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Uvodnik

Pred nami je nova številka Novičk Občine 
Ljutomer, tretja, odkar mi je bilo izkazano 
zaupanje za prevzem mesta odgovornega 

urednika. Že v preteklosti, ko smo v občinski upravi 
skupaj z društvi, organizacijami, zavodi in občani 
snovali občinsko glasilo, ki ni bilo vpisano v razvid 
medijev, je bilo to odlično sprejeto med bralci. Tudi 
zdaj je tako. V občinsko hišo prihajajo številne 
pohvale, zasluga, da imamo vedno vsebinsko bogato 
glasilo, pa poleg mojim sodelavcem v občinski 
upravi gre še naprej ljudem iz različnih sfer, ki se 
odzovejo na naše povabilo in pripravijo zanimive 
prispevke. Tako so bralci našega občinskega glasila 
res podrobno seznanjeni z aktivnostmi, ki se v 
določenem obdobju zgodijo v naši občini.
Seveda smo deležni tudi kakšne graje, vendar je 
teh izredno malo. Najdejo se posamezniki, ki jim ni 
všeč to ali ono. Z veseljem jim prisluhnemo in po-
skušamo v naslednji številki ugoditi tudi njim, če je 
to seveda mogoče. Bolj kot graj pa smo veseli vseh 
dobronamernih pripomb in pobud, da bi bilo naše 
občinsko glasilo v prihodnje še boljše. Če bomo so-
delovali, se lahko po mojem prepričanju nadejamo 
še številnih vsebinsko bogatih glasil.
Nekoliko me je presenetila poteza občinskih svet-
nikov, ki so v občinskem proračunu za leto 2021 
zmanjšali višino sredstev, namenjenih za izdajanje 
občinskega glasila. Ob tem, ko so pred časom spre-
jeli odlok, ki ureja izdajanje občinskega glasila, so 
namreč naložili nekaj dodatnih stroškov, ki jih je 
treba pokriti. Ampak nič ne de. Z marketinškim pri-
stopom in posluhom naših oglaševalcev bomo za-
polnili tudi to vrzel. Na vsebini glasila se sprejeti 
amandma ne bo poznal. Obljubljam, da boste v gos-

podinjstva še naprej 
brezplačno prejemali 
glasila, iz katerih boste 
izvedeli veliko o doga-
janju v naši občini.
Pred nami so veliko-
nočni prazniki. Mize se 
bodo znova šibile pod 
vsemi dobrotami, ki jih 
v času tega praznika 
»moramo« zaužiti. Morda se letos ob velikonočnih 
praznikih zamislimo in pomislimo na vse tiste, ki 
si ne bodo mogli privoščiti šunke, hrena in potice. 
Koronska kriza je številnim vzela posel in vsakdan-
ji priliv denarja. Številni so ostali brez zaposlitve. 
Morda je čas, da vsi skupaj praznike preživimo 
skromneje, tisti »višek« dobrot pa namenimo so-
cialno šibkejšim.
Želim vam prijetne praznike v družbi tretje številke 
Novičk Občine Ljutomer.

Miha Šoštarič,

odgovorni urednik

Novičke Občine Ljutomer
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3

Drage občanke, dragi občani in prijatelji Občine Ljutomer!

Za nami je mesec marec, ki je pri ljudeh precej 
priljubljen, saj se je 21. marca pričela pomlad ter 
z njo nekoliko toplejše vreme, prebujanje narave 

in daljši dnevi. Marca smo z veliko podporo sprejeli 
tudi občinski proračun, ki je podlaga za začetek zelo 
ambicioznih projektov naše skupnosti. Iskrena hvala 
vsem za sodelovanje. S skupnimi močmi gremo naprej.

Mnogo si nas želi, da bi prijazna pomlad čimprej prinesla 
»normalen tok življenja« ter zagon gospodarstva in turizma. 
Naj nam prinese toplo poletje in pomoč za stotine ljudi, ki so 
v tem času izgubili službe, ki so obupani, zbolevajo, kdaj pa 
kdaj pomislijo celo na konec. Ampak ne: obupati ne smejo.

Smo pred velikonočnimi prazniki, časom, ko imamo lepo 
priložnost s svojo družino sesti za dobro obloženo mizo, si 
vzeti čas eden za drugega, si povedati kaj vzpodbudnega, se 
skupaj odpraviti na sprehod, si povedati, da je bogastvo ime-
ti družino in streho nad glavo, in še marsikaj. Sama velikok-
rat poudarim, da res živimo v kaotični situaciji, pa vendar ne 
smemo obupati. Mati Tereza je nekoč dejala: »Če želiš spre-
meniti svet, pojdi domov in ljubi svojo družino.« Verjamem, 
da je družina celica, ki lahko tudi v teh časih, ki jih trenutno 
živimo, odigra ključno vlogo.

Sama razmišljam in zagotovo vem, da smo v prvi vrsti starši 
tisti, ki moramo svojim otrokom definirati realnost. Otrok 
namreč skozi referenčni okvir, skozi prevajalnik mame in 
očeta, dobi narejeni prevod, kaj se v resnici dogaja, saj nika-
kor ne smemo dopustiti, da bi doživljali travme, ki bi jim sle-
dile daleč v prihodnost. Pomembno pa je le eno vprašanje: 
Ali je oseba, ki skrbi za otroke, odrasla oseba? Ali se mama 
počuti in obnaša kot mama, ali se oče počuti in obnaša kot 
oče? Torej, ali je starš sposoben takrat nase prevzeti odgo-
vornost za to, kar povzroča svojim otrokom? V obdobju kri-
ze mora roditelj pokazati, koliko je v resnici odrasla oseba, v 
kakšnem stanju je njegova »hrbtenica« in kakšno je njegovo 
psihično stanje.

Starejši ljudje radi rečejo: »Lahko je biti dober v dobrem. A 
treba je ostati dober v slabem.« 

In v težkih razmerah prepoznaš, ali je nekdo v resnici od-
rasla oseba, odgovorna in sposobna prevzeti breme tistega, 
kar se trenutno dogaja.

Kaj se bo zgodilo v prihodnosti, ne vemo, saj nimamo kri-

stalne krogle. Ampak naša 
naloga je narediti vse, kar je 
v naši moči, da preprečimo 
slab izid.

In ko je kriza, je treba vzeti 
vajeti v svoje roke in skušati 
družino rešiti iz nje, tako da 
vsi izidemo živi in nepoš-
kodovani. Kaj je treba reči 
otroku? Ja, situacija je ne-
običajna, zaradi tega si moramo nadeti masko, zaradi tega 
si razkužujemo roke in ohranjamo razdaljo. Ampak sama iz 
tega ne bi delala katastrofe. To, kar se zdaj dogaja, je epide-
miološko seveda zaskrbljujoče, a je daleč od katastrofe. Imeli 
smo kuge, kolero, špansko gripo in takrat je na dan umiralo 
sto tisoč ljudi. Mi smo daleč od tega.

To, da smo obupani, je dobro, ampak obupati moramo nad 
preteklostjo. Veste, kaj pomeni obupati nad preteklostjo? Da 
ugotovimo, da nikoli več ne bo tako, kot je bilo pred krizo. 
Žal nekateri ne obupajo nad preteklostjo, ampak obupajo 
nad samim sabo, češ da ne morejo več zdržati. Tako je veli-
ko nepotrpežljivosti in neučakanosti, ker bi radi imeli vse na 
dosegu roke. A spet ne morem trditi, da to velja za vse. Mnogi 
smo se lepo prilagodili in sprejeli nove razmere.

Prazniki so pred vrati. Živimo v negotovosti. Pa vendar je 
včasih potrebno »stopiti s plina« in se umiriti.

Naša družina ima načrt, da bomo za veliko noč z najožji-
mi družinskimi člani, morda bomo povabili tudi prijate-
lje. Okvirno smo že dogovorjeni, a če nastopi kakšna huda 
nevšečnost, bomo vse odpovedali in ostali sami. Iz tega ne 
bomo delali velike drame, čeprav prijatelje zelo pogrešamo.

Zelo pogrešam tudi vas, drage občanke in občani, naša druženja 
in dogodke. A sama sebi rečem, da je trenutno stanje takšno, 
kot je, in da bom naredila vse, da ga omilim in da se končno 
neha. Ob tem je ključno, da se kriza ne konča takrat, ko viru-
sa ni več, ampak ko mi spremenimo razmišljanje in si v glavi 
ustvarimo nov red, ki funkcionira. Že Sokrat je v krizi opozarjal: 
»Kaos ni nered. Kaos je red, ki ga jaz trenutno ne razumem.« In 
mi smo trenutno, žal, v kaotični situaciji, skupaj z infektologi in 
epidemiologi. Ampak počasi že razumemo, kako virus funkcio-
nira in kako se razvija. Več kot bomo imeli točnih in preverjenih 
informacij, manjši bo kaos in stanje se bo najbrž umirilo.
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S proračunskimi sredstvi do ponovnega zagona 
društvene dejavnosti

V decembrski številki Novičk Občine Ljutomer 
sem svoj nagovor končal s povedjo: »Skrbite za 
svojo telesno aktivnost in upam, da se vidimo 

na društvenih dogodkih«. Moja želja se je vsaj delno 
uresničila. Veliko nas je poskrbelo, da smo bili in smo 
še telesno aktivni, v prvi vrsti s pomočjo akcije Športne 
zveze Ljutomer »Minute za šport«. Številni ste se odzvali 
in poskrbeli, da so se vaše minute, ki ste jih namenili 
za telesno aktivnost, beležile in iz tedna v teden so se 
podirali cilji in rekordi. Ponosen sem na vse, ki ste tudi 
zaradi te akcije postali telesno aktivni in ste v »čudnih« 
časih poskrbeli za gibanje v naravi. Želim si le, da s tem 
nadaljujemo. Četudi se bo akcija »Minute za šport« 
zaključila, od svoje začrtane poti ne smemo odstopiti. 
Gibanje v naravi mora biti naše vodilo. Če smo v zimskem 
času več tekli in se predvsem sprehajali, sedaj prihaja čas, 
ko lahko sedemo na kolo in povečamo število kilometrov 
za svojo boljšo kondicijo in počutje. Res je, da ste nekateri 
tudi v mrzlih dneh sedli na kolo in nabirali kilometre, za 
kar vam čestitam, vendar pravi čas za kolesarjenje šele 
prihaja. Želim vam veliko varnih kilometrov.

Žal pa se ni uresničila moja prednovoletna želja po 
videvanjih na društvenih dogodkih. Ti so še vedno »pre-
povedani« oz. odsvetovani. Nekatera društvena dejavnost 
je sicer dobila zeleno luč, vendar še vedno ne za večje 
skupine ter, kar je najpomembnejše za organizatorje te-
kem in prireditev, še vedno brez prisotnosti gledalcev in 
obiskovalcev. Situacija ni dobra. Kljub temu da sem po duši 
optimist, me stanje, ki ga imamo praktično že celo leto, 

skrbi. Se bo bogata druš-
tvena dejavnost v naši ob-
čini nadaljevala v obsegu, 
kot smo ga poznali pred 
leti? Se bodo mladi vrnili 
v športne klube? Bomo v 
Ljutomeru še spremljali 
odlično obiskane koncer-
te domačih in tujih glasbe-
nih zvezd? Bodo društva 
nadaljevala tradicionalne, prepoznavne prireditve? Veli-
ko vprašanj, na katera odgovorov trenutno ni.

V veselje mi je, da smo občinski svetniki potrdili proračun 
za leto 2021. Višine sredstev za društveno dejavnost nis-
mo zmanjševali, kljub temu da je bilo društvene aktivnos-
ti tako lani kot tudi v prvih mesecih letošnjega leta bis-
tveno manj. Zavedamo se, da bodo sredstva iz občinskega 
proračuna pravšnja za zagon oz. ohranitev društvene de-
javnosti. Naši vrhunski športniki, ki so ostali brez marsi-
katere pomoči s strani gospodarstva, kljub ukrepom za 
zajezitev širjenja virusa tekmujejo in dosegajo odlične 
rezultate. In prav pomoč iz občinskega proračuna, ki bo 
prišla preko razpisov, bo ključna.

Tokratni nagovor končujem z neizpolnjeno prednovolet-
no željo: »Upam, da se vidimo na društvenih dogodkih.« 
Pravijo, da če si nekaj močno želiš, se ti uresniči. Pa naj se 
tokrat to tudi zares zgodi.

Janko Špindler, podžupan

Upajmo, da se bo. Preden zaključim, razmišljam še o zapisu 
Edmonda Jaloua: 

»Človeku, ki bi spoznal vso resnico, 
ne bi preostalo nič drugega, 
kot da sede na rob ceste in joka do smrti.

Mogoče res, ampak obupali ne bomo. Mi, Prlečke in Pr-
leki, nikakor. Pomagali bomo drug drugemu in se vzpod-
bujali ter bomo vsak dan, vedno znova, hvaležni za vse, 
kar nas obdaja. In naredili si bomo vesele in upanja polne 
velikonočne praznike! Vse dobro!

Vaša županja Olga
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Če je korona poskrbela za kaj dobrega, je to vsekakor 
dejstvo, da je pogostost sprehodov veliko večja, 
kot je bila v »predkoronskem« času. Seveda lahko 

samo upamo, da se bo ta dobra navada, pa naj bodo to 
sprehodi, hitra hoja, tek ali kolesarjenje, obdržala tudi v 
»pokoronskem« obdobju. Sprehodi so nam dali tudi večjo 
povezanost z okoljem, v katerem živimo – morda prej nismo 
bili tako pozorni na urejenost okolice v naši občini. Govorim 
o čistosti, o neokrnjeni naravi, ki je le korak vstran od naselij.

Pred časom sem na občinski seji dokazoval statistiko, ki Ob-
čino Ljutomer, kar se tiče zaposlenosti, povprečne plače, pov-
prečnega dohodka na zaposlenega in skupnega prometa, ki ga 
ustvarjajo podjetja, postavlja na najvišja mesta v Pomurju in 
pred ostale večje občine v naši bližini. Tudi sam menim, da je 
kakovost življenja v naši občini na solidni ravni.

Pa gremo kar po vrsti. Kot je omenjeno zgoraj, imamo precej 
čisto okolje, v katerem živimo. To sicer ne pomeni, da ni več 
prostora za izboljšave, a o neurejenosti našega okolja ne mo-
remo govoriti. Imamo izredno lepe naravne danosti le streljaj 
od naših domov. Tam se lahko hitro sprostimo ob zvokih na-
rave in do tja se ne sliši vsakodnevnega prometnega vrveža. 
Imamo močno kolesarsko društvo, ki skrbi za kolesarske poti, 
naša društva pa za urejene pohodne poti.

Občina Ljutomer se ponaša tudi z urejenim šolstvom in eno 
izmed najuspešnejših gimnazij v Sloveniji, ki je zaradi svojih 
aktivnosti priznana tudi v tujini. Šolska infrastruktura je ure-
jena, tista, ki ni, pa je načrtovana med občinskimi investicija-
mi v naslednjih letih. Imamo veliko urejenih športnih igrišč, 
za katera skrbijo društva, klubi in občina. V Ljutomeru imamo 
izredno lep športni park in dve močni športni dvorani, ki sta 
v popolnosti zasedeni, kar dokazuje močno športno aktivnost 
naših občank in občanov. V naši občini deluje tudi ogromno 
kulturnih in turističnih društev, ki skrbijo za kvalitetne vsebi-
ne, ki nam omogočajo kulturno udejstvovanje, če se ga seveda 
udeležimo.

Prometna infrastruktura je na solidnem nivoju – na voljo so 
železniške povezave, avtocesta je oddaljena le nekaj kilome-
trov, urejenih je že kar nekaj kolesarskih povezav, veliko se jih 
načrtuje tudi v prihodnje, pločniki pa se gradijo po zmožno-
stih proračuna.

V občini deluje veliko močnih podjetij, ki domačinom omo-
gočajo zaposlitev. Imamo srečo, da se nam ne dogajajo se-

litve podjetij ali stečaji, 
kakršnim smo priča po Slo-
veniji in ob katerih se od-
pušča več sto ljudi. Podjetja 
iščejo nove proizvodne ka-
pacitete, posledično bo na 
voljo še več zaposlitev, zato 
je potreba po novi poslovni 
coni velika. 

A to ne pomeni, da je delo 
dokončano. Še zdaleč ne!

