodno izžrebani odsek na
izbrani trasi v Pomurju, je ocenjevala strokovna komisija, ki so jo sestavljali Uroš Kamenšek, predsednik Pomurske turistične zveze, Rada Vukotić, direktorica Turistične agencije Pütra, in Dejan Mantaroski, umetnostni
zgodovinar. Po uspešno opravljenem praktičnem delu
izobraževanja bo sledila še podelitev licenc za lokalnega
turističnega vodnika.
Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Programa razvoja
podeželja RS/CLLD.

Občina Ljutomer je v okviru operacije Krepitev podpornega okolja v turizmu Prlekije, akronim TIC Ljutomer,
katerega cilji so povečanje prepoznavnosti turistične
destinacije Ljutomer in Prlekije ter s tem posredno povečanje števila obiskovalce, izboljšanje informacijske
podpore obiskovalcem te destinacije in obogatitev lo-

Podeljena priznanja na področju turizma za leti 2020 in 2021
Turistično društvo Cven, Turistično društvo Pütar Stročja
vas in Turistično društvo Stara Cesta za 20 let delovanja
ter Turistično-športno društvo »Branek« Branoslavci za
30 let delovanja.
Priznanje za prostovoljno delo na področju turizma sta
prejeli Turistično društvo Pütar Stročja vas in Turistično-kulturno društvo Babinci ter kot posameznika še Marija Košnik in Dejan Horvat.
Prejemniki plaket za uspešno in predano delo na področju
turizma za leti 2020 in 2021 pa so Turistična kmetija Vrbnjak, Turizem na podeželju Tompa in Boris Lebar iz TD
Pütar Stročja vas.

V organizaciji Pomurske turistične zveze sta 2. marca
2022 v Kulturnem domu v Dobrovniku potekali 25. srečanje turističnih delavcev Pomurja in obeleženje 30-letnice delovanja Pomurske turistične zveze.
Na podlagi razpisa so bili na slavnostnem dogodku najzaslužnejšim na področju turizma za leti 2020 in 2021
podeljeni priznanja, plakete in kipec štorklje. Komisija
je med prejemnike uvrstila tudi posameznike, društva in
predstavnike turističnega gospodarstva iz Občine Ljutomer, ki s svojim delom prispevajo k razvoju in promociji
turizma naše občine.
Tako so jubilejna priznanja za leti 2020 in 2021 prejela
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Učna pot ob reki Muri
Občina Ljutomer sodeluje v projektu
»Kaj nas uči Mura«, v okviru katerega bodo posamezne učne poti ob reki
Muri povezane v medregijsko mrežo. Ob učni poti na Moti, ki poteka
od Gezovih jam do Tinekovega broda, so na določenih lokacijah že postavljene table z interpretacijskimi
vsebinami, sledita pa še postavitev
klopi in, v okviru projekta Mura
Natura, postavitev interpretativnih
elementov oziroma didaktičnih pripomočkov.

Namestitev nove turistične in obvestilne signalizacije
Na podlagi Elaborata za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije na območju Občine Ljutomer je
bila na določenem delu državne ceste
v mestu Ljutomer že postavljena nova
turistična in obvestilna signalizacija. V
letu 2022 je v skladu z elaboratom načrtovana nadaljnja postavitev tovrstnih označb o kulturnih, naravnih in
turističnih znamenitostih ter drugih
pomembnih javnih objektih in vsebinah v Občini Ljutomer, ki je namenjena tako obiskovalcem kot domačinom.

Povabilo k posredovanju dogodkov
Po daljšem premoru bo ponovno
vzpostavljen koledar prireditev, zato
ste prijazno vabljeni k sodelovanju.
Na e-naslov ticljutomer@jeruzalem.
si lahko posredujete podatke o prireditvi ali dogodku, ki ga organizira
vaše društvo, klub, organizacija ali zavod na območju občine Ljutomer.

Podatki naj zajemajo:
 naslov prireditve ali dogodka,
 kraj ter datum, in uro dogodka,
 naslov organizatorja in kontaktne
podatke,
 fotografijo (format JGP), s katero
želite dogodek predstaviti.
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Občina Ljutomer na sejmu Alpe-Adria

Jakobova pot tudi skozi ljutomersko občino
El Camino de Santiago je skupno
ime za več romarskih poti, ki vodijo
do katedrale Santiago de Compostela (Santiago pomeni sveti Jakob). Jakobova pot pa poteka tudi po Sloveniji.
Njeno prekmursko-prleško-štajersko
vejo med Kobiljem in Ptujsko Goro želijo v sodelovanju z Društvom prijateljev poti sv. Jakoba Slovenija, mrežo lokalnih skupnosti, zavodov za turizem
in TIC-ev, turističnim gospodarstvom
ter podjetji oživiti ter približati domačim in tujim obiskovalcem, romarjem

ter ljubiteljem pohodništva in narave.
Po Sloveniji so speljani štirje kraki te
poti, od Kobilja do Ptujske Gore pa poteka prekmursko-štajerska veja, ki je
del ogrske Jakobove poti. Zamisel za
promocijo omenjene poti se je rodila
iz obljube Sabine Barbarič ob njeni
poti po Caminu v Španiji leta 2018,
ideji, da bi povezali lokalne ponudnike, pa so se pridružili poslovni partnerji ter najprej občini Ljutomer in
Kobilje, potem pa tudi druge občine
ob poti vse do Ptujske Gore.
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Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je med 23. in 26. marcem 2022
potekal že 32. sejem Alpe-Adria, ki je
osrednja turistična sejemska prireditev
v Sloveniji. V okviru Pomurske turistične zveze se je s svojo bogato ponudbo
predstavila tudi Občina Ljutomer. Na
stojnici so lahko obiskovalci našli zamisli za izlet oziroma pohod ali so si le
vzeli čas za druženje s Pomurci, ki so
dobrovoljno predstavljali svoje kraje.
Obiskovalci so najpogosteje posegali po
novih turističnih brošurah, prav tako pa
je stojnico obiskalo veliko kolesarskih
navdušencev, ki so iskali zamisli za kolesarske poti po okolici. Predstavitev Občine Ljutomer na mednarodnem sejmu
turizma Alpe-Adria je pomembna tako
z vidika promocije turistične ponudbe
območja kot tudi povezovanja in sodelovanja z drugimi turističnimi ponudniki in društvi. Poleg tega so stojnico
obiskali novinarji, predstavniki agencij
in društev ter posamezniki, ki smo jim
posredovali številne informacije in zamisli za izlete na območju Prlekije in
celotnega Pomurja.

Med drugim bodo pripravili film o
Jakobovi poti v Pomurju, promocijski
pohod za vse partnerje in novinarje
19. aprila 2022 na relaciji Ljutomer–
Jeruzalem ter predstavitev ponudnikov ob poti pri Dvorcu Jeruzalem.
Nastal bo zemljevid trganke, v sodelovanju z Narodnim muzejem bo v krajih ob poti gostovala razstava Kristus
Kralj, predstavniki Društva prijateljev
poti sv. Jakoba Slovenija pa so pot že
pregledali in jo opremili z dodatnimi
oznakami.

Dogajalo se je
Sprejem za dolgoletnega predsednika KK Ljutomer
Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba je 18. januarja 2022 sprejela mag. Janeza Slaviča, ki je konec lanskega
leta po skoraj treh desetletjih vodenja Kasaškega kluba
Ljutomer predsedniško mesto tega najstarejšega in najuspešnejšega slovenskega kasaškega kluba predal Branku
Kristlu. Karbova mu je ob tej priložnosti predala Monografijo Ljutomera in se mu zahvalila za vse njegovo delo in
prizadevanje, da ima ljutomerski hipodrom odlično infrastrukturo, vrhunske konje in temu primerne rezultate na
tekmovalnih stezah. Slavič, ki je dopolnil 78 let, je vodenje
Kasaškega kluba Ljutomer prevzel leta 1992, po predaji
predsedniške funkcije pa v klubu ostaja kot član upravnega
odbora. »Ves ta čas, odkar delujem v klubu, me je gnala želja, da prispevam nekaj k temu bogastvu, ki so nam ga dali
predniki. Gre za slovensko kulturno dediščino, ki jo moramo ohraniti za zanamce,« je ob tem poudaril Slavič.

»Koline in popekaje na cvenskem
Grünti«

Podpis sporazuma za dograditev
in višanje visokovodnih nasipov
ob reki Muri
Dvorec Jeruzalem je bil 22. februarja 2022 prizorišče
podpisa sporazuma o skupni izvedbi investicije Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov ob reki Muri.
V imenu Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije Republike Slovenje za vode, je sporazum podpisal direktor
Roman Kramer, v imenu Občine Črenšovci županja Vera
Markoja, Občine Ljutomer županja mag. Olga Karba, Občine Radenci župan Roman Leljak in Občine Tišina župan Franc Horvat.
»Z veseljem ugotavljam, da smo na Jeruzalemu podpisali prve štiri sporazume iz projektov poplavne varnosti, načrta za okrevanje in odpornost. Gre za pomemben
projekt, saj zajema skoraj 40 kilometrov nasipov ob
reki Muri, ki bodo ščitili mnoga naselja in prebivalce.
Predvsem je pomembno to, da delamo po principu sodelovanja med državo in občinami, saj gre za podpisane
sporazume o skupnem izvajanju investicij. Vesel sem, da
so po dve županji in župana pomurskih občin kot prvi v
Sloveniji pristopili k temu in podpisali te sporazume. Ta

Člani Turističnega društva Cven nadaljujejo s tradicijo.
Vsako leto v zimskih mesecih namreč obudijo stara kmečka običaja, koline in popekanje, in tako je bilo tudi letos.
Najprej so 29. januarja 2022 na društvenem posestvu, imenovanem Grünt, prikazali postopek kolin, nekoč izredno
priljubljenega družinskega praznika, nato pa 12. februarja
2022 še popekanje. Člani društva pod vodstvom predsednika Janka Horvata z željo, da dogodki ne bi šli v pozabo,
prikažejo, kako so nekoč v Prlekiji izvajali kmečka opravila.
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skupna investicija, ki je vredna okoli 40 milijonov evrov, se
bo tudi že letos pričela fizično realizirati,« je dejal direktor Direkcije Republike Slovenije za vode Roman Kramer.
Skrajni rok za izvedbo je leto 2025, vendar bi se lahko, kot
poudarja Kramer, dela na območju reke Mure zaključila
prihodnje leto.
Direkcija Republike Slovenije za vode bo na podlagi sklenjenega sporazuma med drugim pripravila oz. revidirala
projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja, pregledala projektno
dokumentacijo, izvedla razpis za izvajalca del in nadzornika ter vodila izvedbo investicije do zaključka, občine pa
bodo morale izdelati vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja
na osnovi potrjene projektne naloge s strani Direkcije Republike Slovenije za vode ter pridobiti pravico graditi in

pravnomočno gradbeno dovoljenje. Direkcija Republike
Slovenije za vode krije tudi stroške priprave oz. izdelave
projektne dokumentacije, stroške izvedbe del in stroške
storitev inženirja z nadzorom.

Koncert »Prleška pesen«
V sklopu projekta Prleška suita – zborovska folklora Prlekije je 26. februarja 2022 v Domu kulture Ljutomer
potekal koncert »Prleška pesen«. Na ljutomerskem odru
so se predstavili člani folklorne skupine Leščeček z umetniškim vodjem Markom Rusom, prleški kantavtor Tadej

Vesenjak in Komorni zbor Orfej pod vodstvom dirigenta
Andraža Hauptmana, koncert pa je povezovala Mira Rebernik Žižek. Člani Orfeja so javnosti prvič predstavili sedem prleških priredb, ki so bile izbrane med trinajstimi
prispelimi na natečaj za skladatelje. Strokovna komisija,
ki so jo sestavljali Tadeja Vulc, Ivan Vrbančič in Andraž
Hauptman, je za koncert »Prleška pesen« izbrala naslednje skladbe: Na nebu zvezde sevajo (skladatelj Krištof
Strnad), K svojemu bogu (Matej Kastelic), Dober večer
vam bog daj (Matic Romih), Po Polju mi hodi en jagerček
mlad (Petra Ivančič), Mrzli veter (Tilen Slakan), O, duša,
idi k svojemu bogu (Tilen Slakan) in Plesala sen, plesala
(Pavel Dolenc). Prisotne je nagovoril podžupan Občine
Ljutomer Niko Miholič, ki je izrazil navdušenje, da se je
kultura po daljšem času znova vrnila na odre pred večjim
številom obiskovalcem, obenem pa se je vsem ustvarjalcem zahvalil za nepozaben večer.
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»Fašenk v Lotmerki«

Turistično društvo Ljutomer je na pustno nedeljo, 27. februarja 2022, organiziralo že 30. prireditev »Fašenk v
Lotmerki«. Pustne povorke letos ni bilo, ker so se zaradi
slabe epidemiološke slike v državi omejitve sprostile pre-

pozno, da bi se skupine lahko pripravile, so pa na Glavnem
trgu v Ljutomeru kljub hladnemu vremenu rajale predvsem številne otroške maske, ki so se jim pridružili tudi
kurenti in člani ljutomerskega pihalnega orkestra.

Visoka priznanja tudi našim občanom in društvom
V Sloveniji vsak 1. marec praznujemo dan Civilne zaščite.
Dan je namenjen vsem silam zaščite, reševanja in pomoči,
ki poklicno in prostovoljno izkazujejo solidarnost in pomoč
soljudem ter so vselej pripravljene, da se odzovejo, ko je
njihova pomoč potrebna. Slovesna podelitev nagrad in priznanj Civilne zaščite za leto 2021 je potekala 1. marca 2022
na Brdu pri Kranju.
Številna visoka priznanja Civilne zaščite za leto 2021 so prejeli tudi občani občine Ljutomer. Na Brdu pri Kranju je plaketo za aktivno in uspešno delo, izobraževanje na področju
gasilstva in prenos znanja na mlajše člane ter pripravnike
sil zaščite reševanja in pomoči ter življenjsko delo prejel
poveljnik Civilne zaščite Občine Ljutomer Branko Novak iz
Radomerja, ki sta ga za priznanje predlagala županja Občine
Ljutomer mag. Olga Karba in Gasilska zveza Ljutomer. Županja je skupaj z direktorico občinske uprave Angelo Lukman
in sodelavci pripravila sprejem za prejemnika plakete, ki je
tudi zaposlen v občinski upravi Občine Ljutomer.
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Iz ljutomerske občine bodo med letom priznanja prejeli še
Primož Senčar iz Stročje vasi (zlati znak), Dušan Hunjadi iz
Ljutomera (srebrni znak) ter prostovoljna gasilska društva s
Cvena, Spodnjega Krapja, Zgornjega Krapja in Radoslavcev.

Redna letna konferenca OZSČ Ljutomer
Republike Slovenije. Zbornik bo predvidoma izšel še
ta mesec. Tudi v letu 2022 bo delovanje združenja
temeljilo na standardnih vsebinah, kot so strokovna
predavanja, ekskurzije, srečanja, strelska usposabljanja
in tekmovanja, pohodi ter udeležba na komemoracijah
in drugih spominskih svečanostih. »Skupaj z veterani
načrtujemo obiske učencev v osnovnih šolah in dijakov
gimnazije, ki jim želimo v sliki in besedi predstaviti
prizadevanja Slovencev skozi zgodovinska obdobja
za zedinjeno Slovenijo ter njeno osamosvojitev in
ustanovitev lastne države,« je med drugim iz bogatega
načrta aktivnosti izpostavil predsednik Roškar. Med
prisotnimi gosti je spregovoril tudi ljutomerski
podžupan Niko Miholič, ki se je članom združenja zahvalil
za opravljeno delo, predvsem prenašanje vrednot
osamosvajanja Slovenije in domoljubja na mlade. Na
tokratni konferenci so podelili tudi odlikovanja Zveze
slovenskih častnikov. Srebrno medaljo sta prejela Marko
Milič in Branko Košti, bronasto medaljo Jožef Roškar,
Janez Raduha, Darko Krajnc in Zvonko Štampar, plaketo
Ferdinand Potočnik, pisno priznanje Rado Miklošič,
Marija Rantaša in Katarina Filipič, častni znak Marjan
Rudolf in Franci Čuš, zahvalo pa Davorin Rečnik. Častna
člana sta postala Milan Štrakl in Uroš Vrbančič.

V Biotermah Mala Nedelja je 6. marca 2022 potekala
redna letna konferenca Območnega združenja
slovenskih častnikov (OZSČ) Ljutomer. V uvodu so
prisotni prisluhnili predavanju vojaškega psihologa
mag. Gregorja Jazbeca z naslovom Propaganda v vojni.
V nadaljevanju konference je predsednik OZSČ Ljutomer
Jožef Roškar predstavil delo v lanskem letu, v katerem so
kljub epidemiološkim razmeram izvedli vse predvidene
aktivnosti, veliko časa pa so posvetili pripravi zbornika
z naslovom Kako smo branili osamosvojitvene procese

Razstava s čajanko in pecivom
Članice sekcije za ohranjanje kulturne dediščine pri Društvu upokojencev (DU) Ljutomer so tudi ob letošnjem
dnevu žena pripravile tradicionalno razstavo ročnih
del. Otvoritev razstave je bila 8. marca 2022 v prostorih
društva v Ljutomeru, obiskovalcem pa so postregli čaj
in pecivo.
Štirinajst prizadevnih članic omenjene sekcije pod vodstvom Danice Makoter je tudi v minulih zimskih dneh
ustvarjalo in nastala so številna dela, ki si jih je ogledala
tudi županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba. Ob tem
je Karbova pohvalila tako ustvarjalke te razstave kot tudi
vse člane DU Ljutomer, ki v raznih sekcijah skrbijo za izvedbo prijetnih prireditev. Tokratno so s krajšim kulturnim programom popestrili otroci iz Vrtca Ljutomer in
harmonikar Žan.
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Predstavitev zbornika Têga nigi nega: Oglote o Prlekih
Spomladi 2021 sta Območna izpostava JSKD Ljutomer in
Splošna knjižnica Ljutomer v počastitev 110-letnice rojstva
Manka Golarja razpisala literarni natečaj za ustvarjalce pesemskih ali proznih besedil v prleščini. Natečaj je spremljalo
tudi povabilo fotografom, da ovekovečijo lepote prleške pokrajine. Zbornik so poimenovali naslov Têga nigi nega: Oglote
o Prlekih.
Predstavitev zbornika je bila 8. marca 2022 v Galeriji Anteja
Trstenjaka v Ljutomeru, številne prispevke pa sta ob navzočnosti avtorjev predstavila Mira Rebernik Žižek in Saša Pergar,
ki sta poleg Cilke Jakelj in Jasne Branke Staman sodelovala v
uredniškem odboru. Na prireditvi, ki so jo s kulturnim programom obogatili člani Kluba prleških babic iz Pristave in pevska
zasedba Beročka, sta zbrane nagovorila direktorica SK Ljutomer Vesna Laissani in podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič. Ta je v svojem nagovoru izpostavil, da je prav naše narečje
naša identiteta, ki nam je nihče nikoli ne more vzeti.

Ponovno odprta ambulanta v Biotermah Mala Nedelja
9. marca 2022 je svoja vrata ponovno odprla prenovljena
zobna ambulanta v Biotermah Mala Nedelja. Po
upokojitvi prejšnjega koncesionarja Vladimirja Nemca
je letos prostore prevzel Zdravstveni dom Ljutomer,
ki je skupaj s podjetjem Segrap Ljutomer poskrbel za
prenovo ambulante. Direktor ZD Ljutomer Boštjan
Pihlar je razkril, da je sta prenova in nabava opreme stali
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okrog 50.000 evrov. V prenovljeni ambulanti bo delovala
zobozdravnica Sara Pešec, za osnovnošolske otroke
iz bližnje osnovne šole pa bo v teh prostorih enkrat
tedensko, ob četrtkih, skrbela zobozdravnica Katja Karba.
Otvoritve so se poleg nekdanjega koncesionarja Nemca
udeležili tudi županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba,
ravnateljica OŠ Mala Nedelja Breda Žunič in direktor
Segrapa Miran Blagovič. »V zadnjih letih se marsikatera
dejavnost v manjših krajih ukinja, zato sem izjemno
vesela, da to ne drži za področje zobozdravstvene oskrbe
otrok pri Mali Nedelji. Čeprav se je zobozdravstvena
ambulanta preselila v Bioterme, sem hvaležna, da bo k
nam prihajala tudi šolska zobozdravnica in preventivno
skrbela za zdravje in higieno zob starejših otrok iz vrtca
in vseh otrok v šoli. Za naše starše oziroma naše družine
to pomeni, da otrok ne bo treba voziti v Ljutomer ali
druge kraje, naši otroci pa bodo imeli kvalitetno in
ustrezno zobozdravstveno preventivo v domačem
kraju. Hvala Občini Ljutomer, ki je podprla šolsko
zobozdravstveno ambulanto, in ZD Ljutomer, od koder
bo zobozdravnica prihajala v naše kraje,« je ob otvoritvi
dejala ravnateljica Žuničeva.

Medobčinski otroški parlament
Občinsko društvo prijateljev mladine Ljutomer je 10. marca 2022 pripravilo že 32. Medobčinski otroški parlament,
na katerem so mladi parlamentarci govorili na temo »Moja
poklicna prihodnost«. Parlament je potekal v novih prostorih Prleškega kulturnega, mladinskega in informativnega
centra Ljutomer, med navzočimi pa je bila tudi ljutomerska
županja mag. Olga Karba. Ta je poudarila pomembnost komunikacije in razprave na temo izbire poklica. Dodala je,
da v nekaterih panogah primanjkuje delovne sile, zato je
pozvala tako mlade kot njihove učitelje in mentorje, da namenjajo poudarek tudi poklicnemu izobraževanju. Na željo
nekaterih gospodarskih družb v Ljutomeru bodo v prihodnje potekale dejavnosti, povezane s predstavitvijo deficitarnih poklicev, za katere na trgu dela ni dovolj kadrov.

Občni zbor Kasaškega kluba Ljutomer
ski dirki Janka Makoterja in Mirka Hanžekoviča, 31. julija, ko
bodo kvalifikacije za derbi, 21. avgusta, ko bodo izvedli derbi in kvalifikacije za državno prvenstvo triletnih kasačev, 18.
septembra, ko bodo kvalifikacije za državno prvenstvo dvoletnih kasačev, ter 9. oktobra, ko bosta spominski dirki Ludvika
Slaviča st. in Vlada Plohla.
Med številnimi gosti na občnem zboru je bil tudi ljutomerski
podžupan Niko Miholič, ki je pohvalil delo članov kluba, čestital tekmovalcem za vrhunske rezultate ter poudaril, da je
treba ohranjati tradicijo reje kasačev, s katero se Prleki identificiramo in velikokrat tudi pohvalimo. Člani kluba so sprejeli
sklep, da Janku Slaviču podelijo naziv častnega člana kluba,
listino pa mu bodo predali na velikonočnih dirkah.

Člani Kasaškega kluba Ljutomer so na rednem letnem občnem zboru v nedeljo, 13. marca 2022, pregledali opravljeno
delo v letu 2021 in predstavili načrte za letošnje leto. Lani so
na ljutomerskem hipodromu pripravili pet tekmovalnih dni,
z rezultati, tako na slovenskih kot tudi na tujih hipodromih,
pa so znova dokazali, da sta tako reja kot tudi trening kasačev
v Prlekiji kljub manjšemu številu tekmovalnih konj še vedno
na visoki ravni. Konec lanskega leta je prišlo do menjave na
mestu predsednika kluba. Janka Slaviča, ki je klub vodil skoraj
tri desetletja, je nasledil Branko Kristl.
Letos načrtujejo organizacijo šestih tekmovalnih dni. Prvič
bodo konji svojo pripravljenost preizkusili že na velikonočni
ponedeljek, 18. aprila. V nadaljevanju sezone se bodo kasači
na ljutomerski stezi pomerili še 19. junija, ko bosta spomin-
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Občni zbor Kulturnega društva Cven
Člani Kulturnega društva (KD) Cven so v petek, 18. marca 2022, opravili redni občni zbor. V uvodu je predsednica
društva Mateja Topolinjak predstavila opravljeno delo v letu
2021, ki je bilo kljub razmeram zelo uspešno. Dobili so novo
mladinsko sekcijo – Cvenske čričke, mlade tamburaše pod
vodstvom Rafaela Pavličiča. Tako sedaj v sklopu društva deluje že devet sekcij. Izdali so pesniško zbirko Olge Majcen Moje
druge srčne domislice. Priredili in posneli so več prireditev in
fotografskih razstav. V poletnih mesecih so imeli več nastopov tako v ljutomerski občini kot tudi drugod. Decembra so
za mimoidoče pripravili božično-novoletni koncert na prostem na Cvenu in v Pristavi. Tamburaška skupina KD Cven je
lani dobila nove inštrumente. Leto 2021 je zaznamovala tudi
Miklošičeva nagrada, ki jo je za dolgoletno izjemno uspešno
delovanje na področju ljubiteljske kulture prejela njihova članica Olga Majcen.
Tudi za letošnje leto so si zadali bogat program. V prvih mesecih letošnjega leta so objavili virtualno fotografsko razstavo Nočno nebo, posneli so video Ob slovenskem kulturnem
prazniku, obe tamburaški skupini sta se udeležili tamburaške
revije na Razkrižju, konec marca so na Cvenu organizirali
predstavitev pesniške zbirke rojakinje Janje Magdič, aprila pa
se je folklorna skupina udeležila revije, posneta pa je bila tudi

predstava za otroke cvenskega vrtca in šole. Maja bo potekala
pevska revija, ki se je bosta udeležili MePZ Cven-Pristava in
Cvenski oktet. Odpravili se bodo tudi na izlet društva, Kulcultura pa bo pripravila fotografsko razstavo na prostem. V juniju
bodo s šolo pripravili skupno prireditev. V poletnih mesecih je
vedno veliko nastopov in sodelovanja z drugimi društvi, potekajo tudi razna srečanja, sodelovanja in praznovanja. Oktobra
bodo pripravili prireditev Brotva, ob tednu otroka pa bodo z
otroško predstavo razveselili svoje najmlajše. Načrtujejo še
literarni, folklorni in tamburaški večer, decembra pa še božično-novoletni koncert in Veseli večer.

Društvo vinogradnikov Mala Nedelja vstopa v 22. leto delovanja
Člani Društva vinogradnikov Mala Nedelja so 18. marca
2022 opravili redni letni občni zbor in ugotovili, da so kljub
ukrepom, ki so veljali preteklo leto, opravili veliko dela in
uresničili zastavljene načrte. Društvo se lahko pohvali z različnimi izobraževalnimi in družabnimi aktivnostmi, še posebej pa so ponosni, da so zgradili svoj vinogradniški dom.
Med izobraževanji, ki so jih pripravili, velja omeniti teoretično-praktična usposabljanja na temo zaščite vinske trte,
zelena dela v vinogradu, priprave na trgatev, predstavitev
novih sort trte in kletarski večer. Pri vsem tem sta izjemnega pomena izmenjava izkušenj in delitev mnenj.
Kljub ukrepom jim je v letu 2021 uspelo izpeljati naslednje
prireditve: rez potomke stare trte z Lenta, društveno ocenjevanje vinskih vzorcev, postavitev društvenega klopotca,
trgatev potomke stare trte in udeležba na različnih ocenjevanjih vinskih vzorcev (Bistrica ob Sotli, Vinis, Grajsko

ocenjevanje na Ptuju), na katerih so znova dosegli dobre
rezultate. Udeležili so se tudi različnih prireditev v občini
in širše.
V lanskem letu so pričeli z gradnjo vinogradniškega doma.
Vsa dela so opravili člani društva, na pomoč pa so jim priskočili ostali krajani. Dela so bila opravljena brezplačno,
prav tako tudi vse strojne ure z gradbeno mehanizacijo,
traktorski prevozi, prevozi materiala ter priprava malic, kosil in pijače.
V izgradnjo doma je bilo doslej vloženih več kot 3000 ur
prostovoljnega dela, v kar niso vštete organizacija in poti
predsednika društva Antona Žinka in predsednika gradbenega odbora Janeza Ploja. Ob tem so se zahvalili tudi Občini
Ljutomer za dobro sodelovanje in finančno podporo. Z deli
bodo nadaljevali tudi v letošnjem letu, za katerega imajo
znova pripravljen bogat načrt dela.
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Rez potomke najstarejše trte na svetu
19. marca 2022, na dan, ko goduje sveti Jožef, že po tradiciji
mestni viničar opravi rez vinske trte v atriju Mestne hiše
v Ljutomeru. Dogodek sta tudi letos organizirala Društvo
vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer ter Klub vinskih
kraljic Martina. Obiskovalce je v uvodu pozdravil predsednik Društva vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer
Stanislav Kaučič, o pomenu leta prleških vrednot in vinske
kulture je spregovorila županja mag. Olga Karba, vse prisotne pa sta pozdravila tudi mestni viničar Mihael Kuhar, ki
je opravil rez potomke najstarejše trte na svetu, in aktualna
vinska kraljica Tina Pregrad. Rez so ob programu, ki so ga
pripravili člani Kluba prleških babic in Kvartet Jeruzalem,
spremljali tudi drugi obiskovalci in prijatelji vina.

Pflege mit Herz
Diplomirano medicinsko osebje
Zdravstvene tehnike in tehnice

slimo

Zapo

Nudimo:
Ӧ
Ӧ
Ӧ
Ӧ
Ӧ

Smiselno delo z ljudmi in za ljudi
Stabilen in zanesljiv kolektiv
Podporo pri izobraževanju
Moderno PC dokumentacijo
Raznoliko delo v interdisciplinarnem kolektivu

Višina dohodka se določi glede na delovne izkušnje
in kvalifikacijo.
Bruto dohodek (vključno z dodatkom SEG) za 37
ur na teden po kolektivni pogodbi SWÖ je najmanj
€2.747,99 (diplomirano medicinsko osebje, 14x
letno), oz. € 2.350,89 (zdravstveni tehniki in tehnice,
14x letno).
Veselimo se vaše prošnje in življenjepisa na:
jobs@pflegemitherz.co.at

Manuela Sever
Human Resources/Recruiting
+43 664 885 777 72
manuela.sever@pflegemitherz.co.at

Občni zbor Čebelarskega društva Ljutomer
lo o izvajanju pašnega reda. V program dela za letošnje
leto, v katerem ČD Ljutomer praznuje 100 let delovanja,
so uvrstili številne aktivnosti. Med drugim bo 28. maja
2022 v Ljutomeru osrednja slovesnost. Takrat bo obiskovalcem na voljo ogled paviljona Medena zgodba.
Članom zbora je Mateja Ratiznojnik iz Nacionalnega veterinarskega inštituta v Murski Soboti spregovorila na
temo zdravstvenega varstva čebel v Pomurju, z aktualnimi zadevami na področju čebelarstva pa je zbrane seznanil podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Janez
Vencelj.
Po končanem zboru je predsednik ČD Ljutomer Jože
Feuš udeležencem razdelil sadike medovitih rastlin, ki
jih je ČD Ljutomer pridobilo na razpisu ČZS. Ta vodi akcijo »Sadimo medovite rastline za čebele in druge opraševalce«. V njej je pridobila preko 200.000 evrov donacij, s
katerimi je nabavila sadike medovitih rastlin in jih z razpisom razdelila zainteresiranim društvom in občinam.

V nedeljo, 20. marca 2022, je Čebelarsko društvo Ljutomer v prostorih Gostilne Pavličič v Pristavi izvedlo občni
zbor vseh članov društva, ki ga kot predsednik vodi Jože
Feuš. Zbor je obravnaval in potrdil poročila predsednika društva o delu in aktivnostih v letu 2021, blagajnika, nadzornega odbora, častnega razsodišča in poroči-

59. skupščina Športne zveze Ljutomer
športnike. Dodal je, da se bo iz celotne mase za šport,
ki znaša dobrih 800 tisoč evrov, veliko namenilo tudi za
področje športne infrastrukture. Predvideni sta izdelava
razsvetljave na pomožnem nogometnem igrišču in teniških igriščih v ŠRC Ljutomer ter obnova igrišč pri vrtcu
v Cezanjevcih.

Zadružni dom na Cvenu je bil 23. marca 2022 prizorišče
59. seje skupščine Športne zveze Ljutomer, ki združuje
59 društev iz občin Ljutomer in Veržej. Po krajšem kulturnem programu, v katerem so z ubrano pesmijo nastopili člani Cvenskega okteta, je predsednik zveze Miroslav
Rauter, ki mu je bil lani zaupan nov mandat vodenja zveze, predstavil opravljeno delo v lanskem letu. Kljub razmeram, povezanim z virusom, so uspeli uresničiti večino
zastavljenih ciljev. Tako so organizirali in skupaj s članicami izvedli 85 prireditev, ki se jih je udeležilo 3.323
športnikov oz. rekreativcev. Ob tem je Rauter izpostavil,
da je na območju obeh občin trenutno kategoriziranih
kar 54 športnikov, kar je največ doslej. Razveseljiv je
tudi finančni del poslovanja zveze, saj so ustvarili dobrih 64 tisoč evrov prihodkov, porabili pa 10 tisoč evrov
manj, kolikor je znašal tudi čisti presežek prihodkov nad
odhodki. Za letošnje leto predvidevajo organizacijo in izvedbo 107 prireditev. Med gosti na skupščini je bil tudi
podžupan ljutomerske občine Janko Špindler, ki je dejal,
da se v letošnjem letu povečuje proračunska postavka,
ki se z razpisom Letnega programa športa razdeli med
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Srečanje s predsedniki krajevnih skupnosti
Ljutomerska županja mag. Olga Karba je s sodelavci v občinski upravi pripravila tradicionalno srečanje s predsedniki krajevnih skupnosti. Na srečanju, ki je bilo 23. marca 2022 v Dvorcu Jeruzalem, je županja naredila pregled
opravljenih del v celotni občini ter poudarila, da so si pod
njenim vodstvom v preteklih enajstih letih prizadevali za
enakomerno vlaganje občinskih in pridobljenih sofinancerskih sredstev po celotnem območju občine, ki jo sestavlja
devet krajevnih skupnosti. S tem so se strinjali tudi predsedniki krajevnih skupnosti, ki so se na srečanju zahvalili
županji in sodelavcem v upravi za odlično sodelovanje in
skupno reševanje problemov, ki se vsakodnevno pojavljajo
na terenu. Ob tem so predsedniki predstavili še aktivnosti, ki jih čakajo letos, in prisotne seznanili tudi s trenutno
problematiko, ki se na zadovoljstvo krajanov oz. občanov
rešuje sproti. Županja se je predsednikom za njihov trud in

angažiranost zahvalila z monografijo Ljutomera, podarila
pa jim je tudi občinsko zastavo z željo, da jo ob praznikih
izobešajo na svojih domovih.