Občina Ljutomer mora v prihodnosti postati trajnostna, 
pametna in turistično zanimiva občina. Potrebno je razmi-
šljati v smeri »pametne« občine, v kateri bi z novimi tehno-
logijami lahko olajšali svoje vsakodnevno življenje in hkrati 
zmanjšali slab vpliv na okolje, v katerem živimo – souporaba 
električnih vozil, izposoja navadnih/električnih koles, zame-
njava luči s pametnimi/varčnimi, ki nimajo slabih vplivov na 
okolje, merjenje kakovosti zraka (kar že izvajamo), vpeljava 
čim več brezpapirnega poslovanja in elektronskih vlog. Na-
črti, kot so 100-odstotna optična povezanost (se že izvaja) 
in internet v vsako gospodinjstvo, morajo biti naši cilji, ki jih 
je treba čim prej uresničiti. Promovirati moramo lokalno sa-
mooskrbo in pridelovalce prepričati, da preidejo na naravi 
prijaznejšo pridelavo, ki ne bo imela slabih vplivov na našo 
podtalnico. S pomočjo moderne informacijsko-komunika-
cijske tehnologije (IKT) je potrebno oblikovati nove rešitve 
za sodelovanje občank in občanov v lokalni samoupravi, 
poenostaviti osebne in zdravstvene infromacijske storitve 
ter modernizirati vodovodno in komunalno infrastrukturo, 
da bo za občanke in občane čim cenejša in v toku s sodob-
no tehnologijo. Modernejše recikliranje, vestnejši odnos do 
odlaganja smeti in prehod na družbo s čim manjšo uporabo 
plastike so prav tako poteze, ki bodo naše življenje naredile 
kaovostnejše.

Vse to so poteze »pametnih mest«, ki jih trenutno izvajajo naj-
razvitejša mesta na svetu. Ne vidim razloga, da Občina Ljuto-
mer ne bi bila dovolj pogumna in korak za korakom pričela 
izvajati sodobne pristope. Nekaj smo jih že uvedli, nekaj jih 
je v izvajanju, veliko pa jih lahko načrtujemo v prihodnje. In 
verjamem, da nam z dobro voljo vseh lahko uspe.

Niko Miholič, podžupan

Ali v Občini Ljutomer živimo kakovostno?
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Proračunsko leto 2020 v številkah

Prihodki za proračunsko leto 2020 
so skupaj znašali 12.240.408 evrov, 
pri čemer je glavni proračunski vir 
– dohodnina – odstopljeni vir obči-
nam znašal 7.539.008 evrov. Realiza-
cija prihodkov je za 1.992.188 evrov 
manjša od načrtovane realizacije 
veljavnega proračuna za leto 2020. 
Največji izpad prihodkov je vezan na 
prihodke od premoženja, na prejeta 
sredstva iz državnega proračuna za 
investicije (oprema za Zdravstveni 
dom Ljutomer in za širitev poslovne 
cone Ljutomer) ter sredstva iz kohe-
zijskega sklada (Energetska sanacija 
občinskih stavb in Širitev poslovne 

cone Ljutomer, ki se prenaša v leto 
2021).

Kljub temu dejstvu to leto ocenjuje-
mo kot uspešno, saj smo večino zas-
tavljenih ciljev kljub izrednih razme-
ram (COVID-19) uspešno realizirali.

Odhodkovna stran proračuna je bila 
realizirana v višini 12.201.559 evrov, 
kar je za 2.560.806 evrov manj od 
načrta in se nanaša na investicijske 
odhodke. Za vse investicije, ki se iz 
različnih utemeljenih razlogov niso 
uspele zaključiti v letu 2020, so za-
gotovljena sredstva v proračunu za 
leto 2021. Proračun se je skozi leto 

izvrševal sorazmerno z realizacijo 
prihodkov in se zaključil s pozitivnim 
stanjem, kot to izhaja iz računovod-
skih izkazov.

Občina je v letu 2020 nadaljevala z 
investicijskim vlaganjem  na vseh 
področjih, največ v vzdrževanje ce-
stne infrastrukture, energetsko sa-
nacijo zgradb ter gospodarsko javno 
infrastrukturo odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda in oskrbe s pitno 
vodo. Največji projekt, ki je bil kon-
čan v letu 2020, je prva faza celovite 
energetske prenove stavb v lasti Ob-
čine Ljutomer.
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Tudi v novem letu se bomo trudili za to,
da bo naše sodelovanje plod trdega dela

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

Vesel božič in srečno novo leto 2021!

Investicijski projekti v letu 2020    v EUR

Energetska sanacija stavb v lasti Občine Ljutomer, 1. faza 1.780.532

Energetska sanacija stavb v lasti Občine Ljutomer, 2. faza 39.473

Ureditev dvigala za občinsko stavbo (projekti) 6.116

Rek. LC223331 Mala Nedelja z izgradnjo pločnika (nakupi zemljišč) 19.834

Ureditev mestnih ulic kot območje umirjenega prometa (Vrtna in Volkmerjeva) 51.590

Ureditev javne razsvetljave v Stročji vasi 12.765

Ureditev kolesarske povezave Ljutomer–Cven 53.489

Ureditev ceste na Mestni breg (projekti) 11.548

Izgradnja kolesarskih in sprehajalnih povezav 92.903

 Urejanje avtobusnih postajališč 4.832

Rekonstrukcija JP v KS Železne Dveri, 1. faza 530.442

Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci 74.118

Zbirni center Ljutomer 3.337

Izgradnja kanalizacije na prispevnih območjih ČN Ljutomer (mestne ulice) 45.168

Prostorski dokumenti občine 12.416

 Izgradnja sekundarnega vodovoda z menjavo azbestnih cevi 

 (vključno z mestnimi ulicami)

213.230

Mreža poslovno-obrtnih con v Prlekiji (Puchova poslovna cona) 8.959

Širitev poslovne cone Ljutomer (nakupi zemljišč, projektna dokumentacija) 54.347

Sanacija in posodobitev letnega kopališča v Ljutomeru 35.950

Protiprašna zaščita na kasaški stezi Ljutomer 34.874

Ureditev prostorov za mlade, 2. faza 66.336

Rušenje stare osnovne šole v Stročji vasi 95.967

Stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja neprofitnih stanovanj 136.295

Investicijsko vzdrževanje in nakup neprofitnih stanovanj 39.728

Oskrba s pitno vodo Pomurja, Sistem C 56.177

SKUPAJ: 3.480.426

Drage občanke, dragi občani občine Ljutomer.

Želimo vam prijetne in mirne velikonočne praznike.
Bodimo drug drugemu v oporo in tolažbo ter ostanimo sr(e)čni.

Neodvisna lista Olge Karba in Društvo za sr(e)čno skupnost
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Občinski svet      
V letu 2020 je Občinski svet zasedal na 2 rednih sejah, po-
leg tega je bilo sklicanih in izvedenih 7 dopisnih sej Občin-
skega sveta. Skupno je bilo na sejah sprejetih 44 sklepov, 
od tega je bilo 8 sprejetij splošnih aktov in 2 mnenji.

Sprejeti so bili naslednji splošni akti:

•	Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2020,

•	Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ljuto-
mer za leto 2020, 

•	Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine 
Ljutomer v letu 2020,

•	Odlok o dopolnitvi Odloka o uporabi sredstev proračun-
ske rezerve Občine Ljutomer v letu 2020,

•	Odlok o spremembi Odloka o  pogrebni in pokopališki 
dejavnosti v Občini Ljutomer,

•	Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Ljutomer,

•	Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ljuto-
mer za leto 2021,

•	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomes-
tilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer.

Nadzorni odbor     
V letu 2020 je nadzorni odbor zasedal na 5 rednih sejah in 
izvedel 4 nadzore. Občinska uprava je zagotavljala strokov-
no in administrativno podporo.

Krajevne skupnosti     
Občinska uprava zagotavlja izvajanje strokovnih nalog 
in administrativnih opravil za potrebe devetih krajevnih 
skupnosti in njihovih svetov ter vse finančno-računo-
vodske naloge. V letu 2020 so krajevne skupnosti skupaj 
izvedle 23 rednih sej in 2 dopisni seji.

Upravne zadeve

V letu 2020 je občinska uprava obravnavala 1769 zadev, od 
tega 914 upravnih zadev. Na zahtevo strank je bilo uvede-
nih 842 upravnih zadev, 72 upravnih zadev pa je bilo uve-
denih po uradni dolžnosti. Tako je občinska uprava v letu 
2020 skupaj obravnavala 974 upravnih zadev, 11 zadev 
pa je odstopila v reševanje drugim pristojnim organom. 
Od uvedenih upravnih zadev, ki so bile vložene na zahte-
vo stranke, jih je bilo ugodno rešenih 631, 7 zadev je bilo 
zavrženih, 4 zadeve so bile ustavljene, 7 zadev je bilo zavr-
njenih, 193 pa jih je bilo v postopku reševanja. Vse rešene 
upravne zadeve so bile dokončane v zakonitem roku.

Občinska uprava je v letu 2020 prejela 5 vlog v okviru izva-
janja Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in 
vse vloge so bile rešene v zakonitem roku.

Poleg navedenega občinska uprava v svojem upravnem po-
slovanju v skladu z veljavno zakonodajo ustrezno evidenti-
ra in odpremlja različno dokumentarno gradivo, ki je nujen 
sestavni del vsakega postopka. Vsa prejeta in odposlana 
pošta se ustrezno uredi v tajništvu občinske uprave in v 
glavni pisarni, ki je tudi vhodna pisarna za vse stranke in 
njihove vloge. V obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 je 
bilo evidentiranih 4679 prispelih dokumentov, ki se pose-
bej evidentirajo v informacijskem sistemu. Število prejete 
pošte pa je še veliko večje (najmanj 30 % več od eviden-
tirane), vendar se vsa dospela pošta ne glede na medij 
prebere in preuči, ali jo je treba izpisati in obravnavati kot 
evidenčno gradivo oziroma samo posredovati odgovornim 
sodelavcem na določenem področju ali pa jo smatrati kot 
neevidenčno. Največ dospele pošte se nanaša na zadeve 
s področja gospodarskih javnih služb, urejanja prostora, 
cest, torej s področja infrastrukture in  prostora.

V istem obdobju je bilo odposlanih evidentiranih 6705 ko-
sov različnih poštnih pošiljk, od tega 1491 pisem v skladu z 
Zakonom o splošnem upravnem postopku, kot so odločbe, 
dovoljenja, soglasja in druga pisma, za katere se meni, da 
jih je treba vročati z osebno vročitvijo in niso zmeraj izkl-
jučno povezane z Zakonom o splošnem upravnem postop-
ku, 1 paket, 3889 standardnih pisem, 847 navadnih pisem 
in 12150 delno naslovljene in nenaslovljene pošte. Pri tem 
je nujno poudariti, da je k temu številu treba prišteti veliko 
elektronskih sporočil, ki se pošiljajo na različne naslove in 
se ne evidentirajo.



Občinski svet Občine Ljutomer je proračun Občine Lju-
tomer za leto 2021 sprejel na seji 4. marca 2021. Prihod-
ki za proračunsko leto 2021 skupaj znašajo 15.462.731 
evrov, pri čemer glavni proračunski vir – dohodnina – od-
stopljeni vir občinam znaša 7.571.848 evrov. Načrtovani 
odhodki v letu 2021 znašajo 17.282.743 evrov. Proračun 
se je skozi leto izvrševal sorazmerno z realizacijo prihod-
kov in pridobljenimi nepovratnimi sredstvi. 
Občina Ljutomer bo v letu 2021 nadaljevala z investicij-
skim vlaganjem na raznih področjih: vzdrževanju cestne 
infrastrukture, energetske sanacije zgradb, gospodarske 
javne infrastrukture odvajanja ter čiščenja odpadnih 
voda in oskrbe s pitno vodo, na področju kulture, šport-
na in šolstva.
Tudi v letu 2021 bo Občina Ljutomer namenila sredstva za 
društva (skupaj okrog 401.000 evrov), za občane – dejav-
nost javnih vrtcev, šolski prevozi, domska oskrba, zdrav-

Proračunsko leto 2021 v številkah

Ⓡ

Letne kuhinje 
COOKOUT®

Smetarniki 
STYLEOUT®

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

stveno zavarovanje oseb, subvencije stanarin itd. (skupaj 
okrog 2.855.000 evrov), za razvoj gospodarstva in kmetij-
stva (skupaj 72.000 evrov).       
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Investicijski projekti, načrtovani v letu 2021      v EUR
Skupaj

Širitev poslovne cone Ljutomer 759.336
Investicijska vlaganja – Zdravstveni dom Ljutomer 24.000
Izgradnja »pumptracka« pri ŠIC Ljutomer 76.155
Ureditev razsvetljave na igriščih v ŠRC Ljutomer 70.490
Plaz v Radomerju (Kotnikov breg) 570.000
Energetska prenova občinskih stavb, 2. faza 2.025.700
Adaptacija Doma kulture Ljutomer 210.186
Oprema za Dom kulture Ljutomer 60.000
Rekonstrukcija javnih poti v Globoki 59.500
Prizidek vrtca Mala Nedelja 665.000
Kanalizacija Kamenščak 150.000
Ureditev dvigala za občinsko stavbo 196.140
Rekonstrukcija Volkmerjeve in Vrtne ulice – končanje ureditve ceste 223.225
Sanacija pločnika, izgradnja JR in kolesarske steze v Stročji vasi (projekti) 35.000
Izgradnja kolesarske povezave Ljutomer–Svetinje (projekti, odkupi zemljišč) 26.000
Zadružni dom Krištanci (idejna študija) 6.000
Izgradnja kolesarskih in sprehajalnih povezav (projekti, gradnja) 143.000
Ureditev ceste na Mestni breg v Ljutomeru (odkupi zemljišč, parcelacija) 11.500
Mreža poslovno-obrtnih con v Prlekiji (odkupi zemljišč) 71.100
Ureditev prehoda za pešce pri Gimnaziji Ljutomer 30.000
Ureditev fontane na Glavnem trgu v Ljutomeru 30.000
Rušitev arhiva na dvorišču občinske stavbe in drugih objektov 161.000
Ureditev prostorov za mlade (3. faza) 114.000
Rek. LC 223331 Mala Nedelja z izgradnjo pločnika (projekti) 4.700
Rekonstrukcija kanalizacije na Volkmerjevi in Vrtni ulici – končanje 37.200
Rekonstrukcija vodovoda na Volkmerjevi in Vrtni ulici – končanje 35.000
Izgradnja kanalizacije na Podgradju (projekti) 11.900
Rekonstrukcija vodovoda Cven–Ljutomer (projekti) 10.000
Ureditev pokopališča v Ljutomeru (žarni grobovi) 15.000
Odvodnjavanje meteornih voda v križišču Stročja vas–Ljutomer in rekonstrukcija kanalizacije v Ulici Rajh 
Nade – tržnica (projekti)

18.850

Rekonstrukcija vodovoda na Kamenščaku 200.000
Komunalna ureditev stanovanjski soseske v Stročji vasi (odkup zemljišča, projekti, parcelacija) 56.000
Modernizacija JP724914 Globoka 30.000
Modernizacija JP725131 Juršovka–Spodnji Kamenščak 46.500
Odkup vodovoda v Nunski grabi 11.980
Rekonstrukcija vodovoda v Drakovcih 100.000
Rekonstrukcija vodovoda Stročja vas–Pristava 445.000
Rekonstrukcija JP v KS Stara Cesta (projekti) 25.000
Rekonstrukcija JP v KS Železne Dveri, 2. faza 331.032



Projektna dokumentacija za OŠ in telovadnico v Cezanjevcih 50.000
Komunalna ureditev stanovanjske soseske v Cezanjevcih 8.000
Rekonstrukcija JP725133 – Juršovka 67.500
Rekonstrukcija JP724721 (Mota) 100.000
SKUPAJ 7.320.994

Farmtech d.o.o.
Industrijska ulica 7, SI-9240 Ljutomer
T: 02 584 91 00
E: info@farmtech.eu

www.farmtech.eu

VEMO,
KAJ JE POTREBNO.
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Osnovna šola (OŠ) Mala Nedelja je javni vzgojno-izobra-
ževalni zavod, ustanovljen za opravljanje osnovnošolske-
ga izobraževanja in predšolske vzgoje. V sklopu OŠ Mala 
Nedelja deluje vrtec, ki se že vrsto let srečuje s prostor-
sko stisko. Obstoječe površine vrtca v velikosti 164,61 
m2 (skupaj z dodatnimi prostori v souporabi z OŠ) so 
bistveno manjše od normativov, ki skladno s Pravilnikom 
o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor 
in opremo vrtca za štirioddelčni vrtec znašajo približno 
640 m2. Vrtec obstoječo problematiko že nekaj let rešuje 
z najemom prostorov. Skupina otrok v starosti od 3 do 6 
let ima svojo igralnico v prostorih opuščenega hotela, ki je 
v neposredni bližini šolske zgradbe. Tamkajšnji prostori 
niso primerni za sodobno predšolsko vzgojo. Prav tako se 
za potrebe vrtca uporablja tudi učilnica šole, kar po dru-
gi strani povzroča primanjkljaj površin za osnovnošolsko 
izobraževanje. Zaradi prostorske stiske se je Občina Lju-
tomer za potrebe vrtca odločila za izgradnjo prizidka k 
zgradbi OŠ Mala Nedelja. Predvideva se izgradnja prizid-
ka v skupni velikosti 406,10 m2, s čimer bo zagotovljena 
zadostna površina za izvajanje dejavnosti vrtca s štirimi 
oddelki.

S sprejetjem in uveljavitvijo sprememb in dopolnitev Ob-

Pričela se je gradnja prizidka vrtca v Mali Nedelji

činskega prostorskega načrta februarja 2021 je načrto-
vana ureditev dobila pravno podlago za pridobitev grad-
benega dovoljenja za gradnjo prizidka vrtca. Gradbeno 
dovoljenje je bilo pridobljeno 26. februarja 2021. Izmed 
devetih ponudnikov, ki so oddali ponudbo za izvajanje 
gradbenih del, je bilo najugodnejše podjetje GP Project 
ing d. o. o. s Ptuja, in sicer za vrednost 413.941,29 evra. 
Dela so se že pričela, njihovo dokončanje pa je predvide-
no do 20.  novembra 2021.

Občina Ljutomer je projekt izgradnje prizidka vrtca v Mali 
Nedelji prijavila na Javni razpis za sofinanciranje investi-
cij v vrtcih in osnovnem šolstvu v obdobju 2021–2024, 
ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
Načrtovana je pridobitev sofinancerskih sredstev v višini 
okrog 305.000 evrov. Naročena je tudi izdelava dispozici-
je opreme s popisi del in projektantsko oceno za prizidek 
vrtca. Sledilo bo javno naročilo za izbiro najugodnejšega 
ponudnika opreme.

V petek, 5. marca 2021, je bila predstavitev projekta, na 
kateri so o pomenu investicije spregovorili županja Obči-
ne Ljutomer mag. Olga Karba, ravnateljica OŠ Mala Nedel-
ja Breda Žunič in direktor podjetja GP Project ing d.o.o. s 
Ptuja Antun Daljevec.

Želimo vam lepe
Velikonočne praznike!
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PRIPS NEPREMIČNINE D.O.O., Prešernova 24, 9240 Ljutomer I www.prips-nepremicnine.si I nepremicnine@prips.si I 031 720 610

NA NOVI LOKACIJI,
V NOVIH PROSTORIH,

Z NAJNOVEJŠO PONUDBO!

PREŠERNOVA 24 
9240 LJUTOMER

Pomagamo vam prodati, kupiti, oddati ali najeti nepremičnine.

Za vas uredimo potrebne posle v prometu z nepremičninami:
   uredimo vso potrebno dokumentacijo, 
   uredimo zadeve v zemljiški knjigi, 
   uredimo energetsko izkaznico,
   uredimo uporabno dovoljenje za zgradbo,
   uredimo celoten postopek prodaje kmetijskega zemljišča,
   uredimo vse napovedi za Finančno upravo RS,
   ocenimo vrednost vaše nepremičnine.

In vse to za naše stranke delamo že vrsto let.



14

Obvestila iz občinske uprave

Sprejete spremembe in dopolnitve 
Občinskega prostorskega načrta 
Občine Ljutomer
Občina Ljutomer je skupaj z izdelovalcem ZEU d. o. o. 
iz Murske Sobote pripravila tretje spremembe in dopol-
nitve Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Lju-
tomer zaradi potrebe po gradnji prizidka k obstoječemu 
vzgojno-izobraževalnemu zavodu v naselju Mala Nedelja 
(osnovna šola in vrtec). Priprava sprememb in dopolni-
tev OPN je potekala po postopkih, določenih v skladu z 
Zakonom o urejanju prostora.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in do-
polnitev OPN SD3 je potekala od  ponedeljka, 14. decem-
bra 2020, do vključno torka, 12. januarja 2021. V času 
javne razgrnitve je bila 6. januarja 2021 organizirana 
javna obravnava, na kateri sta pripravljavec in izvajalec 
predstavila obrazložitve in pojasnila o vsebini OPN SD3. 
Po javni razgrnitvi in javni obravnavi je bilo za izdelani 
predlog OPN SD3 potrebno pridobiti še pozitivna druga 
mnenja.  

Glede na to, da se je Občina Ljutomer za predvideno 
investicijo izgradnje prizidka prijavila na razpis Minis-
trstva za šolstvo zaradi sofinanciranja projekta s strani 
države, je bilo potrebno v najkrajšem možnem času pri-
dobiti druga mnenja nosilcev urejanja prostora in odlok 
o OPN SD3 sprejeti na seji Občinskega sveta. Uspešno je 
bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, opravljena pa je 
bila tudi prijava na razpis omenjenega ministrstva. 

Babji ložič – gozdni rezervat

Območje Babjega ložiča, ki leži v neposredni bližini mes-
ta Ljutomer, je varovano v sklopu zelenega pasu mesta 
Ljutomer in je določeno za ekosistemsko naravno vred-
noto državnega pomena, za katerega veljajo posebni 
varstveni režimi.

Ker občani območje že vrsto let uporabljajo za 
rekreacijsko in sprehajalno pot, smo na Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podali   pobudo oz. 
vlogo za pridobitev usmeritev in soglasja za ureditev 
sprehajalno-rekreacijske steze. Prejeli smo odločbo, iz 
katere je razvidno, da se poseg v gozd ne dovoli, z ob-
razložitvijo, da je gozdni rezervat Babji ložič eden izmed 
redko ohranjenih nižinskih hrastovih gozdov, v katerem 
se ne gospodari že 40 let. Vsaka usmerjena rekreacija bi 

pomenila povečan obisk in posledično povečan vpliv člo-
veka na naravni razvoj gozda. Gozdni kompleks je v lasti 
države, in sicer Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.

Za informacijo in obnašanje v gozdnem kompleksu smo 
namestili informativne table in vse občane vabimo, da si 
jih preberejo in se ob obisku Babjega ložiča temu primerno 
obnašajo.

Blagoslovljene in upanja polne
 velikonočne praznike!

OO NSi Ljutomer

www.facebook.com/nsiLjutomer
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V Ljutomeru nov Center za lokalno 
oskrbo
V okviru operacije Zadruga Ljutomer, s katero si je Obči-
na Ljutomer na 3. Javnem pozivu LAS Prlekija zagotovila 
70-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov projekta 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v ok-
viru programa LEADER/CLLD, je v centru mesta Ljutomer, 
v Mestni hiši, zaživel nov Center za lokalno oskrbo.

Center predstavlja enega izmed ključnih ciljev projek-
ta, njegov namen pa je povečati dostopnost kakovost-
ne lokalne hrane v domačem okolju, skrajšati poti med 
ponudniki in potrošniki, povezati in podpreti lokalne 
ponudnike ter jih predstaviti domači in širši javnosti, 
krepiti prepoznavnost območja in vplivati na večji obseg 
turizma. V Centru so na voljo kakovostni domači izdel-
ki prleških pridelovalcev, predelovalcev, obrtnikov in 
ustvarjalcev, spominki ter darilni program. Večina pre-
hranskih izdelkov se ponaša z ekološkim certifikatom, 
kar prispeva k visoki kakovosti ponudbe, ki se bo stalno 
nadgrajevala in dopolnjevala. 

Center se nahaja na naslovu Jureša Cirila ulica 6 in je v 
upravljanju Turistične zadruge Prlekija z. o. o., so. p., ki je 
bila v okviru istega projekta ustanovljena junija 2020 za 
namen povezovanja, promocije ter razvoja lokalne ponud-
be in turizma, pa tudi krepitve trajnostne lokalne preskrbe 
s hrano. Vsi dobavitelji izdelkov so tudi člani zadruge, v ka-
tero je trenutno vključenih že 29 ponudnikov.

Center za lokalno oskrbo bo dobrodošla pridobitev tudi z 

vidika turizma, saj bodo obiskovalci v centru dobili celovi-
te informacije o lokalni ponudbi in imeli možnost nakupa 
lokalnih izdelkov. Obnovljeni in opremljeni prostori bodo 
večnamenski. Ko bodo razmere dopuščale, bo v centru 
omogočeno zbiranje in druženje ponudnikov in obiskoval-
cev, v okviru odpiralnega časa pa bo na voljo stalna podpo-
ra vsem ciljnim skupinam.

Kot zanimivost lahko omenimo, da je bil center ustanovljen 
po vzoru prve samopostrežne trgovine v Sloveniji, ki je leta 
1958 zaživela prav na ljutomerskih tleh.

Lokalne izdelke članov zadruge lahko sicer kupite tudi v 
spletni trgovini, ki jo je zadruga zagnala konec leta 2020 
in že uspešno pošilja prleške izdelke po domovih širom 
Slovenije. Spletno trgovino lahko obiščete na povezavi 
https://visit-prlekija.eu/domaca-trgovina, seveda pa 
ste vabljeni k obisku Centra za lokalno oskrbo v središču 
mesta in podpori naših prleških ponudnikov.

Blagoslovljene in upanja polne
 velikonočne praznike!

OO NSi Ljutomer

www.facebook.com/nsiLjutomer

Številni občani opozarjajo na zapuščene in nevarne 
objekte na območju naše občine, zato občinska 
uprava Občine Ljutomer poziva lastnike teh objektov, 
da poskrbijo za objekte, ker ogrožajo okolico in 

Poziv lastnikom zapuščenih objektov

kazijo podobo krajine. Značilnost objektov je, da so 
v zasebni lastni, zato občinska uprava nima drugega 
vzvoda kot pozivanje k večji odgovornosti in v 
skrajni sili prijavo gradbeni inšpekciji.
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Nova spletna stran Občine 
Ljutomer
Občina Ljutomer se je odločila za prenovo spletne strani, 
ki jo je izvedla družba Sigmateh d. o. o. iz Maribora. Novo 
spletno stran najdete na naslovu: https://www.obcinal-
jutomer.si.

Na spletni strani so objavljene aktualne informacije za 
občane, zato ste vljudno vabljeni, da jo obiščete. Veseli 
bomo vaših predlogov, pripomb in prispevkov, ki jih lah-
ko posredujete na elektronski naslov obcina.ljutomer@
ljutomer.si.

Občina Ljutomer že od leta 2009 staršem ob rojstvu ot-
roka glede na oddano vlogo podeljuje denarno pomoč. 
Občina Ljutomer za otroke, rojene od vključno 1. janu-
arja 2021 in dalje, povečuje znesek pomoči. Starši so 
tako za prvorojenca upravičeni do denarne pomoči v 
višini 250 evrov, za drugorojenega otroka 300 evrov in 
po 50 evrov več za vsakega naslednjega otroka. Starši 
lahko vlogo oddajo v roku 
štirih mesecev po rojstvu 
otroka. Vloga je objavljena 
na spletni strani Občine 
Ljutomer.

Občina Ljutomer je 22. marca 2021 objavila Javni razpis 
za dodelitev ali zamenjavo neprofitnih stanovanj. Razpis 
je objavljen na Uradni spletni strani Občine Ljutomer: 
https://www.obcinaljutomer.si/Razpisi.

V skladu s pogoji razpisa lahko vsi zainteresirani prosilci 
vložijo vlogo za dodelitev ali vlogo za zamenjavo neprofit-
nega stanovanja.

Vloge za prijavo na razpis je možno dobiti v vložišču Obči-
ne Ljutomer, soba št. 108 (prvo nadstropje) ali na navede-
ni uradni spletni strani Občine Ljutomer.

Izpolnjeno in popolno vlogo v skladu s pogoji razpisa 
je treba oddati na Občino Ljutomer do vključno pone-
deljka, 19. aprila 2021.

Za vlogo in izdajo odločbe so prosilci dolžni plačati uprav-
no takso po tar. št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah, ki 
znaša 22,60 evra. Taksa se plača ob vložitvi vloge. Taksni 
zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahte-
vajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo kriterije po 
25. členu Zakona o upravnih taksa, tako da status dokaže-
jo z ustreznimi dokazili.   

Javni razpis Občine Ljutomer za dodelitev ali zamenjavo neprofitnih 
stanovanj

Občina Ljutomer povečuje znesek 
pomoči ob rojstvu otroka 
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Odmera NUSZ za leto 2021
Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča ste od Finančne uprave RS v svoje nabiralnike 
prejeli odločbe o odmeri NUSZ za leto 2021. Roka zapad-
losti obrokov za plačilo NUSZ bosta za tiste, ki imajo dva 
obroka (če odmera nadomestila znaša nad 25 EUR), 10. 
maj 2021 in 9. julij 2021.

S Finančne uprave RS opozarjajo, da mora biti pritožba 
vložena v skladu s pravnim poukom na odločbi, in sicer 
pri organu, ki je odločbo izdal. Zato zavezance prosimo, 

da morebitne pritožbe naslovijo na Finančni urad Mur-
ska Sobota, Slomškova ulica 1, 9000 Murska Sobota, ob-
činski upravi pa sproti sporočajo vse okoliščine, ki vpli-
vajo na odmero NUSZ, npr. nakup, prodaja ali najemno 
razmerje. Če boste pritožbo želeli vložiti kot doslej, torej 
na Občini Ljutomer, ki za zadevo ni pristojna, vas bomo 
primorani napotiti na Finančni urad Murska Sobota.

Za vsa vprašanja v zvezi z odmero NUSZ je na voljo klicni cen-
ter Finančne uprave RS na telefonski številki 08 200 1001.
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Dogajalo se je

Članice sekcije za ohranjanje kulturne dediščine, ki de-
luje v sklopu Društva upokojencev (DU) Ljutomer, so v 
nedeljo, 7. marca 2021, v Ljutomeru pripravile krajšo 
prireditev ob dnevu žena. Ob tem so odprle tudi tradici-
onalno razstavo ročnih del, na kateri so spregovorili žu-
panja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, predsednik DU 
Ljutomer Ciril Magdič, predsednica za kulturno dejav-
nost, izobraževanje in rokodelstvo pri Pomurski pokra-
jinski zvezi Danica Kocet in vodja sekcije za ohranjanje 
kulturne dediščine Danica Makoter. Slednja je povedala, 
da je to že peta tradicionalna razstava ročnih del ob dne-
vu žena, ki so jo letos poimenovale »Prebujenje«. Ob tej 
priložnosti se je Makoterjeva posebej zahvalila najsta-
rejši članici, 85-letni Angeli Kolarič, ki je z ustvarjanjem 
in tudi literarnim udejstvovanjem veliko prispevala od 
vsega začetka. V otvoritev razstave je zbrane popeljala 
melodija iz harmonike Slavka Ahlina.

Razstava ob dnevu žena

Vodja Območne izpostave Javnega sklada Republike Slo-
venije za kulturne dejavnosti Ljutomer (OI JSKD) Mira 
Rebernik Žižek  je 15. februarja 2021 sklicala videokonfe-
renčno srečanje s predsedniki kulturnih društev v Občini 
Ljutomer in predstavniki Občine Ljutomer. Konference sta 
se udeležila podžupan Janko Špindler in višja svetovalka 
Karmen Lah, ki sta prisotnim posredovala informacije o 
sredstvih Občine Ljutomer v letu 2021 za javne razpise 
za  ljubiteljsko kulturo in predvideno energetsko sanacijo 
Doma kulture Ljutomer.

Konferenca je bila namenjena predstavitvi delovanja OI 
JSKD Ljutomer in delovanja kulturnih društev. Vsi ude-
leženci bo bili enotnega mnenja, da je leto 2020 z ome-
jitvami, ki so bile posledice vladnih ukrepov, tako za OI 
JSKD Ljutomer kot za kulturna društva predstavljalo veli-

Srečanje s predsedniki  
kulturnih društev

Želimo vam
blagoslovljene velikonočne

praznike!

Želimo vam
blagoslovljene velikonočne

praznike!

OO SDS LjutomerOO SDS Ljutomer
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Čebelarska digitalna  
nadzorna naprava

Občina Ljutomer je za potrebe Čebelarskega društva Ljutomer 
kupila čebelarsko digitalno nadzorno napravo BeeConn, ki so 
jo v sredo, 27. januarja 2021, namestili v učni čebelnjak pri OŠ 
Ivana Cankarja Ljutomer. Gre za napravo, ki čebelarjem omogoča 
redno spremljanje in pridobivanje aktualnih informacij o 
dogajanju v čebelnjaku.

PISARNA
LJUTOMER

www.regi-vo.si

t: 070 488 787
prepisi

registracije vozil
podaljšanja 
odjave vozil

TEHNIČNI 
PREGLEDI
RADENCI

www.regi-vo.si

t: 02 820 18 00
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ko oviro pri izvajanju programa. Bile pa so priložnosti za 
izobraževanje, ki je potekalo na daljavo.

Vsi so se strinjali, da tudi leto 2021 z veljavnimi ukrepi 
pomeni omejitve pri izvedbi vaj in nastopov. Ugotavljali 
so, da je nekaj aktivnosti mogoče izpeljati z inovativnimi 
pristopi, s prilagoditvami, preko spletnih orodij in na zu-
nanjih površinah.

Mira Rebernik Žižek je na konferenci predstavila pro-
gramske prilagoditve v letu 2021, ki jih je pripravil Javni 
sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.



Rez občinskih trt
19. marca 2021, na dan, ko goduje 
sv. Jožef, je tradicija reza potomke 
najstarejše trte na svetu, ki krasi 
atrij Mestne hiše v Ljutomeru. 
Mestni viničar Mihael Kuhar je tudi 
tokrat prevzel to odgovorno nalogo 
in opravil prvo letošnje opravilo, 
povezano s trto v središču mesta.

Mihael Kuhar je v letošnjem letu 
prevzel tudi skrb nad »mestnim 
vinogradom« na krožišču ob vstopu 
v Ljutomer iz smeri Noršincev. Dolga 
leta je za te trse skrbel Janko Magdič, 
ki je škarje letos predal Mihaelu 
Kuharju. Janku Magdiču gre ob tem 
zahvala v imenu lokalne skupnosti za 
skrb in vestno opravljeno delo.