Srečanje z ravnatelji in direktorji
javnih zavodov

Občni zbor Turističnega društva
Cven

Vsakoletno srečanje z ravnatelji šol in vrtcev ter direktorji
javnih zavodov, katerih soustanoviteljica je Občina Ljutomer, je županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba pripravila 30. marca 2022 v Dvorcu Jeruzalem. Ob prisotnosti podžupana Janka Špindlerja in sodelavcev iz občinske uprave
so predstavniki zavodov spregovorili o opravljenem delu
v preteklem letu in predstavili načrte za prihodnje. Občinsko vodstvo so seznanili s težavami, ki jih pestijo, poudarili
pa so, da je sodelovanje s službami ljutomerske občinske
uprave na visokem nivoju.

Med dejavnejšimi društvi v ljutomerski občini je
Turistično društvo (TD) Cven, ki ga kot predsednik
vodi Janko Horvat. Na občnem zboru, ki je bil 25.
marca 2022, so pregledali društveno dogajanje
v lanskem letu, ko so znova izvedli številne
prireditve, s katerimi ohranjajo kmečke običaje iz
bližnje in daljne preteklosti. S prireditvami bodo
nadaljevali tudi v tem letu, z željo, da privabijo čim
več obiskovalcev. Njihovo društveno domovanje
Na grünti je priljubljena turistična točka, kjer
gostu ob posebnih priložnostih (sobotne tržnice)
ponudijo pristne prleške jedi. Člane TD Cven je za
njihovo prostovoljni delo pohvalil podžupan Občine
Ljutomer Janko Špindler, ki je ob tem dodal: »Vaša
zasluga je, da se naši običaji ohranjajo v tem času,
ko nas poplavljajo vplivi okolja od vsepovsod. V to
aktivno skupino društev, ki jim ni vseeno za našo
preteklost, spada na sam vrh tudi vaše društvo. S
svojimi prireditvami ohranjate spomin na te običaje
in jih uspešno prenašate na mlajše rodove.«
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Iz naših vrtcev in šol
Težko pričakovani prizidek vrtca Mala Nedelja
Opazili so veliko nove opreme, lepše in boljše kotičke,
ki jih prej v hotelu nismo imeli, veliko umivalnikov, nove
otroške sanitarije in veliko svetlo igralnico. Odkrili so,
da imamo v enem prostoru dovolj mesta za mizice in še
za ležalnike, in občudovali velike garderobe, čudovito telovadnico in še in še …
Še danes, ko smo v novem prizidku že dva meseca in pol,
naše oči sijejo in žarijo. Vzgojiteljice opažamo, da je med
otroki manj konfliktov, saj lahko vsakdo, ki to želi, najde
svoj kotiček za igro. Ni pospravljanja mizic, da bi pripravili
ležalnike, ni čakanja pred sanitarijami. Lepo nam je.
Navdušeni in veseli smo, da lahko izvajamo veliko več dejavnosti kot prej. Zjutraj skozi okno z velikim veseljem opazujemo čudovit sončni vzhod, ki nam takoj polepša dan.

Že pred letom in pol smo bili ob novici ravnateljice Breda Žunič, da bomo dobili prizidek vrtca, veseli in polni
pričakovanj. Z otroki smo hodili opazovat gradbišče: veliko jamo, bagre, visoki žerjav, tovornjake, prve stene in
prve prostore.
Spomladi in poleti 2021 je potekala gradnja, ki se je
jeseni zaključevala. Naša nestrpnost je naraščala. Kdaj
bomo končno šli v nove prostore? Kdaj se bomo selili?
Kako bo? Kaj bomo dobili?
Si predstavljate, da se iz 25 m² preselite na 54 m²? Z
umetne svetlobe na naravno? Iz prostorov, v katerih pri
igri ni dovolj prostora in v katerem ves čas nekdo čaka
pred sanitarijami, v prostore, v katerih ni treba umakniti
stola, da nekdo gre mimo tebe?
In smo le dočakali trenutek, ko smo si lahko z ljutomersko županjo mag. Olgo Karba in ravnateljico Bredo Žunič prvič skupaj z otroki ogledali novi vrtec. Otroci so
bili izjemno veseli, navdušeni, njihove oči so kar žarele,
ko so prvič zagledali veliko igralnico, čudovite sanitarije
ter telovadnico in knjižnico, ki bosta samo vrtčevski. Po
ogledu so me otroci vsak dan spraševali, kdaj se bomo
preselili. Kdaj gremo iz hotela v vrtec?
Zadnji teden v decembru se je pričela selitev iz hotela v
novi prizidek. Z vzgojiteljico Tino sva uporabne stvari
zložili v škatle in jih s pomočjo hišnika Milana preselili v
novi vrtec. Otroci so se odpravljali na novoletne počitnice in povedala sem jim, da se bomo, ko se vrnejo, srečali
v novem vrtcu.
Počitnice so minile in 3. januarja 2022 so otroci prvič
vstopili v popolnoma novo opremljeno igralnico. Najprej
so samo opazovali. Vse je bilo novo, drugačno, svetlo in
veliko. Začeli so raziskovati, kaj vse imamo v igralnici.

Občutki otrok v novem prizidku Vrtca Mala Nedelja
ANŽE: »Boljše je tukaj, ker je velika igralnica.«
MARINA: »Vesela sem, da imamo več prostora, da nam ni
treba iti v knjižnico v bundi, in vesela sem, da se lahko z
Ano igrava po celi igralnici.«
NIKOLAS: »V novem vrteci je dosti boljše, ker je več placa, pa da imamo mize za sebe, ne skupaj.«
ZALA: »Tukaj mi je boljše, ker je lep vrtec. Zato, ker mi je
všeč igralnica, da imamo knjigice, in da je treba pozvoniti, da pridemo v vrtec.«
NEJC: »Da imamo veliko kuhinjo, omaro za igrače, da si
lahko sami vzamemo igrače. Lepa mi je nova sedežna.«
MARTIN: »Najboljša mi je telovadnica, da lahko špilam
nogomet in košarko. Da imamo več placa za igro.«
ŽIGA: »Da si lahko postavim železnico, ker je tukaj več
placa. Garderoba mi je fajn, ker imamo predalčke.«
ANEJ: »Najbolj mi je všeč igralnica, da je tu veliko večja,
kot v hotelu.«
ANNA: »Boljše mi je, da imamo telovadnico za telovaditi.«
ANGELIKA: »Da je lepša igralnica. Da imamo več WC, da
ni potrebno čakati v vrsti.«
LARISA: »Da lahko sedimo vsak pri svoji mizi, da imamo
svojo telovadnico, da lahko telovadimo.«
ANA: »Tukaj mi je boljša igralnica, pa garderoba, da se
imamo prostor sleči, in da imamo predalčke v garderobi, da si lahko shranim svojega konjička.«

Anita Kosi, vzgojiteljica v vrtcu Mala Nedelja
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Projekt »Teden brez igrač« v vrtcu na Cvenu
tovorili razne najdene naravne in odpadne materiale. Prisluhnili smo njihovim predlogom o tem, s katerimi materiali bi zapolnili kotičke igralnice. Izbrane materiale smo dnevno menjavali ali nadgrajevali z drugimi.
Tako so otroci najdene stare zgoščenke uporabili kot krožnike, lično postrežene na pladnju iz koledarja, lesene palčke in
kartonski tulci pa so jim služili kot stetoskop pri obisku zdravnika. Od simbolnih iger smo prešli na matematično področje
preštevanja in klasificiranja gozdnih plodov – žira, želoda in
kostanja, ki so jih otroci zlagali v škatle za jajca ali vstavljali
skozi različne odprtine. Razvoj prstne motorike smo nadgradili z natikanjem različnih semen ali z obešanjem krpic blaga
in nogavic na vrvice.
Projekt je otrokom omogočil dogovarjanje o pripravi prostora in izbiri materialov ter v ospredje postavil njihove lastne
zamisli, ob pestrosti raznolike igre pa je spodbudil njihovo
kreativnost in razmišljanje. To je bil čas, ko je ustvarjalnost
presegla vplive potrošništva.

Projekt »Teden brez igrač« smo v vrtcu Cven zasnovali pred
dobrimi dvanajstimi leti. Zanj smo se odločili tudi zaradi
vpliva potrošniške družbe, ki v ospredje namesto uživanja v
naravnih danostih vse bolj postavlja materialne dobrine in
vpetost v spletno okolje. Tako pogosto tudi otrokom ponujamo privlačne strukturirane igrače, ki morda omejujejo njihovo lastno ustvarjalnost. V okviru načrtovanega projekta smo
otrokom želeli približati nevsakdanjo igro in jih spodbuditi k
razmišljanju ter iskanju možnosti za ustvarjanje z naravnimi
in odpadnimi materiali, ki jih najdemo na vrtčevskem igrišču
in v okolici vrtca ali doma. V zbiranje materiala in sodelovanje
v aktivnostih vključujemo tudi starše, stare starše in zunanje
sodelavce. Projekt je bil sprva izveden v zimskih mesecih in je
trajal od enega do dva tedna, zadnjih nekaj let pa ga izvajamo
v vsakem letnem času. V igre vključujemo naravne danosti
okolja in poseben poudarek namenjamo bivanju na prostem.
Zadnji projekt »Tedna brez igrač« smo izvedli prejšnji mesec. Skupaj z otroki smo pospravili igrače iz vseh treh igralnic vrtca in garderobe, umaknili pa smo tudi igrače za igro na
prostem. Igralnice so tega dne počivale. Praznina prostora pa
otrok ni prav nič zmedla, ampak jih je kvečjemu spodbudila
k razmišljanju, kaj vse bi lahko počeli: se kotalili, skakali kot
žabe, celo risali s prstki po tleh. Slišati je bilo ritmično udarjanje dlani po mizi in zvok sezutih copatk, ki so se znašli v
zgodbi muce Copatarice. V naslednjem hipu so stoli že služili
kot avtomobili in miza kot hiška, kamor smo se skrili v vlogi
različnih živali. Otroci so spontano pričeli s petjem pesmi, ki
smo jih spoznali v vrtcu, in rajanjem ter so k dejavnosti povabili ostale prisotne, tudi nas, vzgojiteljice, ki smo bile tokrat v
vlogi opazovalcev.
Naslednjega dne so najmlajši otroci ob prihodu v vrtec k sebi
stiskali »ninice«, starejši pa so namesto svojih igrač ponosno

Marjeta Zmazek, pomočnica ravnatelja za vrtec Cven

NSi Ljutomer

Želimo vam blagoslovljene
in upanja polne velikonočne
praznike!
Občinski odbor NSi Ljutomer
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Aktivnosti iz vrtca in šole Cezanjevci
Medtem smo praznovali valentinovo in obiskovalcem naše
spletne strani www.o-cezanjevci.si/vrtec s sloganom »Ker se
ljubezni ne da kupiti« zaželeli prijetno valentinovo. S tem smo
želeli opomniti na majhne pozornosti, ki so v tem času zelo
pomembne za ohranjanje pozitivnega odnosa med ljudmi v
družbi.
V začetku meseca marca smo se preoblekli v pustne šeme. Že
zjutraj je v naš vrtec prišel kurent. Kasneje so se mu pridružili
še ptujski »koranti«, ki so nam pomagali odgnati zimo. Pustovanje je bilo zabavno, glasno, veselo in sproščeno. Verjamemo,
da nam je zimo uspelo pregnati in da bomo z aktivnostmi, ki
sledijo v prihajajočih mesecih, popestrili dogajanje v našem
vrtcu.
V šoli Janka Ribiča Cezanjevci smo se veselili, da smo podaljšali naziv »kulturna šola«, ki smo ga prejeli do leta 2025. Vodja
Območne izpostave JSKD Ljutomer Mira Rebernik Žižek nam
je izročila zastavo, priznanje in potrdilo.
Februarja smo obeležili kulturni dan z radijsko oddajo in likovno razstavo. Na pustni petek so osnovno šolo zavzele maškare in se sprehodile po vasi.
Marec je potekal v mislih na ženske in matere. Učenci so se jim
poklonili z različnimi pozornostmi, kot so majhna darila, voščilo ali kratek nastop. Učenci zadnjega triletja pa so po daljšem premoru zaradi epidemije virusa končno opravili tudi
kulturni dan izven domačega okolja. Tako so si v Cankarjevem
domu v Ljubljani ogledali izjemno zanimivo predstavo Prosto
po Prešernu, podali pa so se tudi k učni uri lepega vedenja v
Slovenski šolski muzej. Ogledali so si tudi nekatere znamenitosti naše prestolnice.

V vrtcu Cezanjevci smo od začetka januarja pa vse do zadnjega dne v februarju sodelovali v projektu NIJZ Zimska gibanica. Z gibalnimi aktivnostmi, ki smo jih izvajali v vrtcu, smo k
projektu skupaj prispevali 112.782 minut. S tem dokazujemo,
da smo vztrajni in da sledimo nazivu »najbolj športni vrtec«.
V začetku februarja smo obeležili slovenski kulturni praznik,
ki smo ga otrokom poskušali približati s pomočjo likovnih dejavnosti, dramskih del, video filmov in še čim. V tem času so se
odvijale tudi olimpijske igre, s pomočjo katerih smo pogovore le še okrepili. Slovenska himna je tako donela tudi v naših
igralnicah. V podporo našim olimpijcem smo sodelovali na natečaju Plakat olimpijskih in paraolimpijskih iger Peking 2022.
Veliko časa smo namenili pogovoru o starih starših. Zanje smo
pripravili manjšo pozornost, s katero smo jim polepšali dan.
Tako najmlajši kot tudi nekoliko starejši otroci so med pogovorom povedali ali pokazali, kako zelo radi imajo stare starše.
Vsi skupaj pa se strinjamo, da imajo stari starši prav posebno
mesto v naših srcih.

Jasna Špindler in Nataša Pušenjak, OŠ in vrtec Cezanjevci

Učni gozd pri OŠ Cvetka Golarja Ljutomer
V svoj šolski prostor stalno vpeljujemo koncept trajnostnega
razvoja. Ob Osnovni šoli Cvetka Golarja Ljutomer imamo že
permakulturne vrtove, zeliščni hribček tete Pehte in sredozemsko gredico. Odslej pa je naša šola bogatejša še za novo
učno okolje – učni gozd. Naši učenci bodo tako še uspešneje
pridobivali pomembno življenjsko znanje in spretnosti ter
razvijali spoštljiv odnos do narave. Ob prijazni podpori in

donaciji dreves podjetja Farmtech smo 25. marca 2022 slavnostno zasadili 22 iglastih dreves, ki bodo odslej rasla ob
naši šoli. Pri sajenju nam je pomagala drevesnica Špur. Sedaj
upamo, da bodo drevesa pognala globoke korenine in bodo
v njihovi senci lahko uživale še mnoge generacije.

Sanja Kovačič, pom. ravnateljice OŠ Cvetka Golarja
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Nizanje uspehov na GFML se nadaljuje tudi v letošnjem šolskem letu
odličen rezultat, 99 odstotkov vseh možnih točk.
Na tekmovanju iz naravoslovja si je Filip Zver s šestim
mestom v državi med dijaki 2. letnika ponovno prislužil
zlato priznanje.
V Postojni se je odvijalo državno tekmovanje mladih
zgodovinarjev, na katerega so se uvrstili trije dijaki gimnazijskega programa in dve dijakinji srednjega strokovnega izobraževanja. Pri gimnazijcih je zlato priznanje
osvojil Domen Bogdan, pri dijakih srednjih strokovnih
šol pa Lara Vebarič Žagar.
Na tekmovanju EKOKVIZ 2022 so dijaki dosegli odlične
rezultate na državni ravni, in sicer dve odlični priznanji
– Samo Jaklin in Lara Kapun ter srebrno priznanje – Kaja
Rihtarič.
Večina šolskih tekmovanj trenutno še poteka, zato rezultate in dosežke še pričakujemo. Na dosedanje uspehe
naših dijakov smo zelo ponosni, saj s svojim trdim delom, izrazitim zanimanjem in sposobnostjo dokazujejo,
kako vedoželjni so. Za vse rezultate in uspehe iskreno
čestitamo tako dijakom kot mentorjem.