Na fotografijah: Oprema 183 apartmajev 
v Berlinu.

Z vami smo že od leta 1989 in z nenehnim razvojem ter 
vlaganjem v tehnologijo sledimo najnovejšim trendom na 
trgu. Izdelujemo pohištvo za celotno stanovanje. V največji 
meri se prilagodimo vašim željam ter prostoru, ki ga opre-
mljate. Skupaj z vami pridemo do optimalnih rešitev, ki jih 
v dogovorjenem roku izvedemo tudi z dostavo in montažo. 

Izkušnje nabiramo tudi na tujih trgih. Že desetletje uspešno 
izdelujemo pohištveno opremo za večje objekte. Pohištvo 
smo izdelali že za številne turistične, izobraževalne in zdra-
vstvene ustanove. Z zanesljivostjo in zmožnostjo izdelovati 
opremo za celoten hotel ali za celotno bolnišnico, krepimo 
svojo prisotnost na celotnem evropskem trgu. Zavezanost 
k nenehnemu izboljševanju, vlaganju v razvoj in v kadre, 
visoka kvaliteta proizvodov, fleksibilnost in konkurenčna 
cena so naši glavni aduti za nadaljnjo rast.

Na fotografijah: Oprema hotela na Tirolskem.

ATRIUM – NOVI INTERIERI, d. o. o.
Kolodvorska ulica 28,
9240 Ljutomer
Razstavni prostor: Noršinci 11
www.atrium-pohistvo.eu

Na fotografiji: Oprema 
družinskega hotela 
v Avstriji.

Na fotografiji: Oprema 
apartmajskega naselja 
v Nemčiji.

Vam in vašim najdražjim želimo mnogo radosti, 
lepih in sončnih trenutkov ob velikonočnih praznikih!
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Na območju Občine Ljutomer so se v skladu z Uredbo o 
državnem prostorskem načrtu za gradnjo daljnovoda 2 
× 400 kV Cirkovce–Pince (Uradni list RS, št. 55/2012) 
pričela intenzivno izvajati dela v sklopu izgradnje dalj-
novoda DV 2 × 400 kV Cirkovce–Pince. Investitor tega 
državnega projekta je Eles d. o. o. iz Ljubljane. Že ob 
razgrnitvi državnega prostorskega načrta za to inve-
sticijo je Občina Ljutomer izrazila obžalovanje, da se je 
država odločila za tako velik poseg v okolje, kar grad-
nja daljnovoda vsekakor je. Kljub temu so se konec leta 
2020 pričela dela izvajati.

Za dostop do gradbišč izvajalci uporabljajo tudi občinske 
ceste, zato sta Eles d. o. o. in Občina Ljutomer 23. novem-
bra 2020 podpisala Sporazum o ureditvi medsebojnih 
razmerij. Sporazum določa ceste, ki jih izvajalci del za 
dostop do gradbišč lahko uporabljajo, obveznosti investi-
torja in obveznosti Občine Ljutomer.

Občina Ljutomer je na podlagi podpisanega sporazuma 
naročila cenilca, ki je ocenil stanje cest pred pričetkom 
gradnje. Po dokončanju del se bodo ceste ponovno oce-
nile in na podlagi nove cenitve se bo določila odškodni-
na, ki jo bo investitor povrnil Občini Ljutomer. Investi-
tor je dolžan skrbeti za varnost, prevoznost in redno 
vzdrževanje cest, ki jih uporablja. Spoštovanje sporazu-
ma nadzira tudi Medobčinski inšpektorat in redarstvo, 
ki kršitelje ustrezno kaznuje.

Gradnja daljnovoda na območju 
ljutomerske občine

Čiščenje kmetijske mehanizacije  
in pravilnost oranja
V spomladanskem obdobju je na naših cestah povečana 
prisotnost kmetijske mehanizacije, zato dodatna previ-
dnost v prometu ne bo odveč. Lastniki kmetijskih ze-
mljišč morajo, poleg previdnosti ob vključevanju na pro-
metne površine, poskrbeti tudi za čiščenje teh površin, 
če pride do onesnaženja.

Opaža se, da lastniki kmetijskih zemljišč ob vključevanju 
na prometno površino z njiv na cestišče nanašajo zemljo 
in tega ne počistijo. Zato velja vljudnostno opozorilo, da 
se po koncu opravil na kmetijskih zemljiščih mehaniza-
cija očisti in s tem prepreči nanos zemlje na cestišče, ker 
to ogroža varnost udeležencev v prometu.

Istočasno je pomembno spomniti na pravilnost oranja, 
saj to ni dovoljeno preblizu ceste. Lastniki zemljišč mo-
rajo poskrbeti, da se njive ne orjejo na razdalji manj kot 
4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na 
cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestne-
ga sveta. Ker je bilo zaznanih veliko kršitev glede oranja 
preblizu ceste in onesnaževanja cest, bodo uslužbenci 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva opravljali po-
ostreni nadzor nad upoštevanjem teh predpisov.

Če imate kakršno koli vprašanje, predlog ali prijavo, se 
lahko obrnete na Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
na telefonsko številko (02) 584 90 62.
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PE Ljutomer
Babinska 8
02 70 72 260 
pon.-pet. 9.-13. ure

PE Ptuj
Puchova ulica b. š.
02 70 72 240
pon.-pet. 9.-13. ure

OE Ormož
Hardek 21 b
02 70 72 250
pon.-pet. 9.-13. ure

Stara šara
je denar!

www.surovina.si

Postopek odkupa je 
hiter in enostaven, 
naši sodelavci 
pa vam bodo z 
veseljem pomagali 
in svetovali.

Zakaj ne bi namesto  
stare šare v kleti imeli  

raje kak evro več v denarnici?
ODKUPUJEMO: 
JEKLENI ODPAD: vrtna orodja, deli mehanizacije,  
vrtne ograje, razna okovja, jeklene posode, radiatorji,  
železni ostanki pri gradbeništvu ...

ODPADNE BARVNE KOVINE:  
izdelki iz bakra, medenine, aluminija, brona, cinka, svinca, kositra ...

DRUGE KOVINSKE ODPADKE:  
akumulatorji, transformatorji, elektromotorji ...

ODPADNI PAPIR: navadni papir, časopisi,  
odsluženi šolski učbeniki ...

Surovina oglas Odkup MAR 2021 190x131mm.indd   1 10/03/2021   14:59

Kurjenje  
na prostem
V spomladanskem času se izvajata obrezovanje dreves in 
trte ter čiščenje parcel, zato je smiselno, da vas seznanimo 
s pravili kurjenja odpadkov na prostem.

Z občinskim predpisom je dovoljeno sežiganje suhih 
odpadkov s 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.

Prosimo vas, da odpadkov ne sežigate oziroma odlagate 
v naravo ali na ekološke otoke. 

Če imate kakršno koli vprašanje, predlog ali prijavo, se lah-
ko kadar koli obrnete na Medobčinski inšpektorat in redar-
stvo na telefonsko številko (02) 584 90 62.
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Uslužbenci Medobčinskega inšpektorata in redarstva se 
vedno znova srečujemo s prijavami občanov, ki opažajo od-
laganje raznih odpadkov v naravo. Odloki o ravnanju s ko-
munalnimi odpadki vseh občin, na območju katerih deluje 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo, določajo obvezno 
vključitev v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, obve-
zno ločevanje odpadkov in prepoved sežiganja odpadkov. 
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi 
odpadki in zelenim vrtnim odpadkom med drugim določa, 
da morajo povzročitelji te  odpadke kompostirati ali pa jih 
oddajati izvajalcu javne službe.

Zasledili smo, da je zelenega vrtnega odpada vedno več v 
naravi, predvsem na obrobju in v notranjosti gozdov. Ob 
vrtnem odpadu pa se slej ko prej začnejo odlagati tudi 
ostali odpadki, od komunalnih in gradbenih do nevarnih. 
Običajno povzročitelji ta odpad odlagajo na tuja zemljišča. 
V skladu z Zakonom o varstvu okolja pa je odpadke dolžan 

Ne odlagajte odpadkov v naravo
odstraniti lastnik zemljišča, če se ne najde povzročitelj.

Potrudimo se in z odpadki ravnajmo v skladu z zakonodajo, 
saj bo le tako naše okolje za nas in naše zanamce ostalo 
čisto in neobremenjeno z nevarnimi snovmi, škodljivimi za 
zdravje.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo
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Spremembe v letu 2021: nov 
način prijave prebivališča in nova 
elektronska osebna izkaznica za 
elektronske storitve javne uprave

Spremembe so del našega življenja, včasih so manjše 
in drugič spet večje, ne glede na to pa od nas zahtevajo 
spodbude k spreminjanju našega ravnanja. V tem član-
ku vam predstavljamo spremembe na področju državne 
uprave, ki jih lahko urejate na upravni enoti.

Epidemija je prinesla večje spremembe v družbenem 
okolju. Z namenom, da ohranimo zdravje strank in za-
poslenih, na naši upravni enoti upoštevamo navodila 
stroke in zahteve NIJZ. Čeprav je bilo od marca do 1. ju-
nija 2020 in deloma tudi v jesenskem obdobju delo na 
področju vodenja upravnih in drugih postopkov skoraj v 
celoti omejeno ali vsaj prekinjeno, smo po izvedeni ana-
lizi ugotovili, da smo v letu 2020 kljub številnim omejit-
vam izvedli 8096 upravnih postopkov in 17533 drugih 
upravnih nalog, kar je celo nekaj več v primerjavi z le-
tom poprej. 

Ugotovili smo, da smo s strani vas, občank in občanov, 
v reševanje prejeli kar 463 elektronskih vlog oziroma 
zahtev, s čimer skupaj dokazujemo, da lahko uspešno 
medsebojno poslujemo in sodelujemo tudi brez oseb-
nega stika. Izdali smo 390 spletnih digitalnih potrdil, 
možnost podajanja vlog preko navadne elektronske po-
šte (ob dogovorjenem načinu identifikacije) pa nam je 
začasno omogočil tudi ukrep vlade, ki je za čas epidemije 
dopolnil Zakon o splošnem upravnem postopku in Ured-
bo o upravnem poslovanju.

Po popolnem zaprtju in omejenem gibanju se naše živ-
ljenje počasi vrača v ustaljene tirnice. 

SANITETNI REŠEVALNI
PREVOZI

NENUJNI MEDICINSKI PREVOZI, Stanislav Nedeljko s.p.
Lukavci 64, 9242 Križevci pri Ljutomeru

www.medicinski-prevozi.si

Naročanje:
041-800-091
02/588-1738
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Trenutno je izvajanje porok možno

Na podlagi 2. člena Odloka o spremembah o začasni 
delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi 
zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list 
RS, št. 20/21), je pristojni minister izdal dovoljenje za 
sklepanje zakonskih in partnerskih zvez na območju 
vseh upravnih enot v Republiki Sloveniji, ob pogoju, da 
je pri sklenitvi prisotnih največ 10 oseb ter ob upošteva-
nju vseh priporočil pristojnih organov in vseh veljavnih 
ukrepov za preprečitev širjenja virusne okužbe.

Hitreje do upravne storitve z elektronskim po-
slovanjem

Vse tiste, ki še nimate urejene e-identitete (digitalna po-
trdila SIGEN-CA in mobilna identiteta smsPASS) vabimo, 
da v pisarni št. 5 Upravne enote Ljutomer oddate vlogo 

za njeno ureditev.  In kaj je E- identiteta? E- identiteta 
je vaš osebni dokument v elektronskem svetu. Lahko jo 
boste uporabili pri mnogih storitvah z državo, ne samo 
tistih na portalu eUprava, ampak tudi na drugih spletiš-
čih države, kot so npr. SPOT, eDavki, eZPIZ, eVŠ, eZdrav-
je, eProstor ipd. Poleg oddaje vlog boste lahko s svojo 
e-identiteto na portalu eUprava vpogledali tudi v svoje 
lastne osebne podatke in v predal prejemali odločitve 
organov (tudi tiste, za katere ste morali sedaj na pošto 
zaradi osebne vročitve).

Spremembe na področju zakonodaje

V prvem tednu marca sta bili sprejeti dve spremembi za-
konov, in sicer Sprememba Zakona o osebni izkaznici in 
Spremembe in dopolnitve Zakona o prijavi prebivališča.

Novela zakona o osebni izkaznici  daje pravno podlago 
za izdajanje biometričnih osebnih izkaznic. Te bodo po 
novem vsebovale čip, na katerem bo shranjen zapis dveh 
prstnih odtisov in fotografije obraza imetnika dokumen-
ta. Uporabljati jo bo mogoče tudi kot sredstvo elektronske 
identifikacije.

Osebna izkaznica bo kot sredstvo elektronske identifika-
cije omogočala prijavo na storitve e-uprave, elektronsko 
podpisovanje in uporabo osebne izkaznice kot nadome-
stilo za kartico za zdravstveno zavarovanje.

Po sprejetih Spremembah Zakona o prijavi prebivališča 
se ne bo več mogoče prijaviti na kateri koli upravni eno-
ti, ampak samo na tisti, ki je krajevno pristojna. Posame-
znik bo torej lahko prijavil stalno ali začasno prebivališče 
samo na območju tiste upravne enote, v kateri je naslov, 
na katerega se prijavlja. Del stavbe, na katerem posa-
meznik prijavlja stalno prebivališče, mora biti po noveli 
namenjen stanovanjski rabi oziroma nastanitvi. Njegova 
uporabna površina mora dosegati površinske standarde 
za prijavo prebivališča.

Stranka bo morala dokazati, da izpolnjuje pogoje za prija-
vo določene osebe oziroma bo morala ta oseba dokazati, 
da se sme prijaviti na določenem naslovu.

Upravna enota Ljutomer
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Lani se je zbralo več odpadkov kot leto poprej
Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v 
ljutomerski občini je Komunalno–stanovanjsko podjetje 
Ljutomer d. o. o., ki pri izvajanju dejavnosti uporabnikom 
zagotavlja kakovostno in prijazno ravnanje z odpadki ter 
tako prispeva k izboljšanju stanja okolja.

Javna služba zbiranja komunalnih odpadkov je obsegala 
naslednje aktivnosti:

• prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov na prevzem-
nih mestih po sistemu od vrat do vrat, vključno z odvozom 
do zbirnega centra, tehtanjem, evidentiranjem, kontrolo, 
odbiranjem in pripravo na prevoz v regijski center;

• prevzemanje plastične, kovinske in sestavljene embalaže 
ter folij in embalažnega stiropora na prevzemnih mestih 
prav tako po sistemu od vrat do vrat, vključno z odvozom 
do zbirnega centra, tehtanjem, evidentiranjem, kontro-
lo, odbiranjem in pripravo na predajo pooblaščenemu 
zbiralcu odpadne embalaže;

• prevzemanje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 
in zelenega vrtnega odpada na prevzemnih mestih po 
sistemu od vrat do vrat, vključno z odvozom do zbirnega 
centra, tehtanjem, evidentiranjem, kontrolo, odbiranjem 
in pripravo na prevoz v regijski center;

• čiščenje in dezinfekcija zabojnikov za biološko razgradl-
jive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad;

• izvedba letne akcije zbiranja kosovnih odpadkov prav 
tako na prevzemnih mestih po 
sistemu od vrat do vrat, vkl-
jučno s pripravo na prevoz do 
regijskega centra ali odvozom 
do zbirnega centra;

• izvedba letne akcije zbiranja 
nevarnih odpadkov s premič-
no zbiralnico po skupinskih 
zbirnih točkah;

• upravljanje Zbirnega centra 
Ljutomer;

• prevzemanje odpadnih nag-
robnih sveč na prevzemnih 
mestih po pokopališčih;

• zbiranje odpadnih avtomo-
bilskih gum v Zbirnem centru 
Ljutomer;

• obveščanje in ozaveščanje ob-

čanov oz. povzročiteljev.

• V letu 2020 je bilo na območju ljutomerske občine zbra-
nih nekaj manj kot 3.700 ton komunalnih odpadkov. Od 
tega se jih je 83 odstotkov zbralo na terenu, preostalo 
pa v Zbirnem centru Ljutomer. Primerjava z letom 2019 
kaže, da se je lani zbralo skoraj 164 ton več komunalnih 
odpadkov. Najbolj se je povečala masa zbranih kosovnih 
odpadkov, za 109 ton več  kot v prejšnjem letu. V lanskem 
letu je izstopal mesec julij, ko se je zbralo kar 313 ton 
komunalnih odpadkov., izstopali pa so mešani komunal-
ni odpadki (131 ton). Skupno je bilo v letu 2020 zbranih 
1.296 ton mešanih komunalnih odpadkov, kar pomeni 
štiri tone več kot v letu 2019.

• V ljutomerski občini se je v letu 2020 zbralo 319 kilogra-
mov odpadkov na osebo oz. prebivalca. V Občini Ljuto-
mer je odstotek ločevanja odpadkov na izvoru relativ-
no dober, saj presega 60 odstotkov. Na izvoru se zbere 
dobrih 35 odstotkov mešanih komunalnih odpadkov, 
ostale frakcije odpadkov pa se zberejo ločeno. Največ se 
zbere ostalih ločeno zbranih frakcij, in sicer dobrih 32 
odstotkov, sledi odpadna embalaža s slabimi 22 odstotki, 
bioloških odpadkov pa le nekaj več kot 10 odstotkov.