Naši dijaki se radi dokazujejo na različnih tekmovanjih
in tudi šolsko leto 2021/2022 se je na Gimnaziji Franca
Miklošiča Ljutomer pričelo z uspehom na mednarodnem
filmskem Festivalu ZOOM, saj sta se v končni izbor mladinskega tekmovalnega programa uvrstila kar dva filma
dijakov GFML lanskega 3. letnika umetniške gimnazije,
smer gledališče in film: Klic iz Onostranstva avtorjev
Sane Ropoša, Ronje Vodopivec, Mihe Lukmana in Tije
Rajnar ter film Zakaj avtorice Line Horvat.
Novembra so nas razveselili dijaki, ki so se uvrstili na
državno tekmovanje iz logike in dosegli lepe rezultate.
Filip Zver je osvojil zlato priznanje in hkrati 4. mesto
v svoji kategoriji, Rene Žižek pa je osvojil srebrno priznanje.
Omenitvi velja tudi državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, na katerem so naši dijaki dosegli naslednje rezultate: Filip Zver in Kaja Smodiš zlato priznanje,
Rene Zorman, Lučka Prem in Kaja Rihtarič pa srebrno.
Slovensko društvo učiteljev angleščine že vrsto let razpisuje prav posebno vrsto tekmovanje iz angleščine za
dijake 2. letnikov srednjih šol, ki tekmujejo s svojim
filmskim prispevkom. Predstavniki letošnje generacije
(Zara Bertalanič, Samuel Gonza, Petra Ouček, Lara Pučko in Lara Širovnik) so zablesteli, s svojim prispevkom
3SES zasedli prvo mesto na državni ravni in prejeli zlato
nagrado.
Na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike
je Filip Zver postal državni prvak med dijaki 2. letnika.
Svojo konkurenco je ugnal za kar 20 točk in za osvojeno
prvo mesto prejel zlato priznanje ter edini med dijaki 2.
letnika tudi zlato nagrado. Rene Žižek je prejel srebrno
priznanje.
Ne smemo pozabiti tudi na državnega tekmovanja iz
slovenščine za Cankarjevo priznanje, na katerem sta Vid
Sakač iz 2. b in Katja Huber iz 4. c osvojila zlato Cankarjevo priznanje. S srebrnim priznanjem se lahko pohvalita Lara Svenšek iz 3. a ter Nika Magdič iz 3. c.
Naša šola je februarja gostila državno tekmovanje iz
nemščine za 3. in 4. letnike, ki se ga je udeležilo 170 dijakov iz celotne Slovenije. Najbolj smo ponosni na izjemen
rezultat dijakinje 4. a Robertine Djačkaj, ki je tekmovala v kategoriji D (4. letnik, nemščina kot 1. tuji jezik) in
postala državna prvakinja, saj je na tekmovanju dosegla

Tjaša Lipovec, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
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Utrinki z delavnice z Urošem Štefelinom v Hiši Linhart v Radovljici
tudi z drugimi tekmovalkami.
Pripravljali smo:
• cvetačno juho,
• raviole z zelenjavo v sirovi omaki in z radičem,
• piščančje zvitke z zelišči s pire krompirjem in zelenjavo
ter koprovo omako,
• čokoladni narastek (sufle) s hišnim sladoledom iz kisle
smetane.
Po končanem kuhanju smo jedi poskusili in vse je bilo odlično. Naša brbončice so zelo uživale, saj so bili nekateri okusi
res nekaj posebnega. Potem smo se po priporočilu osebja
odpravili ogledat čokoladnico, ki sta jo ustvarila domačina
v času epidemije. Čokoladnica je bila res lepo urejena, polna različnih vrst čokolade in pralinejev, ki smo jih tudi same
lahko poskusile. Preden smo krenile proti domu, pa smo si
ogledale še okolico. Pot domov smo si krajšale z glasbo in z
obujanjem spominov na prijetno doživetje.
Za nas je bila to res prelepa izkušnja, v kateri smo zelo uživale in spoznale veliko novega.

Za prisluženo 2. mesto na državnem tekmovanju v kuhanju smo za nagrado prejele povabilo na kuharsko delavnico
Uroša Štefelina v Radovljici. Zadnji četrtek v januarju smo se
zjutraj ob sedmih zbrale na avtobusni postaji in se z učiteljico odpravile dogodivščini nasproti. Delavnice so se pričele
ob 10. uri. S čajem in domačimi piškoti nas je sprejel chef
Uroš Štefelin. Razdelili smo se v skupine, saj so bili z nami
tudi prvouvrščeni in tretjeuvrščeni tekmovalci. Kuhale smo
v pristni majhni kuhinji s chefom in njegovim pomočnikom.
Vsaka skupina je dobila svojo nalogo. Tako smo se spoznale

Ekipa Zlate kuhalnice: Ana, Stela in Zala,
učenke OŠ Ivana Cankarja Ljutomer

Projekt »Pomahajmo v svet – Say Hello to the World«
Otroci iz vrtca Mala Nedelja smo se v želji, da bi se povezali s
sebi enakimi iz različnih držav, tudi letos priključili mednarodnemu projektu »Pomahajmo v svet – Say Hello to the World«. Namen tovrstnega projekta je z različnimi dejavnostmi
motivirati otroke in jih navajati na rahljanje stereotipov, predsodkov in nestrpnosti do drugače mislečih, predvsem pa jim
na zabaven način omogočiti spoznavanje različnih kultur, običajev, načinov življenja in jezikov. Le tako je namreč mogoče
doseči kakovostnejše življenje ter večjo solidarnost in spoštovanje med ljudmi. V letošnjem šolskem letu smo se odločili, da
bomo pomahali prijateljem na Poljsko.
Januarja smo naredili kratek video posnetek, v katerega so
bile zajete naše različne dejavnosti, in ga poslali prijateljem
na Poljsko. Izmenjali smo si tudi fotografije skupin otrok. Z
veseljem smo si ogledali tudi video predstavitev iz Poljske
in fotografije, ki so nam jih poslali, ter tako spoznavali podobnosti in razlike med nami.

Nato smo si izbrali temo Jaz in moja država. Otroci so se z
različnimi aktivnosti seznanili tako z našo kot tudi s poljsko državo. Spoznavali in primerjali so razlike med državama, seznanili so se z znamenitostmi, poslušali so pesmi v
poljskem jeziku, izdelali pa so tudi obe zastavi.
Končno je prišel čas tudi za video klic, ki so ga otroci nestrpno pričakovali. Prijatelje smo pozdravili v njihovem jeziku: »Dobry dzien, przyjaciele (Dober dan, prijatelji),« ter
jim pomahali s slovensko in poljsko zastavo. Nato smo jim
predstavili svojo državo Slovenijo, prikazali smo jim tudi
ljudski ples, ki so ga nekoč plesali naši dedki in babice. Veseli smo bili aplavza in navdušenja, ki so nam ga namenili
otroci iz Poljske. Nato smo si še sami z veseljem ogledali
otroke na drugi strani. Na koncu smo si pomahali in se poslovili z besedo: »Dovizenia (Nasvidenje).«

Anita Kosi, vzgojiteljica v vrtcu Mala Nedelja
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Brezplačni programi izobraževanja odraslih na GFML
v vzgojno-izobraževalnih zavodih – vrtcih. Posamezni
program traja 50 ur. Ciljna skupina projekta so zaposlene osebe iz vrtcev iz vseh starostnih skupin.
Izvedli bomo dva izobraževalna programa:
• angleščina v vrtcu;
• z glasbeno govorico po Willemsovih pedagoških načelih v
vrtec in prvo triado OŠ z vključevanjem otrok s posebnimi
potrebami.

Tudi to pomlad Gimnazija Ljutomer vabi k vpisu v različne izobraževalne programe. Programi so namenjeni
odraslim, ki želijo izboljšati kompetence zaradi potreb
na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ali zaradi
osebnega razvoja. Udeležba je za udeleženca brezplačna, kar omogočata projekta Pridobivanje temeljnih in
poklicnih kompetenc 2018–2022 in Munera 3.
Projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc
2018–2022 (TPK 2) deluje v okviru konzorcija, v katerega so vključene institucije: Ljudska univerza Murska
Sobota (vodja konzorcija), Ljudska univerza Lendava,
Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Lokalna razvojna
fundacija za Pomurje in naša šola. Programi, ki smo jih
pripravili v okviru tega projekta, so prvenstveno namenjeni zaposlenim in iskalcem zaposlitve, starim 45 let
in več, s končano manj kot 4-letno srednjo šolo in so za
udeležence brezplačni. Tokrat vabimo k vpisu v naslednje programe:
• nemščina – osnovna raven (A1) v trajanju 60 ur;
• RDO – Z uporabo računalnika in spleta do lažjega vsak-

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska
unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni
razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v
obdobju 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;
prednostne naložbe: 10.1. Izboljšanje enakega dostopa
do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri
formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja,
posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne
sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.2. Izboljšanje kompetenc
zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

dana in dobre zaposlitve v trajanju 50 ur.

Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za
izobraževanje znanost in šport. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijeske politike v
programskem obdobju 2014–2020, prednostna os: 10.
Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju,
izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne
sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno
prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih
kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Oba projekta financirata Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport ter Evropski socialni sklad.
Podrobnejše informacije o posameznih programih, vsebinah, organizaciji in vsem, kar vas morda še zanima,
smo vam z veseljem pripravljeni posredovati. Lahko nas
pokličete na telefonsko številko (02) 58 58 710 oziroma
nam pišete na elektronski naslov: izobrazevanje.odraslih@gfml.si.

Uroš Koštric, organizator IO na Gimnaziji Ljutomer

Projekt Munera 3 je projekt, izbran na javnem razpisu
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v katerem naša šola sodeluje kot konzorcijski partner. Programi so namenjeni poglabljanju in razširjanju strokovnih
znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti zaposlenih
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Aktualno iz Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer
nografijo Ljutomer s posvetilom županje mag. Olge Karba.
Učenci in mentorji GŠ Ljutomer smo sprejeli vabilo na ponovitveni skupni koncert v naslednjem šolskem letu v dvorani
Waldorfske glasbene šole v Ljubljani.
Od 16. do 19. marca 2022 je na glasbeni šoli Slavka Osterca
Ljutomer potekalo 51. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije – TEMSIG, in sicer v disciplini flavta, II. in
III. kategorija. V etapnem tekmovanju se je predstavilo 35 odličnih tekmovalk. V veselje nam je bilo, da je tekmovanje potekalo v prostorih naše šole. Prenovljeni prostori nam sedaj
namreč omogočajo izvedbo tako velikega projekta. Seveda so
bili v celotno pripravo in izvedbo tekmovanja vpeti vsi zaposleni na glasbeni šoli, ki so svojo nalogo odlično opravili. Na
tekmovanju sta sodelovala tudi naša učenca, ki sta dosegla
odličen rezultat: Dorian Karba, diatonična harmonika, I. a-kategorija (mentor Dejan Raj) je osvojil bronasto plaketo, Zala
Rauter, klarinet I. b-kategorija (mentor Bojan Zelenjak in korepetitorka Darja Slejko) pa zlato plaketo.
Ob koncu meseca marca smo z oddelkom za ples v Glasbeni
šoli Slavka Osterca pripravili baletno predstavo »Planet Minor«. Predstave, ki so potekale v Domu kulture Ljutomer, si je
ogledalo veliko učencev iz osnovnih šol na območju UE Ljutomer, dijakov Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, staršev
in sorodnikov ter ostalih obiskovalcev. Na predstavi je sodelovalo 53 učenk plesne pripravnice in baleta pod mentorstvom
in v koreografiji učiteljice Ane Germ. Čestitamo vsem učenkam in njihovi mentorici, saj so kljub vsem težavam povezanih z novim koronavirusom ter z veliko poguma, želje in volje
uspele na oder postaviti zanimivo baletno predstavo.

V dvorani Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer je 18. februarja 2022 potekal skupni koncert učencev naše in Waldorfske
glasbene šole. Na šoli želimo spoznavati tudi drugačne oblike
vzgojno-izobraževalnih procesov v sistemu glasbenega izobraževanja. Prav sodelovanje in izvedba skupnega koncerta
je izjemna priložnost medsebojnega spoznavanja učencev in
mentorjev obeh šol. Waldorfska glasbena šola deluje v sklopu Zavoda Waldorfska šola Ljubljana skladno s splošnimi
cilji in nalogami waldorfske pedagogike že več kot petnajst
let. Je šola z javno veljavnim programom. Mlademu človeku
pomaga razvijati ljubezen do glasbe ter ustvarjalnost in prožnost v glasbenem izražanju. Ustvarjajo pogoje, ki so v skladu
z waldorfskimi načeli in razvojem otroka, tako da posamezniku omogočajo skladen telesni, duševni in duhovni razvoj s
poudarkom na njegovih glasbenih potencialih. Prizadevajo si,
da glasba ne bi bila le učni predmet, temveč stanje duha. Na
skupnem koncertu je sodelovalo 19 učencev Waldorfske GŠ in
9 učencev GŠ Slavka Osterca Ljutomer. Ob zaključku koncerta
je ravnatelj GŠ Ljutomer Stanislav Lašič v spomin na skupni
dogodek ravnateljici Waldorfske GŠ Tanji Babnik izročil mo-

Stanislav Lašič, ravnatelj GŠ Slavka Osterca Ljutomer

Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Pomurja
Strokovne komisije so naloge, razporejene na različna
področja, ovrednotile in nagradile z bronastimi, srebrnimi in zlatimi priznanji, ob tem pa določile tiste, ki bodo
s svojimi nalogami sodelovali na državnem srečanju. Naloge dijakov ljutomerske gimnazije so bile nagrajene z 8
zlatimi priznanji, 9 srebrnimi priznanji in 6 bronastimi
priznanji. Kar 16 nalog je bilo izbranih za napredovanje
na državno tekmovanje.

Murska Sobota je 28. marca 2022 gostila 30. Regijsko
srečanje mladih raziskovalcev Pomurja. V konkurenci
srednješolskih raziskovalnih nalog je bilo 25 nalog, od
tega so jih kar 23 pripravili dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Srečanje je tudi tekmovalnega značaja.
Dijaki so svoje naloge oddali že pred 14 dnevi, na srečanju pa so v 10-minutnih predstavitvah še javno predstavili svoje najpomembnejše ugotovitve in zaključke.
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Področje

Naslov naloge

Avtor/-ji

Mentor/-ji

Priznanje

Napredovanje

SŠ psihologija
ali pedagogika

Učinkovitost spoprijemanja s stresom med
mladimi ter povezava z učno uspešnostjo v
obdobju epidemije COVID-19

Špela Jaklin

Jasna Vogrinec, dr. Barbara Horvat Rauter

zlato

DA

SŠ slovenski
jezik ali književnost
SŠ zgodovina
ali umetnostna
zgodovina

SŠ filozofija ali
sociologija

Kako je na soočanje s težavami pri mladih
vplivala Covid-19 situacija

Nina Kuhar

Jasna Vogrinec

srebrno

Desetdnevna vojna v osrčju Prlekije

Nejc Vaupotič

mag. Jernej Jakelj

srebrno

Raba krapenskega govora v vsakdanji govorici

Zdravje in prehrambene navade

SŠ druga
področja

DA

bronasto

NE

Lina Horvat

mag. Jernej Jakelj

zlato

DA

Domen Bogdan, Tamara
Sonja Ferčak
Kolerič
Kaja Rihtarič, Hana
Slavič, Iva Štefanec

Iza Šiftar, Matej Novak

Sonja Ferčak

Mateja Godec, Simona
Pihlar
dr. Marija Meznarič

bronasto
srebrno

srebrno

bronasto

NE
NE
DA

NE

Aljaž Utroša, Jan Smolko, Sergej Trstenjak

Damjan Erhatič

bronasto

DA

Kaja Bedernjak

Mateja Godec, dr. Gabrijela Horvat

zlato

DA

Izolacija barvil iz invazivnih tujerodnih rastlin
in njihova aplikativna uporaba

Kristina Genc

Mateja Godec, Monika
Horvat

zlato

DA

Liofilizirano sadje

Iva Kuhar, Julija Vajs

mag. Nina Žuman

srebrno

DA

Glive okoli nas

Kaja Baler

dr. Marija Meznarič, doc.
zlato
dr. Polona Zalar, Sara Baš

DA

Vpliv staranja na lastnost jajc

Eva Vajs, Aja Jureš

mag. Nina Žuman

srebrno

DA

Neja Štampar

dr. Marija Meznarič, dr.
Martina Štampar

srebrno

DA

SŠ kemija ali
Polisaharidni kompoziti kot novi materiali za
kemijska tehnokostne implantate
logija

SŠ biologija

DA

Sonja Ferčak

Poplava dezinformacij

Možnost uresničevanja koncepta socializma v
sodobnih družbah

srebrno

Tjaša Štuhec

Trgovina z belim blagom

Avtomatska identifikacija
SŠ elektrotehnika, elektronika Priprava in delovanje akumulatorskih celic na
in robotika
osnovi litijeve kovinske anode in anorganskih,
organskih in polimernih katodnih materialov

SŠ aplikativni
inovacijski
predlogi in
projekti

Klaudija Tivadar

Pija Vukan, Lana Krančič

SŠ geografija ali Vrelci mineralne vode v Pomurju
geologija
Proučevanje mejic na območju Kupšincev

SŠ tehnika ali
tehnologije
-tekstil

Nika Magdič

NE

Artemissia annua L. proti COVID-2019

Pojavnost in opredelitev mikroplastike v jedilnih morskih in rečnih soleh

SŠ ekologija z
varstvom okolja Izpostavljenost potrošnikov bisfenolu A, njegovim analogom in mešanicam ter njihov vpliv
na zdravje
Vpliv tehnološke zrelosti grozdja na potek
alkoholne fermentacije

SŠ interdiscipli- Izplinjevanje formaldehida iz sten in pohištva
narna področja vrtcev ter njegova vsebnost v otroških igračah
Aplikacije in učinkovitost biocida Steriplant N
pri deinfekciji ledenih kock

Eva Pesrl, Rok Hošpel

Tjaša Karas

Rene Žižek, Rene Zorman, Nela Copot
Samo Jaklin, Matic
Sever

Daša Smodiš, Nika
Maučec

Gaja Jerebic

Mateja Godec, dr. Sara
Drvarič Talian

Mateja Godec, dr. Darija
Cör Andrejč, prof. dr.
Maša Knez Marevci

Mateja Godec, mag. Nina
Žuman

mag. Nina Žuman

Mateja Godec, Matjaž
Dlouhy

Mateja Godec, dr. Štefan
Pintarič, Dušan Cvetko

zlato

bronasto

zlato

zlato

srebrno

bronasto

DA

NE
DA

DA

DA

NE

Zvonko Kustec, ravnatelj Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer
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Zavodi, organizacije ...
V Mladinskem centru Prlekije bodo proslavili evropsko leto mladih

Svet Evrope in Evropski parlament sta
leto 2022 razglasila za evropsko leto
mladih. Tako se bodo zvrstili številni
dogodki lokalnega, regijskega, nacionalnega in evropskega obsega in pomena, seveda pod nenapisanim sloganom
»Nič o mladih brez mladih!«
6. maja 2022 ob 10. uri bo Mladinski
center Prlekije v sodelovanju z Mrežo MaMa v prostorih na Spodnjem
Kamenščaku organiziral in gostil regijski posvet za pripravo resolucije o
nacionalnem programu za mladino.
Pomembno je, da se v pripravo in v
vse nadaljnje faze omenjene resolucije vključijo mladi ter da je tudi tako
zagotovljen njihov neposredni glas.
Resolucija se sprejema za nadaljnjih 9
let ter vsebuje nabor temeljnih medsektorskih politik mladih in možnih
rešitev v okviru sedmih področij: izobraževanje (formalno in neformalno
– mladinski sektor), zaposlovanje in
podjetništvo, bivanjske razmere mladih, zdravje in dobro počutje v širšem
smislu, tudi rekreacija in šport, okolje

in trajnost, mladi in družba ter pomen mladinskega sektorja ter kultura,
ustvarjalnost, dediščina in mediji. V
okviru regijskega posveta bo izvedena
predstavitev programa Erasmus+ in
Evropske solidarnostne enote (ESE),
otvoritveni govor pa bo pripadel
predstavnici Urada Republike Slovenije za mladino. Sledili bodo štirje
krogi delavnic po metodologiji svetovne kavarne, dialog z lokalnimi in
nacionalnimi odločevalci ter refleksija
in evalvacija. Po uradnem delu bo sledili še pogostitev, prijetno druženje in
nastop mladih glasbenih skupin. Že
sedaj vabimo mladinske in nevladne
organizacije z različnimi programskimi vsebinami, ki vključujejo mlade
in delujejo za mlade, ter odločevalce,
mladinske delavce in mlade iz pomurske regije, da se dogodka aktivno udeležijo. Svojo prisotnost lahko prijavite
po e-pošti ali na telefonsko številko
(02) 58 48 033 oziroma 031 525 367.
Mladinski center Prlekije je v letu 2021
kot predpripravo na evropsko leto mla44

dih organiziral dva odmevna mednarodna evropska mladinska dogodka. Tako
sta bili pri njih kar šest mesecev pripadnici ESE iz Portugalske, ki sta skupaj s
prostovoljci in mladinskimi delavci Mladinskega centra Prlekije izvajali projekt
Mladi in samooskrba. V okviru projekta Mednarodno sožitje pa je delegacija
mladih iz šestih evropskih držav pet dni
obiskovala izstopajoče nevladne organizacije in posameznike v Prlekiji ter
sooblikovala mednarodno mladinsko
sožitje. Udeleženci obeh mednarodnih
projektov so tokrat že bivali v zeleno-projektnem hostlu Mladinskega centra
Prlekije, ki je bil po večletnih prizadevanjih tukajšnjih mladinskih delavcev in
vodstva tako tudi uradno predan svojemu namenu. Sicer pa v okviru celotnega
kompleksa vse leto potekajo vsebinsko
zelo različne dejavnosti za mlade in
predstavnike vseh generacij in so za vse
udeležence tudi v celoti brezplačne.

Pripravila: Nejc Feuš
in Tamara Brumen, MCP

Humanitarna akcija v podporo Ukrajini
Slovenci so bili vedno znani po svoji dobrodelnosti in pripravljenosti pomagati ljudem v stiski. Tako je bilo tudi zdaj.
V Ljutomeru je 5. in 6. marca 2022 potekala humanitarna
akcija v podporo Ukrajini. Organizirali sva jo Svetlana Oletič
in Olga Naizhar. Za pomoč sva zaprosili Milico Makoter, direktorico podjetja Makoter, ki se je brez pomisleka odzvala.
Ljudje so prinašali tople odeje, nogavice, rokavice, zimske
bunde, otroška oblačila, hrano v konzervah, higienske pripomočke, zdravila in hrano za živali. Nekateri so prinesli
rabljena oblačila, drugi so šli kar v trgovino ter kupili nove
rokavice, nogavice in druge izdelke. Spraševali so, katere
stvari so nujno potrebne in se potem odpravili v trgovino ali
v lekarno. Prostovoljci so vse stvari sortirali in jih dajali v
velike vrečke in škatle ter ločevali oblačila in hrano.
Zbrano je bilo nato odpeljano v obmejno mesto Zahony in
tam predano ukrajinskim prostovoljcem. Zahvala pri organizaciji humanitarne akcije velja Sašu Makoterju, šoferjema
Borutu Svetini in Venčeslavu Lihtenvalnerju, Jasni Branki
Staman za pomoč pri pakiranju, družini Rostaher za vsa
kupljena zdravila in higienske pripomočke ter vsem drugim,

ki ste kakorkoli nesebično pomagali in sodelovali v tej akciji.
Slovenski prostovoljci so naredili veliko delo, saj so pomagali ljudem v vojnih razmerah. Za pripeljane dobrine so se
zahvalili tudi ukrajinski prostovoljci.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste pomagali in dodali svoj prispevek v naši humanitarni akciji!

Svetlana Oletič

Pripravljeni na pomlad.

Letne kuhinje

COOKOUT®

Smetarniki

STYLEOUT®
Ⓡ
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Da bi bilo tako, kot je bilo nekoč
še, sorodnike, prijatelje in ostale vaščane. Na asfaltnem igrišču pa so se družili ter igrali nogomet in različne druge igre. To
igrišče je bilo mnogim igralcem iztočnica za njihovo nadaljnjo
in uspešno nogometno poslanstvo. Ampak vse to so trenutno
samo lepi spomini. V domu trenutno žal ne moremo organizirati ničesar, saj ni v stanju, ki bi nam to dopuščalo. Mladi si
želimo te spomine, to zanimivo preteklost, ki je marsikomu
polepšala življenje, spet obuditi. Zato si v zadružnem domu
ob hostlu, medgeneracijskem centru in gostinskem lokalu želimo tudi prostor zase: v obliki plesne dvorane, v kateri bomo
lahko organizirali sestanke za društva, imeli gledališke vaje,
plesne vaje, telovadbo in jogo za starejše in otroke, fitnes ter
različne delavnice, na katerih bodo lahko sodelovali otroci,
mladi, starejši in tudi upokojenci. Prav tako si želimo tudi
dvorano za večja praznovanja, srečanja, razstave, predstave in
kulturne nastope. Zunaj, v okolici zadružnega doma, pa naj bo
tudi nam namenjen prostor za različne dejavnosti in igrišče za
športne aktivnosti. Da bomo lahko tudi zares plesali, pa bomo
gotovo organizirali kakšno vaško veselico.«
Mi pa dodajamo: naj se jim njihove želje uresničijo, da bo tako,
kot je bilo nekoč …

Na marčevski seji Sveta Krajevne skupnosti Krištanci, Šalinci,
Grlava smo največ besed namenili predstavitvi idejne zasnove
za ureditev objekta Zadružnega doma Krištanci. Tako je bil
narejen prvi, a pomemben korak za izvajanja nadaljnjih aktivnosti. Enotni in prepričani smo, da smo na pravi poti in da
bomo skupaj z Občino Ljutomer uspeli uresničiti želje mnogih
krajanov, da bi tako vas Krištanci kot krajevna skupnost zaživela in dobila novo podobo. Zadružni dom stoji na izjemno
lepi lokaciji, saj je v bližini železniške postaje, kopališča Banovci, mnogih znamenitosti, lepe narave, dobre kulinarike in
prijaznih ljudi.
Naši mladi so zapisali: »Mladi imamo ideje za različne dogodke, predstave, praznovanja, športna srečanja, igre, tekmovanja, telovadbo, tabore in delavnice, vendar pri tem vedno
naletimo na isto težavo – in to je kraj izvedbe. Zgodovina Zadružnega doma Krištanci je bogata in zato se ga vsakdo spominja z lepimi besedami. Ta je bil namreč stičišče dogajanja,
druženja in prijetnih dogodkov. Nekoč so vaščani in tudi drugi
obiskovalci iz bližnjih in daljnih krajev prav tu, pri zadružnem domu, našli razlog za radost in veselje. Z veseljem so si
ogledali predstave ob materinskem dnevu in dnevu žena ter
uživali tako v poletnih igrah kot v aktivnostih v mesecu decembru. Marsikateri otrok je tremo pred nastopom premagal
prav na tukajšnjem odru pred hvaležnimi domačimi gledalci.
Radi so nastopali in tako osrečevali in navduševali svoje star-

Slavica Sunčič, predsednica Sveta KS Krištanci,
Šalinci, Grlava

Slikanica Zakleta Ana kot darilo Splošne knjižnice Ljutomer ob kulturnem
prazniku
Ob 8. februarju, slovenskem kulturnem prazniku, je zavod
Splošna knjižnica Ljutomer okoliškim vrtcem, osnovnim šolam, občinam in drugim institucijam podaril slikanico o zakleti Ani avtorja Srečka Pavličiča in ilustratorke Nade Stajnko. Ob izidu knjige je bil posnet tudi predstavitveni film, ki je
na ogled na spletu.
S tem dejanjem podpiramo leto prleških vrednot in vinske
kulture, ki ga je v letu 2022 razglasila Občina Ljutomer. Naloga naše knjižnice je med drugim tudi ta, da domače avtorje
spodbujamo k pisanju in zapisovanju zgodb, legend, pesmi,
zgodovinskih dogodkov in drugih pomembnih mejnikov iz
naših krajev. Tako ohranjamo legende in zgodbe ter poveču-

jemo svojo domoznansko zbirko. Prepričani smo, da vas bo
zgodba razveselila in ponesla v zgodovino domačih krajev,
in sicer v okolico Podgradja oziroma kapelice svete Ane in
Vardovega gradu.
Legenda v Zakleti Ani govori o zaljubljenem paru, Ani in Blažu, ter o hudi grofici, ki ni odobravala mlade ljubezni. V zgodbi nastopa tudi kača, ki se pojavi vsakih 300 let in okoli vratu
nosi ključek. Mogoče vas bo zgodba nagovorila, da se podate na sprehod v okolico kapelice svete Ane na Podgradju in
morda bo prav vam namenjeno srečanje s kačo. Kdo ve?

Vesna Laissani, direktorica Splošne knjižnice Ljutomer
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Štiri Prlečke ustvarile slikanico
Ksenija Kolar Švarc, avtorica zgodbe, Brigita Bohinec Zadravec in Anika
Zadravec, ki sta prispevali slikovite
ilustracije, ter Sara Munda, ki je slikanico grafično oblikovala in pripravila
za tisk, smo bralcem ponudile zanimivo
slikanico z naslovom O kamenčku, ki je
želel postati oblak.
Avtorice imamo rade življenje in nam
srečo v očeh pričarajo predvsem vsakodnevne drobne stvari. Verjamemo,
da se dobro vedno z dobrim vrača, mogoče ne takoj, a se. Prav tako iz izkušenj
vemo, da nikoli ne smemo nad ničemer
obupati ali odnehati, ko se za nekaj odločimo, temveč z vso vztrajnostjo slediti
svojemu cilju. Prav tako sporočilo nosi
tudi naša slikanica. Starše nagovarjamo
k temu, da je pomembno vzgojiti otroka, ki sledi svojim sanjam, nematerialnim željam in interesom ter verjame in
zaupa vase.
Nekaj slikanic je odpotovalo že tudi
v tujino k slovenskim družinam, med

drugim na Hrvaško, Finsko in Irsko. Ciljna publika slikanice so predšolski otroci
in otroci do 10. leta starosti. Primerna je
za učenje branja, saj je besedilo zapisano z velikimi tiskanimi črkami. Povratne
informacije tistih, ki slikanico že imajo,
so zelo dobre, pozitivne in spodbudne.
Ne uporabljajo je samo starši, ampak
tudi vzgojiteljice v vrtcih in učiteljice v
prvih treh razredih osnovne šole.
Slikanica je izšla v samozaložbi. Pokroviteljstvo so ponudili županja Občine
Ljutomer mag Olga Karba ter sponzorji
Kulturno društvo Anton Krempl Mala
Nedelja, Pekarna Hojs iz Kuršincev,
Krim, d. o. o., Ljutomer, Otroški svet, d.
o. o., Maribor in Strojno ključavničarstvo, s. p., Radoslavci. Posvečena je častitljivi 50. obletnici vrtca Mala Nedelja,
v katerem sem zaposlena že 25. leto, in
otvoritvi prizidka vrtca. Posvetila in podarila sem jo tudi vsem srčnim vzgojiteljicam, svojim sodelavkam iz vrtca, ki
ne opravljajo samo svojega poslanstva,

ampak zanj tudi živijo ter se s toplino,
prijaznostjo, srčnostjo in pozitivnostjo
že leta razdajajo mnogim generacijam
otrok, ki so nam leto za letom zaupani v
varstvo in vzgojo. V dar so jo dobili tudi
vsi otroci našega vrtca.
V prihodnje bi želela z dobrodelnim
podarjanjem slikanic še nadaljevati.
Razmišljam na primer o junakih tretjega nadstropja ter o otrocih v bolnišničnih oddelkih vrtca in v varnih hišah
po Sloveniji.

Ksenija Kolar Švarc

Strokovni posvet »Nasilje v družini – izziv družbe ali posameznika«

Center za socialno delo (CSD) Pomurje je v sodelovanju s Policijsko upravo Murska Sobota in Občino Lendava ob mednarodnem dnevu žena, ki

ga vsako leto obeležujemo 8. marca,
pripravil strokovni posvet »Nasilje v
družini – izziv družbe ali posameznika«. Na njem smo prisluhnili strokovnjakom s področja nasilja v družini:
Alojzu Sladiču z Generalne policijske
uprave, ki je spregovoril o covidu-19
in prekrških, povezanih z alkoholom,
asist. dr. Jasni Podreka iz Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani, ki je
spregovorila o intimnopartnerskih
umorih v Sloveniji, prof. Katji Filipčič
iz Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki je predstavila obravnavo nasilja
v družini v času covida-19, ter prof.
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Branku Lobnikarju iz Fakultete za
varnostne vede Univerze v Mariboru,
ki nas je seznanil z rezultati projekta
IMPRODOVA, katerega del je bil tudi
CSD Pomurje.
Namen strokovnega posveta je bil
krepitev medsebojnega sodelovanja
zaradi vse bolj pereče problematike
nasilja v družini in izzivov, s kateri se
srečujemo v zadnjem obdobju. Nasilje
v družini lahko prekinemo samo na en
način: da o njem začnemo govoriti.