Aljoša Leštan, organizator zbiranja in prevoza odpadkov, KSP 

Ljutomer d. o. o. 
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Po več kot petmesečnem pouku na daljavo so se v šole 
končno vrnili tudi dijaki preostalih letnikov srednjih šol. 
Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer smo dijake spreje-
li odprtih rok, saj smo zares dolgo čakali trenutek snidenja 
z njimi v živo. Pouk na daljavo je dijakom sicer nudil podpo-
ro pri usvajanju znanja, ohranjal njihovo »učno kondicijo« 
in omogočal sprotno komunikacijo med dijaki in učitelji, po 
drugi strani pa je pokazal marsikatero stisko na eni ali dru-
gi strani. Po vsem tem je vsekakor napočil čas, da kritično 
pregledamo prednosti, pomanjkljivosti in priložnosti pou-
ka na daljavo na področju vzgoje in izobraževanja. 

Že v preteklem šolskem letu, po prvem valu epidemije, 
smo po vrnitvi dijakov v šolo izpeljali evalvacijo, s pomočjo 
katere smo želeli raziskati, kako so pouk na daljavo doži-
vljali naši dijaki, kateri načini izvajanja pouka na daljavo 
so se jim zdeli učinkoviti in kaj jih je pri pouku na daljavo 
oviralo. Rezultate te evalvacije smo pred začetkom novega 
šolskega leta 2020/21 uporabili kot pomembno povratno 
informacijo, s pomočjo katere so učitelji lahko načrtovali 
pouk na daljavo na dijakom še prijaznejši način. Evalvacijo 
smo ponovili tudi po teh petih mesecih in dobili podobne 
rezultate glede počutja in doživljanja dijakov. Nekateri di-
jaki so v evalvaciji izrazili željo, da bi imeli več samostojne-
ga dela in manj »zoomov« oz. videokonferenc, spet drugi 
so bili z njihovim številom zadovoljni. Ob tem jih je veliko 
pohvalilo trud in način razlaganja snovi profesorjev ter 
njihovo odzivnost. Pomembno so izpostavili prednosti oz. 
pridobitve pouka na daljavo, kot so večja samostojnost pri 
delu za šolo, pridobitev samodiscipline, več časa zase in za 
družino, večja samostojnost pri delu in možnost vplivanja 
na organizacijo lastnega dneva. Ob tem so med najpogos-
tejšimi težavami tokrat navajali pomanjkanje motivacije za 
delo, osamljenost – pogrešali so predvsem sošolce in pri-
jatelje, preobremenjenost s šolskim delom in občutek, da 
za šolo delajo cel dan. Glede pouka na daljavo je bilo opa-
ziti izrazito nasprotujoča si mnenja dijakov. Medtem ko je 
nekaterim ta oblika dela zelo ustrezala in so v njej videli 
predvsem prednosti, se je spet drugim ta oblika dela zdela 
naravnost grozna, pretirano stresna in izolirana. Podobno 
se je tudi med učitelji pokazala delna delitev na tiste, ki jim 
je bil tak način dela bolj pisan na kožo, in na tiste, ki so ob 
pouku na daljavo odštevali dneve do vrnitve v šolo.

Pouk na daljavo je tako marsikateremu dijaku nudil vsaj 

Iz naših šol in vrtcev

Pouk na daljavo: izkušnja, iz katere se lahko učimo učitelji in dijaki 

kanček normalnosti v teh nenormalnih razmerah in vsaj del 
šolske rutine, ki jih je ohranjala v učni kondiciji. Kljub temu 
pa ni zmogel preseči mnogih pomanjkljivosti, ki so se začele 
kazati predvsem na dolgi rok. Tako bi lahko med ključne 
prištela predvsem upad motivacije, apatičnost ob sedenju in 
zrenju v ekran, upadanje aktivnih dejavnosti, ki vključujejo 
gibanje na prostem, vse večji občutek brezciljnosti in nesmi-
selnosti početja. Ob vsem tem pa je tak način pouka najglo-
blje zarezal prav v tiste dele naše družbe, v katerih so bile 
že sicer prisotne večje osebne, družinske ali socialne stiske. 
Tako je veliko dijakov prevzemalo skrb za mlajše sorojence, 
za gospodinjstvo in za obolele člane družine, obenem pa so 
vlagali veliko truda v šolsko delo. Poleg tega so tukaj še dijaki 
s posebnimi potrebami, ki so jim po večini izrazito manjkali 
osebni stik z učitelji, dodatne razlage in možnost interakcije.

Spoznanja, do katerih smo prišli v tem času, lahko dodatno 
obogatijo naše znanje in dojemanje stvari, ki so se nam do-
slej morda zdele samoumevne. Pravice, s katerimi smo do-
slej živeli, ne da bi o njih kaj dosti razmišljali ali bili zanje 
hvaležni, so pridobile dodatno veljavo. Tudi pomen medo-
sebnega pristnega stika je postal veliko več vreden, znanje, 
ki smo ga pridobili, in spretnosti, v katerih smo se bili v tem 
času prisiljeni izuriti, nam bodo ostale tudi za prihodnost. 
V zavedanju, da se učimo vse življenje in da je učenje ena 
izmed najboljših priložnosti, ki nam jih daje življenje, si že-
lim, da bi bili vedno dovolj odprti, samokritični in fleksibilni, 
da bi znali iz vsake preizkušnje stopiti močnejši in modrejši.

Liljana Fajdiga, GFML

Nagrade tudi v Prlekijo

Pomurska turistična zveza je objavila razpis za nagrade 
na področju turizma za leto 2020. Komisija je določila 
prejemnike, med katerimi so tudi številni iz območja lju-
tomerske občine. Pisno zahvalo za 20 let neprekinjenega 
delovanja prejmeta TD Pütar Stročja vas in TD Cven, pis-
no zahvalo za 30 let neprekinjenega delovanja pa prejme 
TŠD Branek Branoslavci. TD Pütar Stročja vas prejme pri-
znanje za prostovoljno delo na področju turizma, plaketo 
za uspešno in predano delo na področju turizma pa za 
leto 2020 prejmeta Boris Lebar iz TD Pütar Stročja vas in 
Turistična kmetija Vrbnjak.



Med 6. in 10. marcem 2021 so debaterji s celega sveta debatira-
li na mednarodnem debatnem turnirju, ki bi se moral odvijati 
v Ljutomeru, a je žal zaradi epidemioloških razlogov potekal 
na spletu. Zaradi lažjega dostopa na spletu je bil to najštevilč-
nejši ljutomerski turnir do sedaj. Turnirja se je udeležilo skoraj 
150 ekip, malo manj kot 500 debaterjev iz 36 držav: Avstrije, 
Bangladeša, Bosne in Hercegovine, Češke, Danske, Filipinov, 
Finske, Gruzije, Hrvaške, Hongkonga, Irske, Italije, Jamajke, Juž-
ne Koreje, Kanade, Katarja, Kitajske, Latvije, Litve, Madžarske, 
Makedonije, Mongolije, Nizozemske, Omana, Pakistana, Polj-
ske, Romunije, Savdske Arabije, Singapurja, Slovenije, Šrilanke, 
Tajvana, Turčije, Velike Britanije, Združenih arabskih emiratov 
in Združenih držav Amerike. Udeleženci turnirja so na debatah 
pokazali svoje retorične sposobnosti o družbenokritičnih te-
mah ter kritično in argumentirano poznavanje teh tem.

Turnir je tokrat v veliki meri organiziral ZIP, Za in proti, zavod 
za kulturo dialoga/Pro et contra. ZIP je nevladna in neprofit-
na organizacija, ki razvija, predstavlja, izobražuje in promo-
vira debato z namenom dvigniti kulturo dialoga v Sloveniji. 
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer se tokrat žal ni mogla 
izkazati s svojo gostoljubnostjo in organizacijo, saj so deba-
te potekale na spletu prek aplikacije Zoom. Upamo, da bodo 
epidemiološke razmere naslednje leto omogočale, da bo tur-
nir potekal v živo na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. 
Najpomembnejši del turnirja so bile vnaprej pripravljene de-
bate, ki so zajemale naslednjo problematiko: umik ameriške 
vojske iz Afganistana, komemoracijo žrtev na obeh straneh 
konflikta na spominskih obeležjih vojn in razpustitve poroke. 
Sledile so t. i. impromptu debate, kar pomeni, da so tekmovalci 
trditve izvedeli le eno uro pred debato in so zajemale: priva-
tizacijo raziskovanja vesolja, kvote mladih in ulično umetnost.

Ekipi GFML Priapus, ki so jo sestavljali Tamara Kolerič, Domen 
Bogdan in Lara Bohar, se je s petimi zmagami na šestih debatah 
uspelo uvrstiti v osmino finala, torej med šestnajst najboljših 
ekip. V osmini finala so debatirali impromptu trditev o priva-
tizaciji vesoljskega raziskovanja. Njihovi nasprotniki so bili 
Singapurci, ki so napredovali v četrtino finala in na koncu zma-
gali na turnirju. Ob razglasitvi napredovanja v izločilne boje so 
člani ekipe GFML Priapus povedali: »Ob razglasitvi rezultatov 
za osmino finala smo bili zelo presenečeni in ponosni. Pred 
začetkom osmine finala smo imeli malce treme, ker so Singa-
purci znani po odličnem debatiranju in visokih uvrstitvah. Na 
turnirju smo se imeli zelo lepo in smo spoznali veliko novih 

debaterjev z različnih koncev sveta.« Ekipa GFML Priapus je 
na turnirju zasedla odlično deveto mesto. Ekipi GFML Hades 
(Lina Horvat, Timotej Pukšič in Teja Sapač) in GFML Dioniz 
(Zala Gorjak, Pia Zupančič in Martin Norčič) pa sta na turnirju 
dosegli štiri zmage.

Aleš Kustec, mentor debate na GFML

19. Mednarodni debatni turnir na spletu

Mir, tišina, čudoviti razgledi, edinstvena vinorodna pokrajina 
ter sodobne namestitve, so razlogi zakaj nas gostje z veseljem 
obiščejo in se vedno znova vračajo k nam. Gostom želimo 
ponuditi nekaj več, doživetje, spomine, popolno sprostitev in 
zadovoljstvo s poudarkom na individualni wellness ponudbi. 
Wellness soba Jeruzalem je namenjena individualnemu nekaj 
urnemu razvajanju za naše goste v času bivanja ter lokalnim 
gostom, kateri potrebujejo sprostitev ter pobeg od dnevne 
rutine. Izjemno priljubljeni so naši darilni boni primerni za 
vsako priložnost, s katerimi obdarovancu podarite doživetje ter 

spomine.

 

Več o naši ponudbi: www.jeruzalem-resort.com
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Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer (GFML) smo se 
odločili, da ohranimo dobro prakso in tudi letos izvede-
mo teden obveznih izbirnih vsebin (OIV), pa čeprav na 
daljavo. Teden OIV dijakom in profesorjem omogoča tes-
no sodelovanje in povezovanje z lokalnim okoljem, biv-
šimi dijaki, strokovnimi službami različnih institucij in 
medsebojno izmenjavo znanja na več področjih.

Organizacija na daljavo je pomenila nov izziv, predvsem 
za mnoge zunanje izvajalce, pa vendar smo delavnice in 
predavanja izvedli uspešno, kar potrjuje tudi zadovolj-
stvo dijakov, ki so ga izkazali po končanem tednu.

Krovna tema tedna OIV za dijake 1. letnika je bila ZDRAVJE. 
Delavnice o stresu in tehnikah sproščanja, zdravi in odgovorni 
spolnosti, duševnem zdravju, nasilju v družini ter predstavitev 
organizacije Rdečega križa in pomena krvodajalstva so izvedli 
različni zunanji sodelujoči.  Dijaki pa so ob tem spoznavali še 
osnove tehnik debate, kompetenco učenje učenja in pridobi-
vali knjižnična znanja, ki so jih predstavili naši profesorji.

Dijaki 2. letnika, pri katerih je bila krovna tema VAR-
NOST, so se kar nekajkrat srečali s predstavniki Policije, 
s katerimi so govorili o prometni in osebni varnosti, še 
najbolj pa jih je pritegnila okrogla miza o spletnem na-
silju. Dijaki so v tem tednu opravili tudi teoretični del 
tečaja iz prve pomoči in se poučili o pomenu zdravja zob 
za zdrav in sijoč nasmeh in o duševnem zdravju.

7. marca je minilo 130 let od smrti 
velikana slovenske in svetovne zna-
nosti, jezikoslovca, slavista, filozofa 
in odvetnika dr. Franca Miklošiča. 
Ob tej priložnosti je pred 130 leti 
tedanji osrednji politični časnik na 
Slovenskem, Slovenec, objavil vest: 
»V soboto dne 7. t. m. ob 9. uri zjut-
raj je umrl na Dunaji slavni naš rojak 
gospod dr. Fran vitez Miklošič, tajni 
cesarjev svetovalec, bivši rektor in 
profesor slovanskih jezikov na du-
najskem vseučilišču, član cesarske 

Že tretje leto zapored smo za dijake 3. letnika pripravili delav-
nice podjetnosti in kariernega svetovanja, ki so potekale pod 
okriljem projekta PODVIG. Dijaki so spoznali, kako zaščitimo 
patente, dotaknili smo se osnov finančne pismenosti, nauči-
li so se oblikovati spletni anketni vprašalnik, napisati dober 
življenjepis in posneti lasten predstavitveni video – PITCH. 

Vsi dijaki pa so bili deležni tudi pozornosti ravnatelja 
GFML, s katerim so se imeli priložnost pogovoriti o po-
teku pouka na daljavo in še o marsikateri drugi temi.

Organizacijsko najbolj zahtevna naloga tega tedna pa je 
bila koordinacija predstavitev poklicev in podjetij. Di-
jakom 3. letnikov se je namreč predstavilo več kot 30 
različnih zunanjih izvajalcev. Tako so dobili vpogled v 
delo igralca, umetnika, arhitekta, ekonomistke, sodnika, 
odvetnice, mehatronika, računalničarja, raziskovalke, 
osebne trenerke, kineziologa, specialne pedagoginje, ge-
odeta, farmacevta, novinarke, zdravnika, zobozdravnice 
in drugih. Upamo, da smo dijakom na ta način pomagali 
pri njihovi odločitvi za nadaljnjo izobraževalno pot. 

Iskreno smo hvaležni vsem partnerjem in zunanjim 
izvajalcem, ki so s svojim trudom in zavzetostjo, tudi na 
daljavo, dijakom uspeli približati marsikatero pomemb-
no modrost ne le za šolo, ampak za življenje nasploh.

Mateja Godec, GFML

Povezovanje GFML z lokalnim okoljem med tednom obveznih izbirnih vsebin

130 let od smrti Franca Miklošiča

akademije ved na Dunaju, akademij 
v Parizu, Berlinu, Pragi, Budimpešti, 
Monakovem, Peterburgu, Krakovu, 
Kodauju, Bukrešti, Zagrebu, Belgra-
du, Rimu in mnogih drugih učenih 
društev, odlikovan z raznimi redovi, 
previden s sv. zakramenti za umira-
joče v 78. letu svoje starosti. Bolehal 
je od lanske jeseni, nevarno zbolel 
pred jednim tednom. Pogreb je bil 
danes popoldne ob 2. uri. »Sloven-
ska Matica« je položila venec na nje-
govo krsto. Rodil se je 20. nov. 1813 

v Radomerščaku pri Ljutomeru, kjer 
se je učil v ljudskih šolah, v I. in II. 
latinskem razredu v Varaždinu, po-
tem v III.—VI. v Mariboru, pozne-
je v Gradcu, kjer je 1. 1837 postal 
doktor modroslovja, l. 1840. pa na 
Dunaji doktor pravoslovja. Na Ko-
pitarjevo prigovarjanje je vstopil v 
pridvorno knjižnico, bavil se z jezi-
koslovjem, osobito slovanskim ter 
bil skriptor od 1844. do 1862. leta. 
L. 1848 je postal na dunajskem vse-
učilišču začasni, 1. 1850 stalni pro-
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fesor staroslovenščine, akademik 
in dekan, pozneje predsednik pri 
učiteljskih skušnjah za srednje šole 
itd. S sedemdesetim letom je stopil 
v pokoj, a čvrst na duhu in telesu je 
ostal vedno delaven na znanstvenem 
polju, na katerem slovi kot prvak v 
vedi staroslovenski. Član gospodske 
zbornice je v političnih vprašanjih 
glasoval z nemškimi nam nasprot-
niki. Slavnega pokojnika življenje 
in slovstveno delovanje so opisali g. 
J. Navratil v dr. J. Bleivveisa »Kole-
darčku“ leta 1854 (s sliko v mlados-
ti), g. Anton Trstenjak jako obširno 
povodom njegove sedemdesetletni-
ce leta 1883 v letopisu »Slovenske 
Matice“ (s sliko iz starosti) in pre-
čast. gosp. kanonik J. Marn v »Jezič-
niku“ leta 1888. Miklošič je bil dika 
učenosti in prvi slovanski jezikoslo-
vec sedanjosti, na katerega smo bili 
Slovenci ponosni. Naj v miru poči-
va!« (Dr. Franc vitez Miklošič, Slove-
nec, Političen list za slovenski narod, 
letnik XIX, štev. 55, 9. 3. 1891, str. 5)

Leta 2013, v tako imenovanem Miklo-
šičevem letu, je bilo v Ljutomeru or-
ganiziranih več odmevnih dogodkov. 
Na Glavnem trgu je bil odkrit doprsni 
kip, delo akademske kiparke Irene 
Brunec Tebi, izveden je bil dvodnevni 
Miklošičev simpozij, v sklopu katere-
ga je izšel Zbornik prispevkov, posnet 
je bil polurni film Franc Miklošič, člo-
vek in znanstvenik, Gimnazija Franca 
Miklošiča je praznovala 50-letnico 
in izdala zbirko romskih pripovedi 
Pravljice iz Bukovine, v Ljutomeru 
in Varaždinu je bila pripravljena raz-
stava dokumentov iz t. i. Miklošiče-
ve zapuščine, ki jo hrani Pokrajinski 
arhiv iz Maribora, organizirani pa 

sta bili tudi svečani akademiji tako 
v Ljutomeru kot na sedežu Univerze 
na Dunaju. Letos, ko se spominjamo 
okrogle obletnice smrti našega roja-
ka, tako odmevnih in množičnih pri-
reditev ni. Vseeno smo na Gimnaziji 
Franca Miklošiča v petek, 5. marca, 
organizirali projektni dan, v sklopu 
katerega so dijaki spoznavali Miklo-
šiča kot zgodovinsko osebnost, jezi-

koslovca, poliglota in znanstvenika. K 
sodelovanju smo povabili tudi zuna-
nje predavatelje.  Hkrati smo medije 
nagovorili, da so poročali o Francu 
Miklošiču in njegovem pomenu. Pred 
spomenika na Miklošičevem trgu in 
pred Gimnazijo smo položili tudi spo-
minsko cvetje.