Sandra Fekonja,
direktorica CSD Pomurje

Patronažno varstvo

Kdaj vas obišče patronažna medicinska sestra in kakšna je njena
vloga?
V Zdravstvenem domu (ZD) Ljutomer
izvajamo vrsto programov in aktivnosti, s katerimi skrbimo za zdravje
občanov. Ena izmed teh dejavnosti je
tudi patronažno varstvo, ki je del primarnega zdravstvenega varstva. Organizirano je kot samostojna organizacijska enota, nosilka je diplomirana
medicinska sestra.
Patronažna
zdravstvena
nega
je specialno področje zdravstvene
nege, ki se ukvarja s posamezniki, z
družino in lokalno skupnostjo v vseh
obdobjih zdravja in bolezni. Patronažna medicinska sestra ugotavlja potrebe po zdravstveni pomoči pacienta na
njegovem domu, to je po zdravstveni
negi, ter načrtuje posege zdravstvene nege, jih izvaja in vrednoti dosežene cilje. Svetuje o zdravem načinu
življenja in obnašanja ter opozarja na
dejavnike tveganja, ki lahko ogrozijo
zdravje posameznika ali članov družinske skupnosti. Ocenjuje, kdaj in kaj
je posameznik ali član družinske skup-

nosti sposoben storiti zase in česa ne.
Izvaja zdravstveno-socialno obravnavo posameznika, družine in skupnosti
ter je koordinatorka vseh oblik pomoči
na domu s ciljem, da se čimprej vzpostavi neodvisnost in samostojnost pri
opravljanju posameznikovih osnovnih
življenjskih aktivnostih. To je prispevek patronažne službe pri krepitvi in
ohranjanju zdravja, preprečevanju
bolezni, odkrivanju zgodnjih znakov
bolezni, usmerjanja k zdravniku, negovanja bolnih in tudi k rehabilitacijski
zdravstveni negi.
Kdaj poklicati patronažno medicinsko sestro in kako do informacij?
Starši naj ob odpustu novorojenčka iz
porodnišnice sami obvestijo patronažno medicinsko sestro po telefonu
ali prinesejo zeleni karton – obvestilo o porodu, lahko pa se ob prihodu
iz porodnišnice ustavijo pri informatorju ali v stavbi nujne medicinske
pomoči (popoldan, vikendi) in tam
pustijo vse potrebne podatke za obisk
patronažne medicinske sestre. Novorojenčka in otročnico obiščemo v roku
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24 ur po odpustu iz porodnišnice.
Pacienti iz rizične skupine prebivalstva naj vedno, ko zaznajo nerešljiv
zdravstveno-socialni problem, brez
strahu pokličejo svojo patronažno
medicinsko sestro, ki bo poskušala strokovno reševati problematiko in tudi
posredovati pri ustreznih službah.
Kadar osebni zdravnik izda delovni
nalog in naročilo za izvedbo storitve
patronažni medicinski sestri pošlje
ambulanta, klic s strani pacienta za to
storitev ni potreben.
Vse informacije o patronažnem varstvu ZD Ljutomer najdete na spletni
strani ZD Ljutomer pod zavihkom patronažno varstvo. Tam najdete seznam
vseh terenskih patronažnih medicinskih sester UE Ljutomer in njihove telefonske številke. Pišete pa nam lahko
tudi po e-pošti na naslov patronaza@
zd-lju.si.
Patronažne medicinske sestre ZD Ljutomer svoje delo opravljamo s predanostjo in s srcem. Naše delo je že samo
po sebi težko, saj naše vsakodnevno
delo poteka na terenu, pri čemer se
moramo v različnih vremenskih in
prometnih razmerah prebiti do ljudi,
ki nas čakajo in seveda potrebujejo.
Delo je res specifično in ga je težko
primerjati z delom v zdravstvenih
ustanovah. Nikoli namreč ne vemo,
kaj nas čaka za hišnimi vrati, na katera potrkamo. Biti moramo dobro strokovno podkovane, kajti pri pacientu
smo same in moramo hitro in ustrezno presoditi situacijo ter skupaj s pacientom ali družino poiskati rešitev
oziroma ustrezno ukrepati.

Renata Škrget,
mag. zdr. soc. manag.

Stanje na trgu dela v Občini Ljutomer konec leta 2021
Leto 2021 je bilo na trgu dela v Pomurju in tudi v Občini Ljutomer zelo
ugodno. Število prijavljenih oseb na
Zavodu RS za zaposlovanje se zmanjšuje, ker so potrebe delodajalcev po
novih sodelavcih velike.
Registrirana brezposelnost v Občini
Ljutomer je bila konec decembra 2021
7,2-odstotna, kar je višje kot v Upravni
enoti Ljutomer, v kateri je stopnja registrirane brezposelnosti 6,9 %, in višja
od slovenskega povprečja, ki znaša 6,7
%. Stopnja registrirane brezposelnosti
januarja 2021 je bila 10,5 % in se je do
konca leta torej zelo znižala. Decembra
2021 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljenih 351 občanov iz Občine Ljutomer, kar je bistveno manj kot
januarja 2021, ko je bilo na Zavodu prijavljenih 515 občanov Občine Ljutomer.

•
•
•
•
•
•
•

Osebe po starosti:
11,1 % oseb 15–24 let – 39 oseb;
10 % oseb 25–29 let – 35 oseb;
17,1 % oseb 30–39 let – 60 oseb;
17,9 % oseb 40–49 let – 63 oseb;
33 % oseb 50–59 let – 116 oseb;
10,8 % oseb 60–69 let – 38 oseb.

Stanje brezposelnosti v Občini Ljutomer je kljub epidemiji in težavam z
novim koronavirusom dobro. Število
brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje, se je glede
na začetek leta 2021 zelo zmanjšalo,
izboljšuje pa se tudi struktura. Zmanjšali sta se število prijavljenih žensk
in število dolgotrajno brezposelnih
oseb, ki so prijavljene več kot eno leto
in ki so na trgu dela težje zaposljive,

Struktura prijavljenih oseb je naslednja:
• 46,2 % moških – 162 oseb;
• 53,8 % žensk – 189 oseb.
• Skupine brezposelnih:
• 10,5 % iskalcev prve zaposlitve – 37
oseb;
• 14,8 % stečajnikov in presežnih delavcev – 52 oseb;
• 40,7 % dolgotrajno brezposelnih
(prijavljenih več kot eno leto) – 143
oseb;
• 25,9 % invalidov – 91 oseb.
• Osebe po ravni izobrazbe:
• 31,3 % z OŠ ali manj – 110 oseb;
• 30,2 % z nižjo oziroma srednjo
poklicno izobrazbo – 106 oseb;
• 24,2 % s srednjo tehnično, strokovno oziroma splošno izobrazbo – 85
oseb;
• 14,2 % z visokošolsko izobrazbo 1.,
2. oziroma 3. stopnje – 50 oseb.
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ker imajo ovire, ki jim preprečujejo,
da bi se lahko hitro zaposlile. Kar nekaj prijavljenih je invalidov, ki lahko
opravljajo delo v okviru njihove preostale delazmožnosti.

Delodajalci iščejo nove sodelavce, potreb je veliko na področju turizma in
gostinstva, gradbeništva, prevozništva, storitvenih dejavnosti, kovinarstva in v različnih montažah. Vseh
objavljenih prostih delovnih mest ne
moremo zapolniti s svojimi strankami, ker v evidenci nimamo prijavljenih oseb s teh področij oziroma z
znanjem, ki ga delodajalci zahtevajo.

Jelka Jež,
vodja Urada za delo Ljutomer

Večgeneracijski center Pomurja: vsak konec je nov začetek
polnila kinodvorano, večkrat smo organizirali izmenjevalnico
oblačil, različno celodnevno varstvo otrok, aktivno smo izpeljali svoj pomemben delež v okviru različnih vseslovenskih
akcij in še veliko več. In kar je najpomembnejše: aktivnosti so
bile in so kakovostne in brezplačne za udeležence.
Z zaključkom projekta naše delo ni končano. Najdete nas na
sedežu organizacije na Spodnjem Kamenščaku 23, na katerem
ste zmeraj dobrodošli. Prostovoljci med tednom še vedno vsakodnevno razdeljujemo hrano, izvajamo družabništvo, se udeležujemo rednih mentorskih sestankov, pridno pa se prijavljamo tudi na nove projekte in pripravljamo različne aktivnosti.
V začetku letošnjega leta je Mladinski svet Ljutomer pridobil
znak kakovosti za vodilno organizacijo v sklopu projektov
Evropska solidarnostna enota, kar pomeni, da bomo tudi v
prihodnje lahko gostili mlade prostovoljce iz tujine.
Če se nam želite pridružiti tudi vi nam pišite po e-pošti na naslov msljutomer@gmail.com.

Na enoti v Ljutomeru se je zaključilo petletno obdobje izvajanja projekta Večgeneracijski center Pomurja in s tem se je vsa
dejavnost Mladinskega sveta Ljutomer preselila na naš sedež.
Minuli projekt je v naši organizaciji z vključevanjem uporabnikov in prostovoljcev ter številnih sodelujočih organizacij
dosegel zavidljive rezultate, za kar se vsem vam in ključnim
deležnikom, kot so Občina Ljutomer, Evropski socialni sklad
in Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, tudi najlepše zahvaljujemo. V petih letih smo izvedli več kot 1.179 aktivnosti, ki so trajale kar
2.884,5 ure. Za primerjavo oziroma povedano drugače: zaposlena oseba s polnim delovnim časom (8 ur) na leto opravi
manj kot 2040 delovnih ur (brez praznikov in z dopustom).
Aktivnosti se je udeležilo natanko 15.676 udeležencev, pri
njihovi izvedbi pa je sodelovalo od 20 do 55 različnih prostovoljcev na leto. Poleg tega smo izvajali še informiranje in
neformalno druženje po 6 do 8 ur vsak delovni dan. Uvedli
smo tudi vsakodnevno razgibavanje ter izvedli številne druge
odlično obiskane akcije in predavanja. Sanela Banović je na-

Ekipa Mladinskega sveta Ljutomer

HELEN DORON ENGLISH tečaji
angleščine za otroke v Ljutomeru
Popolnoma naravno učenje, ki v ospredje
postavlja otroka. Poteka v sproščenem
vzdušju, skozi osmišljene aktivnosti, izključno
v angleščini.
Želite svojemu otroku omogočiti kvalitetno
preživljanje prostega časa?
In s tem najzabavnejši in hkrati najučinkovitejši
način usvajanja angleščine?
Rezervirajte si brezplačno predstavitveno urico v
učilnici v Ljutomeru na ormoz@helendoron.com
ali na 031 343 642 (Petra).
Ne zamudite vpisa v novo šolsko leto 2022/23,
pričnemo kmalu!
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Policijska postaja Ljutomer opozarja
letu se je vendarle uredila zakonodaja tudi na tem področju.
Vožnja z njimi je dovoljena po kolesarskem pasu, kolesarski
stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni ali niso
prevozne, je dovoljena vožnja ob desnem robu smernega
vozišča v naseljih, a le v tistih z omejitvijo hitrosti vožnje do
50 km/h. Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti je obvezen sprednji žaromet z belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijska svetilka z rdečo svetlobo. Poleg tega mora biti na zadnji strani nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pa rumen ali oranžen
bočni odsevnik. Do dopolnjenega 18. leta starosti je obvezna
uporaba čelade.

Prometna varnost
Policisti Policijske postaje Ljutomer posvečamo posebno pozornost varnosti v cestnem prometu, predvsem najbolj ogroženih skupin udeležencev v prometu, to je pešcem. Pešci lahko s svojim ravnanjem pomembno prispevajo k večji varnosti,
in sicer s pravilnim prečkanjem na označenih mestih, pravilno hojo ob cestišču in uporabo odsevnih predmetov, s katerimi lahko povečajo svojo vidnost. Voznike motornih vozil,
koles in skirojev oziroma e-skirojev pa opozarjamo, da morajo biti med vožnjo izjemno pozorni na pešce in pred njimi ne
smejo izsiljevati prednosti. Še posebej morajo biti previdni na
območju prehodov za pešce in tam, kjer je prisotnost pešcev
večja (šole). Pešci pa morajo prav tako kot ostali udeleženci
v prometu spoštovati cestnoprometne predpise. Na prehodih za pešce nimajo absolutne prednosti, zato se morajo pred
prečkanjem prepričati, da to lahko varno storijo. Ponoči in ob
slabši vidljivosti morajo obvezno nositi odsevna telesa za večjo vidnost ali svetilko, ki oddaja belo svetlobo. Ne samo voznikom, ampak tudi pešcem v cestnem prometu odsvetujemo
uporabo mobilnih telefonov in slušalk, saj ob njihovi uporabi
ne slišijo oziroma pravočasno ne zaznajo nevarnosti.
Policisti bomo preventivno delovali in nadzirali prav šibkejše
udeležence v cestnem prometu (pešci, kolesarji, vozniki lahkih motornih vozil – električnih skirojev), saj so ravno ti prepogosto udeleženi v prometnih nesrečah, katerih velik del se
žal konča s tragičnim izidom. Zato vsi omenjeni poskrbite za
lastno varnost in upoštevajte cestnoprometne predpise.

Telefon in slušalke!
Kazen za uporabo telefona ali slušalk na kolesu, e-skiroju ali
drugih prevoznih sredstvih, za katere ni potrebno vozniško
dovoljenje, znaša kar 120 evrov ali trikrat več kot doslej! Prav
tako pa je na njih prepovedano prevažati druge osebe ali
predmete, ki med vožnjo ovirajo voznika.
Velikonočni prazniki
Bližajo se velikonočno prazniki, med katerimi ponekod ohranjajo tradicijo pokanja. Zato se bo povečala uporaba acetilena
(karbida) in različnih priprav za pokanje, kot so možnarji ali
druga priročna sredstva. Za uporabo karbida ni posebnih
omejitev, treba pa je opozoriti na previdnost pri rokovanju
z njim. Upoštevajte varnostne ukrepe, še posebej varnostno
razdaljo. Količina smodnika ne sme biti prekoračena, uporaba možnarjev mladoletnim osebam ni dovoljena. Uporabniki možnarjev morajo imeti ustrezen certifikat ali potrdilo o
usposobljenosti za streljanje z možnarji.
Zakon o varstvu javnega reda in miru v 11. členu opredeljuje
uporabo karbida ali drugih plinskih zmesi za pokanje, vendar je treba upoštevati varnostna navodila, ki jih predvideva
Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Torej policija
oseb, ki bodo v času praznikov pokali in pri tem upoštevali vsa
varnostna navodila, ne bo sankcionirala. Treba pa je upoštevati, da pokanje ni dovoljeno v času med 22. in 6. uro, saj bi takrat s tem motili mir in počitek ljudi. V primeru neupoštevanja navedenega je kršitelj na podlagi 8. člena Zakona o varstvu
javnega reda in miru kaznovan z globo najmanj 83,46 evra.
Če je le mogoče, se pokanju odpovejte.

Kaj morajo vedeti vozniki e-skirojev?
Ker je pomlad in z njo prijetnejše vreme pred vrati, bodo
na plano ponovno prišla v Sloveniji že nekaj časa močno
razširjena majhna in cenovno dokaj ugodna električna vozila,
ki jih večina pozna pod imenom električni skiro. V lanskem

Lidija Nemec, vodja policijskega okoliša
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Vključevanje uporabnikov v skupinske aktivnosti
koj ko so razmere to dopuščale, smo organizirali različna
druženja. Izvedli smo gibalne urice na prostem ter tematske pogovorne urice, namenjene izobraževanju in spodbujanju k zdravim življenjskim navadam. Povezujemo
se z različnimi organizacijami, tako da se naših delavnic
udeležujejo tudi drugi obiskovalci. Lani smo izvedli tudi
srečanje uporabnikov, svojcev in osebnih asistentov na
Gajševskem jezeru. Vzdušje je bilo čudovito, zato že načrtujemo naslednje srečanje in druge aktivnosti.
Naše najpomembnejše vodilo so potrebe in želje uporabnikov, zato ti skupaj s svojimi osebnimi asistenti sodelujejo pri oblikovanju skupinskih aktivnosti, tako da podajajo
svoje predloge in želje za vsebino ter aktivno sodelujejo
pri njihovi izvedbi.
Če želite tudi sami biti deležni individualnega pristopa,
prijaznega in soustvarjalnega odnosa oziroma če potrebujete več informacij ali pomoč pri izpolnitvi vloge za
uveljavljanje osebne asistence, vas vabimo, da pokličete Dragico Kosmajer (izvajalka in usklajevalka, 041 612
499) ali Petro Razlag (strokovna vodja, 041 785 240).