Franc Čuš, pomočnik ravnatelja  

Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer
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Na GFML se ponovno odpirajo vrata udeležencem izobraževanja odraslih

Leto 2020 je bilo vsekakor drugačno od prejšnjih let. Že lan-
sko pomlad je epidemija koronavirusa postavila naše živl-
jenje na glavo in znašli smo se v situaciji, za katero nismo 
imeli vnaprej pripravljenega scenarija. Vendar smo se orga-
nizacije, ki izobražujemo odrasle, situaciji hitro prilagodile.

Vsekakor lahko rečemo, da smo v nastali situaciji pridobi-
li novo znanje in dragocene izkušnje na področju dela na 
daljavo s svojimi udeleženci. Kljub temu pa smo pogrešali 
pristne stike in poučevanje v učilnici. Zato smo se februarja 
2021 zelo razveselili okrožnice Ministrstva za izobraževan-
je, znanost in šport, ki je navajala, da lahko v polnem obsegu 
pričnemo z izvedbo vseh dejavnosti in programov v šoli.

Že nekaj let se naša šola prijavlja na različne razpise, ki omo-
gočajo, da je neformalno izobraževanje za udeležence brez-
plačno. Spodaj vam tako predstavljamo programe v okviru 
projektov in vas hkrati vabimo, da se nam pridružite.

Projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 
2018–2022 (TPK 2) deluje v okviru konzorcija, v katerega 
so vključene naslednje institucije: Ljudska univerza Murska 
Sobota (vodja konzorcija), Ljudska univerza Lendava, Javni 
zavod Knjižnica Gornja Radgona, Lokalna razvojna fundacija 
za Pomurje in Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. Progra-
mi, ki smo jih pripravili v okviru tega projekta, so prvenstve-
no namenjeni zaposlenim in iskalcem zaposlitve, ki so stari 
45 let in več in imajo končano manj kot 4-letno srednjo šolo, 
ter so za udeležence brezplačni. Omogočajo:

• učenje tujih jezikov;

• učenje različno zahtevnih vsebin računalništva;

• učenje komunikacije s sodelavci in strankami;

• razvijanje zdravega življenjskega sloga;

• seznanjanje z ukrepi za energetsko učinkovito in traj-
nostno naravnano bivanje;

• pridobivanje znanja o vodenju osebnih financ.
Projekt financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport ter Evropski socialni sklad.

Operacijo »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompe-
tenc od 2018 do 2022« delno financirata Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobra-
ževanje 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 vseživljenjske-
ga učenja za vse starostne skupine v formalnem, nefor-
malnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, 
spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prož-
nih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja 
in validiranja pridobljenih kompetenc; doseganje specifič-
nega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v 
vseživljenjsko učenje.

Projekt Munera 3 je projekt, izbran na javnem razpisu 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v katerem 
naša šola sodeluje kot konzorcijski partner. Namen projek-
ta je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljn-
jega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izbolj-
šati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje 
zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega 
razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Ciljna skupina projekta so osebe, zaposlene v vrtcih, iz 
vseh starostnih skupin. Projekt traja od 1. junija 2018 do 
31. oktobra 2022.

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer bo v tem obdobju 
izvajala programe usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih 
pripravi šola za podjetja oz. skupaj s podjetji in jih sprejme 
Svet šole. Ti programi so namenjeni poglabljanju in razšir-
janju strokovnega znanja in spretnosti ter poklicnih zmož-
nosti zaposlenih. Posamezni program traja 50 ur, udeležba 
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pa je za udeležence brezplačna.

Projekt financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport ter Evropski socialni sklad.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska uni-
ja, 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 vseživljenj-
sko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. 
Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za 
vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in pri-
ložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti 

in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik 
učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pri-
dobljenih kompetenc; doseganje specifičnega cilja: 10.1.2. 
Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij 
med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Z veseljem smo vam pripravljeni posredovati podrob-
nejše informacije o posameznih programih, vsebinah, 
organizaciji in vsem, kar vas morda še zanima. Lahko 
nas pokličete na telefonsko številko (02) 58 58 710 ozi-
roma nam pišete na elektronski naslov: izobrazevanje.
odraslih@gfml.si.

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer



36

Tak se guči!

Konec januarja 2021 se je z virtualno prireditvijo Prleš-
ki večer vsebinsko in izvedbeno zaključil projekt Tak se 
guči!, s katerim sta si Gimnazija Franca Miklošiča Ljuto-
mer (GFML) in Kulturno društvo za ohranjanje kulturne 
in naravne dediščine Sveti Jurij ob Ščavnici zadala cilj, 
ozavestiti mlade o pomenu rabe narečij za ohranjanje 
prleške identitete prebivalcev, kar posledično vpliva na 
boljšo kvaliteto življenja in lahko zmanjša beg možga-
nov. 

V sklopu projekta Tak se guči!, ki je bil izveden v okviru 
3. javnega poziva LAS Prlekija in ga sofinancirata 
Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja in 
Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja, so bile posnete radijske in televizijske 
oddaje v prleščini, izdelan je bil prleški slovarček Tak 
čehi pa puce gučimo, vse pa je bilo predstavljeno na 
zaključni prireditvi Prleški večer.

Projektno delo se je s pojavom koronavirusa korenito 
spremenilo, saj so se vrata šole zaprla, pouk pa se je 
preselil v virtualne učilnice. Kljub vsemu je dijakom 
in mentorjem uspelo nadaljevati z delom. Posneli 
so niz radijskih in televizijskih oddaj v prleščini, s 
katerimi so širši javnosti predstavili znane Prleke in 
njihovo ustvarjalnost, tipične jedi, obrti in običaje, v 
prleščini so izražali svoje doživljanje sodobnega sveta, 
tudi koronskih razmer. Nastale so pristne in včasih 
hudomušne oddaje, ki jih je bilo mogoče poslušati na 
Radiu Maxi in Radiu Murski Val ali si jih ogledati na 
Idea TV. Vse oddaje so dostopne tudi v multimedijskem 
centru, ki je dosegljiv na spletni strani GFML, ali pa na 
DVD, ki je priloga slovarčka. Slovarček prleških besed 
je delo dijakov 1. letnika. Zbrali so prleške besede, ki 
jih poznajo in uporabljajo, dodali pa so jim slengovske 
izraze. Dijaki so tudi poskrbeli za ilustracije, ki bogatijo 
slovarski del.

Zgodba se je zaključila s Prleškim večerom, za katerega je 
bilo načrtovano, da bi bil izveden v živo. Žal je bil zaradi 

trenutnih zdravstvenih razmer prestavljen v spletno 
okolje. Vsi, ki jih zanimata prleščina in »prleška düša«, 
so lahko prisluhnili prleškim besedam, zgodbam in 
pesmim. Če ste ga zamudili, ga najdete v Multimedijskem 
centru GFML in na spletišču Youtube na povezavi

https://gfm-media.si/?lang=&option=video&video_
audio_section_id=10&video_id=414. Karmen Stolnik, 
vodja projekta, je ob zaključku povedala: »Z izvedenim 
projektom nam je uspelo doseči tudi naslednje kazalnike 
operacije: v projekt smo vključili več kot 50 mladih 
z območja LAS Prlekija, obenem pa so se v dogajanje 
vključili tudi drugi dijaki, ki obiskujejo našo šolo. Veseli 
smo, da smo k sodelovanju pritegnili starejše Prleke, 
ki so nam povedali kaj o običajih, ki jih mladi že manj 
poznamo. Tako smo poskrbeli, ‚ka naša deca nedo 
pozobili rečti dober den pa bog žegnej, pa ka bodo rade 
vole rekli, ka so duma f Prlekiji‘.« 

Če bi želeli dopolniti zbirko svoje domače knjižnice z 
izvodom slovarčka Tak čehi pa puce gučimo, vas vabimo, 
da pokličite na ljutomersko gimnazijo in se dogovorite 
za prevzem knjige.

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer



Mala šola lončarstva na podružnični OŠ Cvetka Golarja Ljutomer

Podružnična OŠ Cvetka Golarja Ljutomer je kot partnerica 
vključena v projekt »Mala šola lončarstva«. Projekt je sofi-
nanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja, nosilec operacije pa je Zavod Marianum Veržej. 
Poleg naše podružnice v projektu sodelujejo še tri šole.
Lončarstvo predstavlja pomemben del naše kulturne de-
diščine, hkrati pa je glina naravni material, ki nudi mož-
nost sproščenega likovnega izražanja, tudi likovne terapije, 
če so dejavnosti ustrezno pripravljene. Z glino bogato prst 
najdemo širom naše dežele, tudi v naših krajih; predvsem 
v Prekmurju je posamezna vas nekoč imela vsaj deset lon-
čarjev. Danes, ko je lončarske izdelke zamenjala industrij-
ska keramika, žal le še posamezni lončarji ali zavodi ohra-
njajo to kulturno dediščino in znanje prenašajo na mlajše 
rodove.
Po načrtu projekta se je interesna dejavnost v začetku 

šolskega leta začela izvajati na šoli, strokovno vodenje in 
neprecenljivo znanje nam je predajala lončarka Urša Am-
brož iz Zavoda Marianum Veržej. V povezavi z aktualnimi 
razmerami so bile dejavnosti nekaj mesecev prekinjene, 
januarja 2021 pa je naša nova lončarska delavnica na šoli 
spet zaživela, saj v njej nadaljujemo z ustvarjanjem uni-
katnih izdelkov. Vsi učenci so v delavnici že izdelali darila 
za mame in njihov praznik, lotili pa smo se tudi oblikova-
nja gline na vretenu ter oblikovali najrazličnejše skode-
lice. Te smo okrasili, glazirali in se veselili končnih izdel-
kov. Ustvarjali smo tudi z ravnimi površinami, izrezovali, 
oblikovali, krasili, barvali in glazirali broške in obeske za 
verižice, nastale so tudi prav posebne in prikupne »ptičje 
broške«. Del nastalih izdelkov bo umeščen tudi v novo lini-
jo izdelkov naše podružnice GOart.

Suzana Vaupotič, Podružnična OŠ Cvetka Golarja Ljutomer
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OŠ Janka Ribiča Cezanjevci izdala zbornik v počastitev 120. obletnice 
najstarejšega dela šolske stavbe

Naravoslovni dan – Hiša eksperimentov na daljavo

V preteklem letu je bilo dogajanje na šoli v Cezanjevcih pre-
pleteno z dejavnostmi na temo 120 let šolske stavbe. Kljub 
razmeram, ukrepom in prekinjenemu šolanju so zaposleni 
skupaj z učenci in ob pomoči sovaščanov ter Občine izvedli 
vse zastavljene cilje.

Zaključek obeleževanja predstavlja zbornik Posute zvezdi-
ce za prihodnost, v katerem je med drugim povzeta kronika 
šolske stavbe, predstavljene so izpeljane aktivnosti na šoli, 
v veliki meri pa je zbornik predvsem poklon elementom 
nepremične kulturne dediščine v našem šolskem okolišu.

Svojevrsten pečat zborniku dajejo osebni prispevki avtor-
jev, nekdanjih učencev oziroma zaposlenih šole, ki so se 
razpisali o svojih spominih na obiskovanje oziroma delo-
vanje šole in o povezanosti z njo.

Zbornik predstavlja preteklost, spomine in dosežke kul-
ture v preteklem času, s katerimi seznanjamo sedanje ge-
neracije, naše bralce in učence, z namenom, da obogateni 
z novim vedenjem ponosno predstavljajo naš kraj in šolo 
širši skupnosti.

Koronavirus je krepko posegel v naše 
življenje. To se čuti na vseh področjih 
življenja in dela, še posebej v šoli. Ker 
je izobraževanje potekalo na daljavo, 
smo strokovni delavci pokušali šols-
ki vsakdan na domu tudi popestriti. 
Ponudila se je priložnost izvesti nar-
avoslovni dan – na daljavo. Za učence 
od 6. do 9. razreda so ga izvedli zapos-
leni v Hiši eksperimentov.
Sedmošolka Lucija L. je dogodek 
opisala takole: »Dan smo začeli z zbi-
ranjem v spletni učilnici s svojimi vrst-
niki. Nato so nas na ZOOM-u razdelili 
v delavnice. Začeli smo ob 8.20. Naša 
prva ura se je imenovala elektrikologi-
ja. Učili smo se o prevodnikih in izola-
torjih. Imeli smo škatlo, polno pred-
metov. S pomočjo električnega toka 

Naj oba zbornika, ki v 
zadnjih 15 letih izpriču-
jeta obstoj cezanjevske 
osnovne šole (Duh pre-
teklosti v zrcalu sedanjo-
sti, izdan ob 180-letnici 
šolstva, in Posute zvezdi-
ce za prihodnost), bodri-
ta in navdihujeta vse 
tiste, ki še vedno trdno 
stojijo za prepričanjem, 
da je šola v majhnem 
kraju še kako pomemb-
na. Kdo ve, morebiti pa 
res na plano stopi kakšna posuta zvezdica in premakne 
zgodbo v tisto pravo smer – kjer vsi veseli, hvaležni in po-
nosni praznujemo našo 200-letnico šolstva v Cezanjevcih v 
novih šolskih prostorih.

Karmen Rauter in Nataša Pušenjak, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci

smo preverjali, ali je predmet prevod-
nik ali izolator. Naslednja delavnica 
se je začela ob 9.10. Pri tej uri smo 
uporabljali papir. Najprej smo izde-
lovali bumerang, pozneje pa smo ek-
sperimentirali s krogi. Na koncu smo 
izdelali letalo po svoji izbiri. Sledil je 
odmor za malico. Pri tretji uri smo do-
bili na voljo tri eksperimente – znan-
stvene dogodivščine. Vsakega so nam 
razložili. Izbrali smo si enega, ki smo 
ga morali opisati v 15 minutah. Potem 
smo se o njih še malce pogovarjali. V 
peti delavnici z naslovom težiščelogija 
smo spoznavali ravnotežje. Všeč so mi 
bile vse delavnice. Z veseljem bi to še 
kdaj ponovila.«

Mateja Leskovar Polanič, ravnateljica OŠ 

Stročja vas
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31. medobčinski otroški parlament – Moja poklicna prihodnost

V ponedeljek, 15. marca 2021, je 
preko aplikacije ZOOM potekalo 
zasedanje Medobčinskega otroškega 
parlamenta. Že 31. leto so mladi 
razpravljali in podajali predloge na 
temo, ki jo predhodno izberejo na 
nacionalnem srečanju. Tokratnega 
srečanje se je udeležilo 14 
mladih iz 8 osnovnih šol Upravne 
enote Ljutomer (OŠ Janka Ribiča 
Cezanjevci, OŠ Križevci, OŠ Mala 
Nedelja, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, 
OŠ Cvetka Golarja Ljutomer, OŠ 
Janeza Kuharja Razkrižje, OŠ Stročja 
vas in OŠ Veržej), razpravljali pa so 
na temo Moja poklicna prihodnost. 

Srečanje sta vodili Zala Potočnik in 
Maruša Kraljič.