V KDR Združenje asistenca so. p. kot izvajalec osebne
asistence posvečamo posebno pozornost individualnim
potrebam in željam naših uporabnikov. Osnovni namen
delovanja društva je z izvajanjem osebne asistence (OA)
doseči večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno vključenost v družbo osebam z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami. Za
ohranjanje kvalitete izvajanja osebne asistence opravljamo redne obiske na domu uporabnika z namenom preverjanja zadovoljstva z izvajanjem osebne asistence, ugotavljanja potreb in želja uporabnikov ter prepoznavanja
morebitnih dilem, stisk ali težav in tudi iskanja ustreznih
rešitev.
Našim uporabnikom je zelo dragoceno vključevanje v
skupinske aktivnosti. V času najstrožjih ukrepov za zajezitev širjenja virusa smo pričeli z izvajanjem gibalnih
uric z aplikacijo ZOOM. Urice so namenjene izvedbi prilagojenih vaj za razgibavanje telesa, pa tudi vzpostavljanju socialnih stikov z drugimi udeleženci. Odziv je bil tako
pozitiven, da so gibalne urice na ZOOM-u postale naša tedenska stalnica.
Uporabniki pogrešajo tudi stike zunaj svojega doma. Ta-

Petra Razlag, strokovna vodja izvajanja OA
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TOP IZBOR POČITNIC IN POTOVANJ. Za več ponudbe nas obiščite v poslovalnici Ljutomer.
Cene veljajo do 30.4. oz. do preklica. Za napake v tisku ne odgovarjamo.

HRVAŠKA - MAKARSKA

HRVAŠKA - RABAC

hotel NARCIS 4*
v sobi 2 TWC cesta T SAT TV SEF H S KL - standard

7 x ALL INCLUSIVE LIGHT +

25.6. - 2.7.......... 413.........369 €
2.7. - 16.7.......... 481.........429 €
16.7. - 27.8........ 550.........499 €
27.8. - 3.9.......... 481.........429 €
3.9. - 10.9.......... 413.........369 €

OTROK

HN VALAMAR SUNNY RIVIJERA 2*

BREZPLAČNO

7 x ALL INCLUSIVE LIGHT +

v sobi 1/2 TWC P SAT TV H KL

DO 12. LETA

V SOBI 2+1 Z DVEMA ODRASLIMA.
GLEJ POPUSTE IN DOPLAČILA.

AKCIJSKE CENE
AVTOBUSNEGA
PREVOZA

Za opis hotela, več tipov sob ter popuste in doplačila glej www.relax.si.

18.6. - 25.6........ 431.........369 €
25.6. - 2.7.......... 455.........389 €
2.7. - 20.8.......... 527.........449 €
20.8. - 27.8........ 455.........389 €
27.8. - 3.9.......... 419.........349 €

POPUST DO

88 €

DVA OTROKA

DO 14. LETA

BREZPLAČNO

V SOBI 2+2 Z DVEMA ODRASLIMA.
GLEJ POPUSTE IN DOPLAČILA.

POPUST DO

60 €

HRVAŠKA - TROGIR

na osebo

hotel JADRAN 3*
v sobi 1/2 TWC TER.MS SAT TV KL dep. pritličje

17.6. - 24.6........ 431.........389 €
24.6. - 1.7.......... 479.........429 €
1.7. - 15.7.......... 563.........509 €
15.7. - 19.8........ 599.........539 €
19.8. - 2.9.......... 563.........509 €

na osebo

PRVI OTROK

do 12. leta

BREZPLAČNO
DRUGI OTROK
do 7. leta

BREZPLAČNO
V SOBI 2+1 Z DVEMA ODRASLIMA.
DRUGI OTROK BREZ LEŽIŠČA.

AKCIJSKE CENE
AVTOBUSNEGA
PREVOZA

AKCIJSKE CENE
AVTOBUSNEGA
PREVOZA

Za opis hotela, več tipov sob ter popuste in doplačila glej www.relax.si.

Za opis hotela, več tipov sob ter popuste in doplačila glej www.relax.si.
FMM26491

HRVAŠKA - KRIŽARJENJE PO
DALMACIJI - 8 dni

CENA ŽE ZA

689
€
na osebo

MAKEDONIJA IN ALBANIJA

Odhodi:

Odhoda:

Cena že za 689 € (cena se razlikuje od termina do termina)

Cena vključuje:

11.6., 18.6., 25.6., 6.8., 13.8., 20.8., 3.9., 10.9.
Cena vključuje:

• križarjenje po programu
• namestitev v dvoposteljnih kabinah (1/2 TWC S sef KL) v podpalubju
• 6 x polpenzion
• 1 x polni penzion
• luške pristojbine, strošek posadke in goriva
• brezplačen internet
• klimatizirani saloni in kabine
• spremljanje
Za natančnejši opis potovanja glej www.relax.si

CENA ŽE ZA

799
€
na osebo

24.5., 27.9., 24.10., 7.12. ...519 €

letalski prevoz na relaciji Ljubljana - Tivat - Ljubljana
avtobusne prevoze po programu
1 x polpenzion v hotelu 3/4* v Tirani
1 x polpenzion v hotelu 3/4* v Skopju
1 x nočitev z zajtrkom v hotelu 3/4* v Ohridu
1 x polpenzion v hotelu 3/4* v Ohridu
3 x polpenzion v hotelu 3/4* v Draču
ogledi po programu
ogled vinogradniške kleti v Tikvešu
kosilo v Sarandi
kosilo v Kruji
spremljava oz. vodenje potovanja

Cena vključuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

Termin: 22.6. že za 1.399 € po osebi
Cena vključuje:

• letalski prevoz z vključenimi letališkimi taksami in pristojbinami na relaciji
Ljubljana - Dubaj - Zanzibar - Dubaj - Ljubljana
• asistenco na letališčih
• 10 dni / 7 x nočitev s storitvijo POLPENZION v času bivanja v hotelu
• osnovno nezgodno zavarovanje
• izlet na farmo začimb
• obisk opic v tropskem gozdu - Jozani National Park
• topel obrok na letalu
• prevoz z letališča na Zanzibarju do hotela in nazaj
• organizacijo in izvedbo potovanja

VEČ MOŽNIH HOTELOV
SLOVENSKI PREDSTAVNIK

letalski prevoz na relaciji Ljubljana - Istanbul - Ljubljana
letališke in varnostne pristojbine
avtobusni prevoz letališče – hotel - letališče
4 x nočitev v hotelu 4* superior s storitvijo nočitev z zajtrkom
spremstvo lokalnega vodiča v srbo-hrvaškem jeziku na vodenih izletih
organizacijo potovanja
1x izlet z ogledi zgodovinskih znamenitosti mesta (vstopnine ob doplačilu)
1x izlet na Grand Bazar in do palače Dolmabahce (vstopnine ob doplačilu)

Za celoten program glej www.relax.si

Za celoten program glej www.relax.si

POČITNICE NA RAJSKEM ZANZIBARJU

CENA ŽE ZA

519
€
na osebo

Odhodi:

5.6. in 18.9. .....799 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISTANBUL - MESTO DVEH CELIN

CENA ŽE ZA

1.399
€
na osebo

KUPON
S TEM LETAKOM
VAM PRIZNAMO
POPUST V
VREDNOSTI 20 €
NA REZERVACIJO.
Kupon velja za rezervacijo katerega koli
aranžmaja v organizaciji Relax Turizem d.d.
Kupon velja za rezervacije do 20.5.2022, ne
more se ga zamenjati za gotovino, na eno
rezervacijo se lahko unovči samo en kupon.

Za celoten program glej www.relax.si

www.relax.si
PE LJUTOMER: Prešernova 3,

051 220 200, E-pošta: relax.ljutomer@relax.si

Ukrepi za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice

V zadnjih dveh letih je v vinogradih
Ljutomersko-Ormoških goric prišlo
do večjih izbruhov zlate trtne rumenice. Okužene trte so bile najdene pri
vseh sortah, zato so bili jeseni leta
2021 posekani posamezni vinogradi.
Zlata trsna rumenica je huda neozdravljiva karantenska bolezen vinske trte. Bolezenska znamenja lahko
opazimo sredi julija, izrazitejša pa so
avgusta in septembra. Listi okuženih
trt bledijo in se zvijajo navznoter. Pojavi se lahko odmiranje listnih ploskev
med posameznimi listnimi žilami. Pri
rdečih sortah se predčasno rdeče obarvajo. Cvetenje in oploditev sta motena,
lahko se posušijo kabrnki. Po cvetenju
se jagode na grozdih osipajo, kasneje
prihaja do venenja in sušenja grozdov.
Na okuženih poganjkih se pojavljajo
nabrekline, poganjki pa slabo ali sploh
ne olesenijo. Bolezen prenaša ameriški

škržatek, ki je tujerodna vrsta z enim
rodom letno. Prezimi na trti v stadiju
jajčeca, ličinke se običajno izležejo sredi maja. Prvi odrasli škržatki se pojavijo v začetku julija. Najučinkovitejša
ukrepa preprečevanja širjenja zlate
trsne rumenice sta odstranjevanja
okuženih trsov in zatiranje škržatka z
insekticidi, ki je obvezno na vinorodnih območjih. Upoštevati je potrebno
napovedi za zatiranje po cvetenju trte,
ki jih pripravlja Kmetijsko-gozdarski
zavod Maribor. Napovedi so dostopne
na spletni strani Agrometeorološkega
portala RS: http://agromet.mkgp.gov.
si/pp/. Mogoče se je naročiti tudi na
prejemanje obvestil po e-pošti. Obvezno je najmanj 1 tretiranje, natančno
število za posamezna območja pa bo
napovedala Javna služba zdravstvenega varstva rastlin. Zatiramo lahko s
srestvi Sivanto prime, Mospilan 20 SG
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in Movento SC 100. Ostali registrirani
pripravki niso dovolj učinkoviti. V ekoloških vinogradih je potrebno izvesti
vsaj dve škropljenji. Mogoče je uporabiti pripravke na osnovi naravnega
piretrina, kot sta Flora verde in Biotip
floral. Priporočamo, da v začetku julija v vinograde obesite rumene lepljive
plošče. Obesite jih na višini predzadnje
žice ali ob bujnejše trte, saj se odrasel
škržatek najraje zadržuje prav na njih.
Izobesiti je treba vsaj 3 do 5 plošč na
hektar. Plošče je potrebno tedensko
pregledovati vsaj do začetka avgusta,
čeprav škržatek leta vse do sredine
septembra. Plošče je treba menjavati
vsaka dva tedna. Če se na rumeno lepljivo ploščo ulovijo več kot 4 škržatki
na teden, je škropljenje treba ponoviti.
Pri uporabi posameznih pripravkov je
treba upoštevati dovoljeno število tretiranj na leto: Sivanto prime – enkrat,
Mospilan 20 SG – enkrat, Movento SC
100 – dvakrat, Flora verde in Biotip floral – oba trikrat.
Med letom, še posebej pa junija in
julija, bo Javna služba zdravstvenega
varstva rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor organizirala predavanja in delavnice na temo
preprečevanja širjenja zlate trsne
rumenice in o prepoznavanju ameriškega škržatka na trti in rumenih
lepljivih ploščah. O datumih boste še
obveščeni.
Več informacij o zlati trsni rumenici je mogoče najti na spletni strani
UVHVVR: https://www.gov.si/teme/
zlata-trsna-rumenica/.

mag. Jože Miklavc,
Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor

Obvestila Upravne enota Ljutomer
V letu 2022 je na področju storitev
upravne enote predvidenih nekaj
sprememb, ki so pogojene z roki.
• Do konca leta je treba zamenjati
vozniška dovoljenja, ki so še na starih tridelnih rožnatih obrazcih, saj
bodo ta 19. januarja 2023 prenehala
veljati.
• V letošnjem letu poteče veljavnost
večjemu številu osebnih izkaznic in
potnih listin, zato vam priporočamo, da ste pozorni na veljavnost
svojih osebnih dokumentov in jih
pravočasno zamenjate. Tako se boste izognili nepotrebnim nevšečnostim, ko boste želeli na dopust.
• Vloge za nove biometrične osebne izkaznice smo začeli sprejemati
marca 2022. Če imate še veljavno
osebno izkaznico, je ni treba obvezno zamenjati za novo biometrično
osebno izkaznico.
• Subvencijska kampanja bo izvedena
v obdobju do 6. maja 2022. Od 7. do
31. maja 2022 bo zaradi morebitnih
»izjemnih okoliščin« omogočen še
poseben rok za tiste, ki:
• zaradi razmer, povezanih s covidom-19, ki vplivajo na delo upravne enote, ne bodo mogli pravočasno izvesti potrebnih sprememb v
RKG;
• zaradi razmer, povezanih s covidom-19, ki vplivajo na delo upravne enote, ne bodo mogli pravočasno izvesti spremembe nosilca
kmetijskega gospodarstva v RKG;
• bodo za vložitev zbirne vloge pooblastili izvajalca javne službe za
kmetijsko svetovanje in ki zaradi
razmer, povezanih s covidom-19,
ki vplivajo na izvajalca javne službe za kmetijsko svetovanje, ne

bodo mogli pravočasno oddati
zbirne vloge ali zahtevka za DŽ
drobnico.
• 31. 12. 2021 je začel veljati nov
Gradbeni zakon (Uradni list
199/21), ki se začne uporabljati 1. junija 2022. Zakon prinaša
nekatere novosti, do navedenega
datuma pa se pričakuje tudi sprememba relevantnih podzakonskih aktov.

Vlada Republike Slovenije je 9. marca
2022 sprejela sklep o uvedbi začasne
zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine (Uradni list RS, št. 32/22). Začasna
zaščita se v RS uvede za osebe, ki so
24. februarja 2022 ali pozneje razseljene iz Ukrajine zaradi vojaške invazije ruskih oboroženih sil, ki se je začela
na navedeni datum. Vloga za začasno
zaščito se vloži bodisi na policijski postaji ali na upravni enoti, v kateri nameravajo osebe začasno bivati. Organ,
ki prejme vlogo in morebitna dokazila
(policija oziroma upravna enota), prosilcu izda potrdilo o prejemu vloge. Po
izvedenem postopku se upravičenim
osebam, ki bodo izpolnjevale vse zakonske pogoje, izda izkaznice za začasno zaščito.
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Z željo, da bi delo na upravni enoti
potekalo s čim manj stiki ter da bi varovali zdravje obojih, tako državljana
kot zaposlenih, smo kot testna upravna enota odprli tudi posebno »virtualno okence upravnih enot«. V začetni/
testni fazi lahko državljani na ta način
sicer opravijo le nekaj upravnih storitev, vendar pa so odzivi uporabnikov izjemno pozitivni. Če potrebujete
potrdilo iz uradnih evidenc, če želite
preveriti, v kateri fazi je vaš upravni
postopek, ali vas zanimajo le splošne
informacije o upravnih storitvah, se
lahko preprosto naročite na video klic
na spletni povezavi: https://e-uprava.
gov.si/aktualno/narocanje-ue.html,
nato pa se z enim klikom povežete z
uslužbencem, ki vam bo pomagal do
želene storitve.
15. marca 2022 je prenehal veljati
Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
v upravnih zadevah (Uradni list RS, št.
20/22 in 24/22). V skladu s prenehanjem veljave navedenega odloka od 15.
marca 2022 ni več obveznega naročanja strank za obisk upravne enote.

Upravna enota Ljutomer

Šport in rekreacija
Twirling klub Ljutomer na tekmovanju v Slovenskih Konjicah
• Izabel Balažič: 8. mesto v kategoriji
freestyle, tekmovalni razred C- mladinci;
• Tia Budja: 8. mesto v kategoriji freestyle, tekmovalni razred B, mladinci;
• Tia Budja in Lucija Mesarič: 1.
mesto v kategoriji solo par, tekmovalni razred B, člani;
• Tia Budja in Lucija Mesarič: 2. mesto
v kategoriji freestyle par, tekmovalni razred B, člani.

Twirling klub (TK) Ljutomer je po dveh
letih končno le dobil priložnost za tekmovanje. V organizaciji Twirling kluba
Slovenske Konjice je s sodelovanjem
Twirling zvezo Slovenije 12. in 13.
februarja 2022 v Slovenskih Konjicah
potekalo kvalifikacijsko tekmovanje za
25. državno prvenstvo v twirlingu Slovenije. Tekmovanja se je nameravalo
udeležiti šest ljutomerskih tekmovalk
v štirih različnih kategorijah s šestimi
posamičnimi nastopi in štirimi nastopi

v paru. Zaradi okužbe s koronavirusom
smo morali odpovedati tri nastope.

Športna zveza Ljutomer je pripravila
in organizirala že 14. zimsko ligo malega nogometa za člane in za veterane.
Turnirji so potekali ob vikendih od 18.
decembra 2021 do 9. januarja 2022. V
članski kategoriji je sodelovalo 8 ekip,
v veteranski pa 5.
Zmagovalka 14. sezone zimske lige
malega nogometa Športne zveze Ljutomer za člane je postala ekipa ŠIC bar
iz Ljutomera, ki je premagala prav vse
nasprotnike in zbrala 21 točk. Drugo mesto so osvojili Nočni ftiči s Ka-

pele s 14 osvojenimi točkami, tretje
mesto pa Bar Krim Mala Nedelja s 13
točkami. Najboljši strelec je bil Mitja
Gašparič iz ekipe ŠIC bar s 15 zadetki. Priznanje za najbolj »fair« ekipo je
prejela ekipa Bar Krim Mala Nedelja.
V veteranski konkurenci je največ nogometnega znanja prikazala ekipa ŠIC
bar iz Ljutomera, ki je zbrala 9 točk.
Drugo mesto so osvojili Nočni ftiči s
Kapele s prav tako 9 osvojenimi točkami, tretje mesto pa Prorata zavarovalniško zastopstvo Križevci s 5 toč-

Rezultati naših tekmovalk:
• Lucija Mesarič: 7. mesto v kategoriji
two baton, starejši;
• Sara Kustec: 4. mesto v kategoriji
freestyle, tekmovalni razred D, mladinci;
• Mija Makovec: 9. mesto v kategoriji
freestyle, tekmovalni razred C, mlajši mladinci;

Vse tekmovalke so se uvrstile na finale 25. državnega prvenstva v twirlingu Slovenije, ki bo potekalo 23. in 24.
aprila 2022 v športni dvorani ŠIC Ljutomer, vsak dan od 9. ure naprej. Od
šestih tekmovalk, ki so se s svojimi tekmovalni nastopi uvrstile v finale, bodo
na tekmovanju prvič nastopile novinke
Nika Kociper, Maša Habjanič in Maja
Habjanič, starejše tekmovalke pa bodo
tekmovale tudi v skupinski sestavi.

Katarina Vrzel, TK Ljutomer

Aktivnosti Športne zveze Ljutomer
Zimska liga malega nogometa za člane in za veterane
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kami. Naj strelec lige je postal Darko
Zorko iz ekipe Nočni ftiči, ki je dosegel
9 zadetkov. Najbolj »fair« ekipa je bila
ekipa ŠD Cven.

Veteranski turnir v futsalu
Na praznični torek, 8. februarja 2022,
je v športni dvorani ŠIC Ljutomer
potekal veteranski turnir v futsalu,
ki sta ga organizirala ŠIC bar caffe in
Športna zveza Ljutomer. Na turnirju,
ki je postregel z zanimivimi tekmami,
je slavila ekipa Bar Obrtnik iz Ljutomera, drugo mesto je osvojila ekipa
KMN Maribor Ekosen, tretje pa KMN
Stročja vas. Nagrado za najboljšega
vratarja je prejel Tadej Drajer (KMN
Maribor Ekosen), nagrado za najboljšega igralca pa Tomaž Gajser (Bar
Obrtnik). Najboljši strelec turnirja je
postal Gorazd Šunko (Bar Obrtnik).

Športno aktivne zimske počitnice

3. novoletni turnir
v šahu
Športna zveza Ljutomer je turnir v
šahu pripravila skupaj s šahovsko
sekcijo TVD Partizan Ljutomer.
V absolutni kategoriji je zmagal
Janko Brunčič iz Ljutomera,
najboljša članica je bila Marija
Lačen iz Ljutomera, najboljši
tekmovalec do 30 let je bil Matej
Nemec iz Ljutomera, najboljši
tekmovalec, starejši od 60 let, pa
Zvonko Lovrenčič iz Lukavcev.

V času zimskih počitnic, med 28. februarjem in 2. marcem 2022, je Športna
zveza Ljutomer za šoloobvezne otroke
pripravila že tradicionalne Športno aktivne zimske počitnice, ki so potekale
od ponedeljka do srede.
Prvi dan so se otroci v športni dvorani ŠIC Ljutomer preizkusili v različnih
športnih poligonih in elementarnih

igrah, igrali so igro med dvema ognjema in dvoranski hokej. Drugi dan so
se z avtobusom odpravili na zasnežen
Areh ter tam uživali na snegu in se
sankali na sankališču. Zadnji dan pa so
si privoščili kopanje in vodne igre na
kopališču Bioterme Mala Nedelja. Ob
koncu je vsak otrok prejel še spominsko darilo.
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Novoletna turneja v namiznem tenisu

Športna zveza Ljutomer je skupaj s
ŠD Cven, namiznoteniško sekcijo TVD
Partizan Ljutomer in NTK Spin Mala
Nedelja pripravila tretjo novoletno
turnejo v namiznem tenisu. Vsak od
treh turnirjev je bil tekmovanje zase,

hkrati pa je štel za skupni seštevek
novoletne turneje. Pričelo se je s 3.
novoletnim turnirjem na Cvenu, na
katerem je sodelovalo 20 tekmovalcev. Sledil je turnir z najdaljšo tradicijo, in sicer že 19. novoletni turnir v

7. novoletni turnir v badmintonu
Športna zveza Ljutomer in badmintonska sekcija TVD Partizan Ljutomer sta pripravili tradicionalni 7.
novoletni turnir v badmintonu, ki je
potekal 8. januarja 2022 v športni
dvorani pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer. Skupaj 21 tekmovalcev in
tekmovalk se je pomerilo v posamezni absolutni kategoriji in v kategoriji moških, ženskih in mešanih
dvojic. Med posamezniki je zmagal
Dejan Glazer (BK Celje), v moških
dvojicah sta bila najboljša Blaž Zakotnik (Za šport Ljubljana) in Nikola
Šoštarić (BK Međimurje Čakovec),
med ženskimi dvojicami sta slavili
Snježana Patafta in Agneta Čeh (obe
BK Orka Varaždin), v mešanih dvojicah pa sta zmagala Nikola Šoštarić
in Jamina Lučić (oba BK Međimurje

Čakovec).
Član BK Ljutomer Dejan Stajnko
je skupaj z Zvonkom Turkom (BK
Kočevje) zasedel tretje mesto v
konkurenci moških dvojic, članica
BK Ljutomer Arabela Alt pa je bila s
Sanjo Ostroski (BK Orka Varaždin)
druga v ženskih dvojicah.
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Ljutomeru, na katerem je sodelovalo
kar 33 tekmovalcev. Na 5. novoletnem
turnirju v namiznem tenisu v Mali
Nedelji, na katerem je sodelovalo 22
tekmovalcev, pa so bile poleg kompleta pokalov za najboljše na turnirju
podeljene tudi tri steklene plakete
za najboljše tri v skupnem seštevku
3. novoletne turneje treh turnirjev
(Cven, Ljutomer, Mala Nedelja).
V skupnem seštevku 3. novoletne turneje treh turnirjev v namiznem tenisu
je slavil Robert Krnjak (Rošnja), ki je
zbral 29 točk, na drugo mesto se je povzpel David Štern (Rošnja) s 24 točkami, tretje mesto pa je osvojil Darko Fijavž (Ljutomer) z 21 točkami. Na vseh
treh turnirjih je skupaj sodelovalo 40
igralcev.

15. novoletni turnir
v odbojki
Štefanovo v Ljutomeru že
tradicionalno predstavlja dan
odbojke in prijetnega druženja.
Veseli nas, da smo lahko po letu
premora ponovno nadaljevali
s to tradicijo. Tako je 26.
decembra 2021 Športna zveza
Ljutomer v sodelovanju z Občino
Ljutomer in ŠRD Kostanjevica
organizirala 15. novoletni turnir
v odbojki. Na turnirju se je
pomerilo 11 ekip. Prvo mesto
je zasedla ekipa Zelene monster
(Prekmurje), druga je bila ekipa
ŠIC bar Lampiščak (Prlekija),
tretje mesto pa je osvojila ekipa
OK Laško (Gorenjska).

Namiznoteniška tekmovanja Športne zveze Ljutomer 2021/22

V sezoni 2021/22 se je pod okriljem
Športne zveze Ljutomer zvrstilo kar
14 namiznoteniških tekmovanj. Tekmovanja so potekala v športni dvorani ŠIC Ljutomer, v telovadnici pri OŠ
Mala Nedelja in v zadružnem domu na
Cvenu. Obisk je bil dober, na odprtih
turnirjih so sodelovali tako domači
igralci kot tudi gostje iz celotne severovzhodne regije.

Prleška liga (december in januar)
Najbolj obiskana je bila Prleška liga
namiznega tenisa za posameznike,
ki je vključevala pet turnirjev, na katerih so tekmovalci osvajali pokale in
pridobivali točke za skupno zmago.
Po odigranih vseh petih turnirjih Prleške lige ŠZ Ljutomer 2021/22 za
posameznike je skupno zmago slavil
Darko Fijavž iz Ljutomera, ki je zbral
40 točk (eno prvo mesto in štiri tretja
mesta). Drugo mesto je z 38 točkami
osvojil Robert Krnjak iz Rošnje (dve
prvi mesti, eno tretje mesto in eno
peto mesto), tretje pa Tone Marinko iz
Male Nedelje s 27 točkami, ki je v neposredni tekmi za končno tretje mesto

premagal Davida Šterna iz Rošnje. Na
vseh turnirjih je sodelovalo 44 igralcev, povprečno pa se je posameznega
turnirja udeležilo 23 igralcev.

Medobčinska liga (januar in februar)
V skrajšani različici medobčinske namiznoteniške lige ŠZ Ljutomer se je v
sezoni 2021/22 pomerilo pet ekip, ki so
najprej igrale vsaka z vsako, nato pa so
na finalnem turnirju, ki je potekal v Mali
Nedelji, ekipe igrale za končne razvrstitve. Prvo mesto je osvojila ekipa NTK
Spin Mala Nedelja II (M. Kreft, R. Štuhec,
I. Reberc, B. Mlinarič in K. Kšela), drugo
mesto je osvojila ekipa TVD Partizan
Ljutomer I (D. Fijavž, R. Kapun, S. Ropoša, U. Brumen in a. Brumen), tretje pa
ekipa ŠD Cven (J. Vargazon, D. Novak, I.
Ocepek, A. Onišak in D. Škrget).
Medobčinska tekmovanja (februar
in marec)
Po končanih ligaških tekmovanjih se je
zvrstilo pet medobčinskih tekmovanj.
Na medobčinskem tekmovanju za veterane nad 60 let posamezno je zmago
slavil Janko Vargazon (ŠD Cven) pred
60

Andrejem Lesnikom (TVD Partizan Ljutomer) in Jožetom Vozličem (TVD Partizan Ljutomer).
Med veterani nad 50 let je prvo mesto
osvojil Tone Marinko (NTK Spin Mala
Nedelja), drugi je bil Darko Fijavž (TVD
Partizan Ljutomer), tretji pa Bojan Jagodič (NTK Spin Mala Nedelja).
Na medobčinskem tekmovanju za člane
posamezno je zmago slavil Tone Marinko (NTK Spin Mala Nedelja) pred Andrejem Onišakom (ŠD Cven) in Rokom
Kapunom (TVD Partizan Ljutomer).
Med dvojicami sta drugo leto zapored
zmagala Rok Kapun in Darko Fijavž
(TVD Partizan Ljutomer), drugo mesto
sta osvojila Andrej Onišak in Ivo Sklizovič (ŠD Cven in TVD Partizan Ljutomer),
tretje pa Božo Mlinarič in Tone Marinko
(NTK Spin Mala Nedelja).
Med ženskami je medobčinska prvakinja postala Sara Vinkovič iz ŠD Cven.
Področno tekmovanje za osnovnošolce
Na področnem šolskem športnem
tekmovanju v namiznem tenisu, ki
je potekalo v petek, 18. marca 2022,
v Puconcih, so tekmovali tudi mladi
igralci in igralke iz OŠ Ivana Cankarja
Ljutomer, POŠ Cven in OŠ Stročja vas.
Prvo mesto je v svoji kategoriji zasedel Nejc Mikložič (OŠ Stročja vas),
drugo mesto sta zasedla Lara Klemenčič (POŠ Cven) in Ami Belcl (OŠ Ivana
Cankarja Ljutomer), tretja pa sta bila
Jakov Jakhel (POŠ Cven) in Filip Trstenjak (OŠ Ivana Cankarja Ljutomer).
Ekipa OŠ Ivana Cankarja Ljutomer je
osvojila 3. mesto.

Aleš Ploj,
strokovni sodelavec ŠZ Ljutomer

V spomin
Zaslužna prof. dr. Venčeslava Šikovec (1929–2021),
častna občanka Ljutomera
Venčeslava Šikovec, enologinja in odlična poznavalka ljutomerskih vin, se
je rodila 28. septembra 1929 v vasi
Grabe v Občini Križevci. Obiskovala
je osnovno šolo v Križevcih, meščansko šolo v Ljutomeru, višjo gimnazijo
na Ptuju in v Murski Soboti, nato pa
je študirala na takratni agronomski
fakulteti v Ljubljani. Specializirala se je
za vinogradništvo in vinarstvo, svoje
znanje pa je izpopolnjevala tudi v tujini. Doktorski naziv si je pridobila leta
1964. Bila je dolgoletna predavateljica
na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in je
avtorica več knjig o vinu. Strokovno se
je izpopolnjevala v Nemčiji, Italiji, Franciji in Švici. Spremljala je najnovejše
pridobitve v enološki stroki in znanosti.
Poglobljeno je raziskovala mikrobiologijo grozdja, mošta in vina. Prva v Sloveniji se je v Ljutomersko-Ormoških

goricah posvetila študiju avtohtone
mikroflore v moštu. Pozneje je to delo
razširila na celotno vinorodno Slovenijo. Odbirala je soje kvasovk, ki danes
omogočajo optimalen razvoj sortnih
lastnosti slovenskih vin. Uspešno je selekcionirala kvasovke za proizvodnjo
penečih vin. Selekcija se je potrdila v
praksi, saj slovenska peneča vina še danes dobivajo najvišje medalje na slovenskih in svetovnih ocenjevanjih. Rezultate svojega dela je objavljala v strokovnih
in znanstvenih revijah doma in v tujini.
Šikovčeva se je lahko pohvalila z
nazivom velika dama z zlatim viteškim
križem Evropskega vinskega viteškega
reda. Za častno občanko Ljutomera je
bila imenovana leta 1997. Zelo rada je
prihajala v svojo rodno Prlekijo. Tukaj
je mlajšim rodovom posredovala svoje
bogato enološko znanje.

Umrla je 30. decembra 2021 v Ljubljani. Tam so se od nje poslovili s krajšo
svečanostjo, pokopali pa so jo na pokopališču v Križevcih pri Ljutomeru.

Akademski slikar mag. Vladimir Potočnik (1943–2022)
Akademski slikar mag. Vladimir Potočnik iz Ljutomera je bil rojen 8.
marca 1943. Študiral je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in
študij zaključil s specialko pri profesorju Maksimu Sedeju leta 1967.
Najprej je služboval na Osnovni šoli
Križevci pri Ljutomeru, nato pa kar
36 let na Osnovni šoli Ivana Cankarja
Ljutomer, na kateri je bil en mandat
tudi ravnatelj. Bil je soustanovitelj
Društva likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije. Njegov opus obsega številna umetniška dela, ki jih je
širši javnosti predstavil na mnogih
razstavah.
»Vladimirju Potočniku pripada ekskluzivno mesto med slikarji-razi62

skovalci krajine v sodobni slovenski
likovni umetnosti. Vztrajanje pri
oblikovanju lastnega izraza, lastne
poetike o svetu, o krajini, pa tudi
o lastnem ustvarjalnem procesu,
ki osmišlja njegov bit, je temeljna
predpostavka njegovega slikarstva,«
je o prleškem umetniku v monografiji Vladimir Potočnik zapisal zgodovinar mag. Franc Obal. Monografijo
je izdala in založila Občina Ljutomer
ob pomoči Splošne knjižnice Ljutomer, izšla pa je leta 2013 od Potočnikovi 70-letnici.
Umrl je 30. januarja 2022, pokopan
pa je na pokopališču v Križevcih pri
Ljutomeru.

Piškoti
Kremno pecivo

Torte po naročilu

Zavitki

Potice

Sanja Rauter s.p.
Spodnji Kameščak 60a
9240 Ljutomer
Tel. +386 (0)41 315 915
www.facebook.com/babicinahisa
www.instagram.com/babicina_hisa
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RENAULT CAPTUR
E-TECH HIBRID

že za

179 €

/mesec*
5 let podaljšanega jamstva
*Mesečni obrok velja za model Renault CAPTUR Limited E-Tech 145 hibrid in začetno ceno 21.990 €, ki že vsebuje redni popust v višini 300 € ter dodatni
popust v višini 200 €, ki velja ob nakupu z Renault Fleksi financiranjem. Ob nakupu avtomobila preko Renault Financial Services prejmete obvezno in
osnovno kasko zavarovanje za 150 € v prvem letu in bon za 50€ v drugem letu ter vzdrževanje za motor po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli
se zgodi prej). Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi
prej). Navedena maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Velja preko Renault Financial
Services. Poraba pri mešanem ciklu: 4,8-5,2 l/100 km. Emisije CO2: 108-118 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0039-0,0061 g/km.
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. Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij
o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault priporoča

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

renault.si

Kolodvorska ulica 26, LJUTOMER
PRODAJA NOVIH VOZIL RENAULT

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

Za vas nova Biotrgovina BeLocaL na
Miklošičevem trgu v Ljutomeru, z
bogato ponudbo bio in lokalnih
izdelkov.

Vabljeni, da nas obiščete, mi pa vas
bomo v otvoritvenem mesecu obdarili
z zanimivimi popusti in pozornostjo
za vsakega kupca.

KER NAM JE MAR ZA VAS
IN NARAVO
BeLocaL, Miklošičev trg 1,
9240 Ljutomer; Tel: 070383080,
Kmalu tudi na:

ww w.b elo c a l.si