Organizatorji srečanja so poskrbeli, 
da so mladim prisluhnili tudi 
županja Občine Ljutomer mag. Olga 
Karba, predsednik OOZ Ljutomer 
Ivo Ozmec ter  predstavniki srednjih 

šol (Gimnazija Franca Miklošiča 
Ljutomer in Srednja zdravstvena 
šola Murska Sobota). Prisostvovali 
so tudi ravnatelj in ravnateljice 
osnovnih šol ter mentor in mentorice 
tega programa, ki so poskrbeli, da so 
mladi, tudi v času izobraževanja na 
daljavo ali pa že prej, podali svoje 
videnje in predloge, povezane s to 
temo. 

Omenjeno temo so učenci 
obravnavali že drugo leto, zaradi 
okoliščin, povezanih s pojavom 
koronavirusa SARS-CoV-2, pa bo ta 
tema aktualna tudi naslednje šolsko 
leto.  

Mladi so predstavili potek dela po 
šolah in povzeli ugotovitve. 

• Pomembno je, da si izberemo 
poklic, ki nas bo veselil, mislim, 
da si s temi predstavitvami lahko 
olajšamo iskanje šole in poklica.

• Prikazanih je bilo veliko različnih 

idej, imamo enako mišljenje, kako 
se odločati za naprej.

• Parlament je potekal dobro, z vseh 
strani je bilo vloženega veliko 
truda. Hvala za veliko informacij 
vsem.

• Bilo mi je zelo všeč, saj vidim, da 
imamo vsi podobne skrbi.

• Odločitev za poklic je zelo 
pomembna. Odločamo se na 
podlagi svojih želja in sposobnosti 
:).

• Bilo je super!

• Dobro, da smo si različni in da 
obstaja tako velik nabor poklicev.

• Po predstavitvah se počutimo 
malce samozavestnejše, saj 
vidimo, da nismo edini, ki nas 
skrbi, nas je strah in imamo dvome 
o srednjih šolah.

• Bilo je zelo lepo, hvala vam za vaše 
predstavitve in prijaznost, lp :).

• Smo o.k.

Odrasli gostje pa so mladim podali 
sporočilo za prihodnost. 

Pred zaključkom dela so mladi 
izvolili dve predstavnici za udeležbo 
na 31. nacionalnem otroškem 
parlamentu, ki bo prav tako potekal 
preko aplikacije ZOOM 21. aprila 
2021. Največ glasov sta dobili: Evina 
Paldauf iz OŠ Križevci in Katarina 
Šimonka iz OŠ Janeza Kuharja 
Razkrižje.

Po dveh urah je bilo srečanje 
zaključeno z željo po dobrih 
poklicnih odločitvah in uspešnem 
delu v prihodnje.

Mateja Leskovar Polanič, koordinatorica 

OP pri ODPM Ljutomer
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Slovenski kulturni praznik v Cezanjevcih

Vzgoja in izobraževanje se tesno povezujeta tudi s kulturo. 
In vse to se začne že zelo, zelo zgodaj, že v vrtcu …
Zato smo se v našem vrtcu pogovarjali o kulturi, državnih 
simbolih, prisluhnili slovenski himni in čas posvetili tudi 
prelepi okolici, v kateri prebivamo vsak dan. Menimo nam-
reč, da je zavedanje o naših lepotah prav tako povezano s 
kulturo Slovenk in Slovencev. 
Vse dejavnosti smo izvajali preko pogovora, igre, likovne 
ustvarjalnosti, glasbene umetnosti in gibalnih aktivno-
sti. Različne možnosti, ki so bile ponujene otrokom, so iz 
vsakega posameznika pritegnile najrazličnejše odzive na 
tematiko. Z izražanjem čustev in naklonjenosti do kulture 
ter s pomočjo kritičnega razmišljanja so vsi otroci aktivno 
sodelovali pri obravnavani tematiki. 
S skrbno načrtovanimi in aktivno izvedenimi dejavnostmi 
je nastal posnetek ob slovenskem kulturnem prazniku, ki si 
ga lahko ogledate na spletni strani vrtca.
Prav tako smo ta praznik obeležili tudi v šoli. 
Letošnje praznovanje največjega slovenskega kulturnega 
praznika smo preselili v virtualno okolje. Kulturno doga-

janje naše šole je tako zaživelo kar na spletni strani.
Učenci so skupaj z učitelji obeležili kulturni dan s pred-
vajanjem prireditve. Povezali smo se na »daljavo« in 
prireditev začeli ob zvokih slovenske himne, nadaljevali pa 
smo jo z recitacijo in instrumentalno izvedbo Zdravljice. 
Tudi Prešernu smo namenili svojo pesem, veliko učencev 
se je predstavilo s svojimi kulturnimi točkami – recitacija-
mi, deklamacijami in inštrumentalnimi izvedbami pesmi, 
dotaknili pa smo se tudi aktualnih razmer in nekateri učen-
ci so se celo predstavili s svojimi lastnimi pesmimi o koro-
ni. H kulturi sodi tudi likovno ustvarjanje in prav je, da smo 
se pokazali tudi na tem področju.
Učenci so zopet dokazali, da kljub temu da so se šolali od 
doma, niso pozabili na kulturo.
Prireditev si lahko ogledate na naši spletni strani šole. 
Letos praznik zagotovo ni bil tak, kot smo ga vajeni, vsee-
no pa nam je tehnologija omogočila, da smo ga preživeli  
»povezani« in na kulturen način.

Jasna Špindler in Tadeja Žalar, Vrtec in OŠ Cezanjevci
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Drugačni časi

Vrtec Ljutomer ima že več kot 70-letno tradicijo. V tem 
času smo si nabrali številne izkušnje in bogato znanje ter se 
dodatno izpopolnjevali. Leto, ki je za nami, je bilo povsem 
drugačno. Pripravilo nas je do uporabe novih, drugačnih 
načinov komunikacije. S starši in otroki smo vzpostavili 
stike preko različnih internetnih aplikacij, saj smo od no-
vembra do januarja zaradi razglasitve epidemije izvajali 
samo nujno varstvo. V vrtec je bila vključena le peščica 
otrok. Ob vnovičnem odprtju vrtca smo bili vsi zaposleni 
zelo veseli in polni pričakovanja. Vzgojno-izobraževalni 
proces zaradi preprečevanja širjenja SARS-CoV-2 poteka 
pod strogimi pogoji. Skupine delujejo v svojem mehurčku, 
vendar izvajamo vse načrtovane dejavnosti. Ena izmed teh 
dejavnosti je tudi pogovorna ura. Februarja smo jo izved-
li na drugačen način, ker se v vrtcu v tako velikem številu 
nismo mogli srečati. Nekatere skupine so pogovorno uro 
izvedle v popoldanskem času preko videokonference s pro-
gramom ZOOM. Nekatere strokovne delavke so si pripravile 
vadbeno uro in jo izvajale v živo na daljavo, druge pa zbira-
jo posnetke staršev in otrok, kako se razgibavajo doma, in 
nastal bo film, ki ga bodo otroci gledali v vrtcu. Odziv otrok 
in staršev je bil res dober. Prilagajamo se trenutki situaciji 
in razmeram ter želimo, da naši najmlajši ob obisku vrtca 
ne bi preveč čutili drugačnega, prilagojenega dela zaradi 
preprečevanje širjenja SARS-CoV-2. Kljub temu pa morajo 
vedeti, da je med nami virus. Pri tem je pomembno, da so 
otroci  deležni vseh dejavnosti. Vsi se prilagajamo novim, 
drugačnim okoliščinam, ki so postale naš vsakdanjik.

Pust krivih ust v vrtcu Stročja vas

Kljub zimskim počitnicam je vrtec Stročja vas 
obiskalo veliko pustnih mask. Letošnje pustovanje je 
potekalo malce drugače kot vsa leta doslej. Namesto 
skupnega druženja in rajanja v večnamenskem 
prostoru, so se maske zabavale v svojih skupinah. 
Vsako leto maske obiščejo tudi Bivalno enoto 
Doma starejših v Stročji vasi. Letos so pomahale 
stanovalcem le čez ograjo, zaplesale, zapiskale na 
piščalke in jim tako polepšale dan. Starejše skupine 
pa so izvedle tradicionalni pohod po Stročji vasi in se 
tako pokazale mimoidočim krajanom. 

Matejka Polak, vrtec Stročja vas

Zaposleni v vrtcu se zahvaljujemo staršem in skrbnikom, 
da nam zaupate svoje otroke v izobraževanje in vzgojo, da 
bi bili v času vaše odsotnosti v varnem okolju in da bi si, v 
družbi vrstnikov in ob vodenju in podpori strokovno us-
posobljenih odraslih, pridobili raznovrstne izkušnje. Zave-
damo se odgovornosti in obveznosti, ki jih s tem sprejema-
mo do otrok, do vas staršev oz. družin, pa tudi do družbe.

Ksenija Žuman, v. d. ravnateljice Vrtca Ljutomer
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Enkratno pomoč pri nakupu vinjete lahko uveljavlja:

• eden od staršev ali 

• druga oseba (npr. rejnik/rejnica), ki ima v lasti ali upo-
rabi vozilo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja cestnin-
ske ceste in cestnine, razvršča v drugi cestninski razred 
B (2B), in je ob zadnji še veljavni registraciji vozila ob 
letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu, uve-
ljavil pravico do 50-odstotnega znižanja letne dajatve 
za velike družine za to vozilo. 

• Nižja letna dajatev v višini 50 % letne dajatve za osebna 
vozila iz 7. člena zakona o dajatvah za motorna vozila 
se plačuje za največ eno vozilo v lasti ali uporabi enega 
izmed članov družine, ki ima na dan vložitve vloge za 
znižanje letne dajatve na istem naslovu stalnega pre-
bivališča prijavljene štiri ali več otrok, starih do 18 let. 
Znižanje se uveljavlja na podlagi dokazila o skupnem 
stalnem prebivališču vsaj enega od staršev ali druge 
osebe (npr. rejnik/rejnica) in otrok.

Višina enkratne pomoči:

• v višini razlike nad ceno vinjete, ki je določena za drugi 
cestninski razred A. 

Priloga:

• kopija računa o nakupu vinjete za vozilo drugega ce-
stninskega razreda B. 

Rok vložitve:

Vloga za tekoče leto se lahko vloži kadarkoli do konca ko-
ledarskega leta (za leto 2021 do konca leta 2021). V po-
sameznem letu je upravičenost samo enkrat (tudi, če je 
kupljenih več vinjet za isto leto).

Pomoč velikim družinam pri 
nakupu vinjete

Kam po informacije?

Vlogo lahko dobite na CSD ali pa si jo natisnete s sple-
tne strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti na naslovu www.mddsz.gov.si ali na sple-
tni strani eUprava https://e-uprava.gov.si Vlogo lahko 
vložite na CSD osebno ali po pošti.

Za dodatna vprašanja, informacije se lahko oglasite oseb-
no na CSD Pomurje, Enota Ljutomer, Rajh Nade ulica 2a, 
9240 Ljutomer ali nas kontaktirate preko e-pošte na na-
slovu gpcsd.ljuto@gov.si  ali pokličete na telefonsko šte-
vilko (02) 58 58 660 ali 041 316 252 ali 051 629 505. 

Viri: Zakon o starševskem varstvu in družinskih pre-
jemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZU-
PJS-G, 14/18, 81/19 in 158/20) in Zakon o dajatvah za 
motorna vozila (Uradni list RS, št. 54/17) ter Ministrstvo 
za delo družino in socialne zadeve: www.mddsz.gov.si in 
eUprava: https://e-uprava.gov.si.

Alenka Mužinčič Zver,  

Center za socialno delo Pomurje, Enota Ljutomer

Skupina starejših ljudi za 
samopomoč – prostovoljstvo 
Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije je sa-
mostojna, neprofitna  in humanitarna organizacija, ki 
izvaja programe samopomoči za stare ljudi in deluje v 
javnem interesu na področju socialnega varstva. Zveza 
društev povezuje nacionalno mrežo 487 skupin starih 
ljudi za samopomoč. 

Skupina za samopomoč je skupina naključno zbranih po-
sameznikov, ki se srečuje enkrat na teden od ene do dveh 
ur pod vodstvom usposobljenih prostovoljcev – voditeljev. 
Deluje po principu prijateljske skupine, v kateri si člani 
delijo svoje doživljanje, izkušnje, veselje in tegobe. Osnov-
na dejavnost v skupini je usmerjeni pogovor. Ustvarja se 
toplo in varno ozračje, v katerem lahko vsakdo pove svoje 
mnenje, je sprejet in ga nihče ne obsoja, kritizira, morali-
zira ali stigmatizira. V skupinah se obravnavajo različne 
življenjske tematike. Za starejše ljudi v pogovornih sku-
pinah ustvarjamo varno okolje v bližini njihovega doma 
z namenom ustvarjanja medsebojne podpore, razumeva-
nja, ohranjanja dobrega počutja in krepitev zdravja ter iz-
menjave koristnih informacij in izkušenj.

Iz zavodov in državnih organov
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Po načelih zaupnosti, enakovrednosti, strokovnosti in 
opolnomočenja zagotavljamo druženje, neformalno uče-
nje in zabavo z vrstniki ter pripadniki starejših genera-
cij, krepimo njihovo samopodobo in srednjo generacijo 
pripravljamo na kakovostno staranje. 

Skupina za samopomoč z imenom Prijatelji, ki pod okri-
ljem Doma starejših občanov Ljutomer deluje že dvanaj-
sto leto, je tako imenovana domska skupina. V zadnjem 
letu zaradi epidemije Covid-19 žal deluje prekinjeno.  

V vseh teh letih smo se med sabo zelo povezali, se imeli 
radi, drug z drugim delili svoje misli, izkušnje, tudi mar-
sikaj zanimivega in koristnega izvedli ter lepega doživeli. 
Ustvarjali in širili smo mrežo prijateljev, v kateri smo ču-
tili pripadnost drug do drugega. Gojili smo medsebojno 
spoštovanje, zaupanje in dobre odnose. Dobri medseboj-
ni odnosi nas namreč ohranjajo bolj zdrave in srečnejše.

Naša srečanja so potekala v sproščenem vzdušju in var-
nem okolju, kar je med nami spodbudilo ustvarjalnost, 
dobro voljo, smeh in radovednost. Podarili smo si svoj 
prosti čas, življenjske izkušnje, znanje in še kaj. Dobili 
smo nove prijatelje, prijetno preživljali prosti čas, ostali 
aktivni, ohranjali zdravje, odkrivali nove ideje, koristne 
informacije za življenje in kvalitetno preživljali tretje 
življenjsko obdobje. Na srečanje smo večkrat povabili 
tudi zanimivega zunanjega gosta, obiskal nas je gospod 
monsinjor Izidor Veleberi, ki nas je s svojim navduše-
njem prijetno nagovoril in popeljal v svet duhovnosti in 
bogatih vrednot.  

Skrbno smo spoštovali pravila skupine:

•  spoštujemo in upoštevamo drug drugega;

• upoštevamo osnove skupinskega  komuniciranja: eden 
govori, ostali poslušajo;

• med seboj se pogovarjamo v prijateljskem in spoštlji-
vem tonu, nikogar ne ponižujemo;

• v skupini smo enaki med enakimi;

• če se ne strinjamo, se poskušamo pogovoriti in najti 
skupno rešitev;

• prizadevamo si, da sodelujemo vsi;

• kadar govorimo o problemih, nikoli nikogar ne krivi-
mo;

• člani skupine zunaj skupine z nikomer ne razpravlja-

mo o stvareh, o katerih se pogovarjamo v skupini;

• bodi to, kar si, vsakdo si želi, da bi bil v skupini sprejet 
in da bi ga drugi opazili. Dobro smo se znali poslušati 
in slišati.

Pogrešamo svoja druženja, klepete ob kavi in prijetno 
sodelovanje s sovoditeljico Mileno.  Karantena nas je 
namreč že dodobra izžela in v nas ustvarila nekakšno 
apatičnost in negativne občutke. Upamo, da skupine sta-
rih ljudi za samopomoč kmalu spet oživijo, da se bodo 
starejši ljudje lahko vključili v proces kakovostnega 
preživljanja starosti, razvijanja pristnih medčloveških 
odnosov in medgeneracijske povezanosti, tako bodo 
srednje generacije dobro pripravljene na mirno in varno 
starost.

Močno si želimo in trdno upamo, da naša skupina spet 
zaživi in morda vznikne še kakšna skupina na območju 
mesta Ljutomer ali na vasi. Prav tako si želimo, da se 
naša tedenska srečanja v Domu starejših občanov Ljuto-
mer nadaljujejo, kajti stanovalci komaj čakajo, da se sre-
čamo in kakšno rečemo.

Starejši od 65 let: če pogrešate družbo in bi se želeli 
vključiti v skupino za samopomoč, vas bomo z veseljem 
sprejeli. Za dodatne informacije se oglasite na CSD Po-
murje, Enota Ljutomer, Rajh Nade 2a, 9240 Ljutomer ali 
nas kontaktirajte preko elektronske pošte na naslov gp-
csd.ljuto@gov.si oziroma pokličite na telefon (02) 58 58 
661 ali 041 316 252.

Nada Kovačič,  

Center za socialno delo Pomurje, Enota Ljutomer
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Neformalno izobraževanje in usposabljanje – tečaji

Zavod za zaposlovanje, Območna služba Murska Sobota, ob-
vešča zainteresirane brezposelne osebe in  iskalce zaposlitve 
o možnostih vključevanja v tečaje: Neformalno izobraževanje 
in usposabljanje.

Kdo se lahko vključi v tečaje?

Vključite se lahko, če ste prijavljeni v evidenci brezposelnih 
oseb ali v evidenci iskalcev zaposlitve in imate dokončano 
vsaj II. stopnjo izobrazbe.

Programi so namenjeni tudi tistim, ki imate delovne izkušnje 
ali poklic, po katerem med delodajalci ni povpraševanja, ali 
pa imate poklic, po katerem je povpraševanje in bi želeli svoje 
znanje in usposobljenost v svojem poklicu nadgraditi in pri-
dobiti dodatne kompetence.

Kaj pridobite z vključitvijo?

•  Nova znanja, veščine in spretnosti, ki jih lahko uporabite na 
delovnih mestih.

•  Boljšo usposobljenost za opravljanje konkretnih del in na-
log, po katerih povprašujejo delodajalci, s čimer si povečate 
zaposlitvene možnosti.

•  Nova poznanstva in informacije o novih priložnostih.

Kaj vam ZRSZ krije ob vključitvi v program?

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje obvešča

•  Izvajalcu krijemo stroške programa.

•  Vključenim osebam krijemo dodatek za aktivnost v višini 
1,20 € za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposablja-
nju in dodatek za prevoz v višini 0,16 € za vsak kilometer od 
kraja vašega bivanja do kraja usposabljanja in nazaj.

Pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije

Po uspešno opravljenih tečajih, ki so povezani s poklicnim po-
dročjem, vam je ZRSZ pripravljen financirati tudi pridobitev 
Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki vam zaposlitvene mož-
nosti še dodatno poveča. ZRSZ vam financira 2 poskusa pri-
dobitve omenjene kvalifikacije.

Tečaji po področjih

• Področje gradbeništva: usposabljanja za slikopleskarska 
dela, tesarska dela in zidarska dela, osnove suhomontažne 
gradnje, osnove polaganja keramičnih oblog.

• Področje gostinstva: usposabljanja za pomočnika kuharja in 
pomočnika natakarja.

• Področje transporta: usposabljanja in pridobitev vozniških 
izpitov kategorije F, C, CE in D, voznik v cestnem prometu 
(temeljna kvalifikacija) TK, redno usposabljanje voznikov – 
obnovitev kode 95, upravljalec kmetijskih strojev in naprav, 
tečaj za voznika viličarja, usposabljanje za upravljanje težke 
gradbene mehanizacije.
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Ponudniki digitalnih tehnoloških 
rešitev so se predstavili 
pomurskim občinam in 
gospodarstvu

Pomurski tehnološki park, ki je v solastništvu Občine 
Ljutomer, je 18. februarja 2021 skupaj s Strateškim 
razvojnim inovacijskim partnerstvom Pametna mesta in 
skupnosti (SRIP PMiS) uspešno izvedel spletno delavnico 
s pomurskimi občinami, na kateri so podjetja, člani SRIP 
PMiS, predstavili svoje inovativne rešitve IoT (Internet of 
Things)/Industrija 4.0. 

Namen delavnice je bil predstaviti možnosti priložnosti, 
ki se ponujajo družbi in industriji v obliki digitalnih 
tehnoloških rešitev, in trenutni razpis v Sloveniji, ki občine 
in tehnološke ponudnike vabi k sodelovanju za dvig 
standarda kakovosti življenja v regiji, tako s storitvami 
javnega sektorja kot industrije.

Predstavilo se je devet ponudnikov tehnologije (vsa gradiva 
delavnice so na voljo), ki so ustrezno organizirani v obliki 
združenj, kot sta SRIP PMiS in IKT-horizontalna mreža, 
za uspešen prenos rešitev v regijsko okolje pa se mora 
uresničiti še koncentracija interesa občin. Tako zahteva 
tudi razpis, pogoj je konzorcij vsaj 4 občin in približno 
60.000 prebivalcev.

Ugotovitev je, da tehnološko gledano Slovenija premore 
globalno konkurenčne rešitve, občine pa so spoznale 
tako potencialne ponudnike kot morda nove rešitve, ki 
bi jih lahko uvajale v svoje okolje, npr. pametna oskrba z 
vodo, monitoring kvalitete zraka, zdravja ter oskrbe na 
domu, pametnega kmetovanja in kratkih oskrbnih verig, v 
kontekstu vsebin projekta CEUP 2030 in uporabe umetne 
inteligence, robotizacije in avtomatizacije, pametnih 
sistemov, novih materialov.

Omenjena delavnica in vsebine so dobra popotnica za 
t. i. delavnico PLL (Policy Learning Lab) s predstavniki 
različnih pristojnih ministrstev na temo digitalne tranzicije 
gospodarstva in družbe.

Več informacij o projektu najdete na povezavi https://
www.interreg-central.eu/Content.Node/CEUP-2030.html.

Pomurski tehnološki park

• Področje obdelave kovin in strojništva: operater CNC naprav, 
TIG-varilec s certificiranjem usposobljenosti varilca, zače-
tni tečaj varjenja po MIG/MAG-postopku in MIG/MAG-vari-
lec s certificiranjem usposobljenosti za varilca.

• Področje logistike: usposabljanje za skladiščnike in tečaj za 
voznika viličarja.

• Področje elektrotehnike in energetike: usposabljanje za po-
možna dela na področju elektroinštalacij in usposabljanje 
za energetika.

• Področje lesarstva: oblikovalec lesa in usposabljanje za up-
ravljalca lesnoobdelovalnih strojev.

• Področje kmetijstva in hortikulture: vrtnar pridelovalec, ze-
lenjadar.

• Področje računovodstva: računovodja za manjše družbe, sa-
mostojne podjetnike in zavode.

• Področje varovanja oseb in premoženja: varnostnik, pro-
gram usposabljanja in preizkus usposobljenosti za reševal-
ca iz vode v bazenskih kompleksih.

• Področje prodaje: ponudnik tradicionalnih izdelkov, pridel-
kov in storitev.

• Področje socialnega varstva: socialni oskrbovalec na domu, 
družabnik za starejše osebe.

• Področje umetne obrti: lončar.

• Področje uporabnega računalništva: obdelava besedil, pre-
glednice, podatkovne baze, predstavitve, AutoCAD 2D in 
3D, pridobitev ECDL-spričeval, digitalno opismenjevanje, 
računalniško opismenjevanje za odrasle.

• Področje poznavanja jezikov: nemški in angleški je-
zik na različnih ravneh znanja, slovenski jezik za tuj-
ce, madžarski jezik in tečaj nemščine kot pripra-
va na zaposlitev v tujini – osnovni in obnovitveni. 

Če vas ponudba zanima, se oglasite pri 
svojem svetovalcu zaposlitve in se odločite 
za enega izmed tečajev za poklice, ki jih 
na trgu dela primanjkuje, ter na ta način 
povečajte svoje zaposlitvene možnosti.

Branko Baša,  

vodja oddelka aktivne politike zaposlovanja
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Krizni center za mlade (KCM) je enota Centra za socialno 
delo Pomurje in je začel delovati 3. novembra 2003. Je 
regijsko organiziran center, ki pokriva območje upravnih 
enot Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska 
Sobota. Po 17 letih delovanja smo se preselili na novo 
lokacijo. Sedaj se nahajamo na Prešernovi ulici 12 v 
Murski Soboti, v naši neposredni bližini sta vrtec Urška 
in OŠ II. KCM je odprt 24 ur dnevno vse dni v letu – tudi 
ob nedeljah in praznikih.

V KCM je zaposlenih 5 strokovnih delavcev, ki smo 
različnih izobrazbenih profilov, npr. sociologinja in 
socialne delavke. Delamo izmensko, tako da so nameščeni 
otroci in mladostniki deležni strokovne podpore ob 
vsakem delu dneva, tudi med vikendi in prazniki.  Delo 
je zastavljeno tako, da smo na voljo tako nameščenim 
otrokom kot tudi njihovim staršem in skrbnikom, in 
sicer za pogovore, razbremenjevanje osebnih stisk in 
občutkov odgovornosti, brez vrednotenja in etiketiranja.

Namen in cilj delovanja KCM sta usmerjena predvsem 
v pomoč otrokom in mladostnikom med 6. in 18. letom 
(hiša je namenjena šoloobveznim otrokom), ki zaradi 
osebne stiske ali težav, ki spremljajo odraščanje, najdejo 
rešitev v umiku pred nevzdržnimi razmerami, bodisi 
doma, v okolju ali med vrstniki. V KCM imajo otroci in 
mladostniki dostop do ustreznih informacij o možnostih 
za razreševanje svojih stisk ter možnost in pravico, da se 
samostojno odločajo za katerokoli od ponujenih rešitev. 
Pri svojem delu izhajamo iz Konvencije o otrokovih 
pravicah in otroku glede na njegovo zrelost in sposobnost 
dopuščamo možnost sodelovanja in odločanja, prav tako 
je za naše delo pomemben Družinski zakonik.

V KCM lahko pride otrok ali mladostnik sam - po nasvetu 
in usmeritvi druge osebe, po Družinskem zakoniku 
pa lahko bivanje predlaga matični Center za socialno 
delo, ki poda predlog o ustreznosti začasnega umika iz 
matičnega okolja na pristojno sodišče, ki potem odloča o 
tem predlogu in namestitvi v našo hišo.

Otrok ali mladostnik lahko v KCM ostane 21 dni. V tem 
času skupaj z njim, s starši in pristojnimi službami 
iščemo zanj najustreznejšo rešitev. Intenzivno delamo z 
vso matično družino oziroma vključimo vse pomembne 
deležnike iz otrokove oziroma mladostnikove socialne 

Krizni center za mlade

mreže, ki lahko bistveno pripomorejo k razreševanju 
stisk in težav. 

Otrokom in mladostnikom nudimo 24-urno varnost in 
oskrbo. Otroci in mladostniki ter njihovi starši lahko 
pridejo tudi samo na pogovor. Otroci in mladostniki so 
deležni prve socialne pomoči, osebne pomoči (urejanje, 
vodenje in svetovanje) in oskrbe. Bivanje in oskrba v 
KCM je za nastanjene brezplačna.

Celotna obravnava otroka ali mladostnika v KCM je 
namenjena postavitvi temeljev za reševanje nastale 
stiske in oblikovanju mreže pomoči družini. Pri 
svetovanju družini poskušamo izboljšati narušene 
odnose in družino usmeriti v ustanove, ki jim lahko 
nudijo nadaljnjo pomoč: CSD, dispanzer za psihohigieno 
otrok in mladostnikov ipd.

Dosegljivi smo na telefonski številki (02) 534 85 82 
ali na e-naslovu kcm.csdpomur@gov.si. Na voljo smo 
otrokom, mladostnikom ter staršem in skrbnikom, ki 
se želijo pogovoriti, potrebujejo sogovornika, ki  jim bo 
prisluhnil, iščejo nasvet ali informacije.

Simona N. Bokan, vodja KCM
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Obisk rojaka, prof. dr. Boruta Belca, 
v ljutomerskem muzeju 

V letošnjem letu smo v sklopu muzeja izbrali tri 
znane ljutomerske osebnosti, ki praznujejo kateri 
koli pomemben jubilej. Eden od letošnjih jubilantov je 
prof. dr. Borut Belec, ki je 13. januarja letos praznoval 
90. rojstni dan. Njegov bogat raziskovalni opus smo v 
Muzeju Ljutomer počastili z manjšo razstavo, ki si jo je 
pred dnevi s svojimi najbližjimi sorodniki ogledal tudi 
profesor sam.

Poleg zaslužnih za pripravo razstave je prof. dr. Belca 
sprejel tudi podžupan občine Ljutomer Niko Miholič. 
V muzeju smo ob tej priložnosti, seveda v skladu z 
varnostnimi ukrepi, pripravili tudi krajši program. 
Gostu smo podrobneje predstavili vsebino razstave in 
ga popeljali po muzeju. Pripravili smo mu tudi manjšo 
presenečenje, za katerega sta poskrbela Jasna Branka 
Staman in Samo Budna. Njegov obisk smo izkoristili 
tudi za krajši pogovor in obuditev njegovih spominov 
na domači Ljutomer ter na njegovo bogato geografsko 
kariero. Med drugim nam je zaupal tudi številne zanimive 
dogodivščine, ki so se mu pripetile v času bivanja v 
Ljutomeru in na številnih službenih potovanjih po svetu.

Prof. dr. Borut Belec je svoja otroška leta najprej preživel 
v Križevcih pri Ljutomeru, po očetovi premestitvi pa na 
Razkrižju in v Štrigovi. Še pred 2. svetovno vojno sta 
starša kupila hišo v Ljutomeru na Lendavski cesti. Tu je 
nekaj let obiskoval osnovno šolo in nižjo gimnazijo. Po 
zaključku osnovne šole je obiskoval klasično gimnazijo 
v Mariboru.

Prof. dr. Belec se je za geografijo navdušil v času šolanja 
na mariborski gimnaziji. Kljub temu je z izbiro smeri 
študija kolebal med več možnostmi vse do zadnjega 
dneva pred vpisom. Na dan vpisa se je pred vrati 
fakultete srečal z bežnim znancem Božidarjem Kertom, s 
katerim sta se potem družno odločila za študij geografije. 
Bibliografija prof. dr. Belca obsega kar 433 enot. Sam 
je izpostavil svoja najzgodnejša raziskovalna dela, 
predvsem doktorsko disertacijo in pozneje znanstveno 
monografijo Ljutomersko-Ormoške gorice. 

Prof. dr. Belec je od leta 1963 pa do upokojitve leta 2000 
poučeval številne geografske predmete na mariborski 
Pedagoški fakulteti. Njegovo delo s študenti je temeljilo 
na številnih ekskurzijah in terenskem delu, ki so po 
njegovem mnenju in izkušnjah študentom prinesli 
največ znanja. 

V času službovanja se je z referati udeležil številnih 
kongresov Mednarodne geografske zveze vse od 
Sydneyja, Tokia, Moskve, Pariza pa do Washingtona. Na 
simpozijih je zagovarjal svoje študije predvsem iz agrarne 
in socialne geografije. Pri tem mu je bilo še posebej v 
veselje, da je geografom celega sveta med drugim lahko 
predstavljal tudi svoj domači kraj in okolico.

Tomaž Markovič,  

Splošna knjižnica Ljutomer, OE Muzej

Razstave v muzeju in Galeriji Ante 
Trstenjak Ljutomer

V muzeju in Galeriji Ante Trstenjak kljub 
številnim omejitvam ves čas ostajamo aktivni 
ter obiskovalcem in sledilcem na družbenih 
omrežjih skušamo ponuditi čim več zanimivih 
stvari in podatkov. V muzeju si lahko obiskovalci 
poleg treh stalnih zbirk – Taborsko gibanje 
na Slovenskem, Zbirka fotografij in filmov dr. 
Karola Grossmanna ter Zgodovina Ljutomera in 
okolice –do konca aprila ogledajo razstavo ob 90. 
obletnici rojstva rojaka prof. dr. Boruta Belca ter 
se seznanijo z njegovo bogato geografsko 
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kariero in z njegovimi številnimi strokovnimi 
deli. Zaradi sanacije prostora v pritličju mestne 
hiše si obiskovalci poleg vseh omenjenih zbirk 
in razstave v muzeju lahko ogledajo tudi manjšo 
razstavo del največjega prleškega slikarja Anteja 
Trstenjaka.

V galeriji Ante Trstenjak v Domu kulture bo 
ob upoštevanju vseh ukrepov na voljo ogled 
razstave mag. umetnosti in slikarja Boštjana 
Plesničarja, čigar opus vizualne umetnosti 
obsega slikanje z različnimi materiali, predvsem 
z olji in akrili. Boštjan Plesničar poleg  slikanja 
ustvarja še instalacije in kipe iz kombinacije 
različnih materialov, ilustrira knjige, učne 
materiale in podobne publikacije. Njegove slike 
predstavljajo vizijo bodočnosti, ki bo radost 
življenja in slavljenje vsega življa nasploh, vizijo 
prihodnosti, ki bo sonaravna, celo »vesoljno 
harmonično« uravnotežena. Pisana paleta barv 
ne stremi h kiču, marveč k novemu pogledu na 
novo civilno družbo teh krajev. Njegova dela 
predstavljajo močne barvne lestvice ter pogled 
na optimistično deželo in na lepši jutri. Razstava 
s številnimi raznolikimi deli bo za javnost odprta 
do 10. maja 2021.

Tomaž Markovič,  
Splošna knjižnica Ljutomer, OE Muzej

Videokonferenčno predavanje 
»Pretočnost za zdravje«  
s Tannyo Yrska  

V Splošni knjižnici Ljutomer smo se odločili za sklop vide-
okonferenčnih predavanj z naslovom »Pretočnost za zdrav-
je« s predavateljico Tannjo Yrska. V marcu 2021 smo v šti-
rih sklopih videokonferenčnih predavanj zaradi omejitev 
in ukrepov z virusom Covid-19 poskrbeli za svoje zdravje 
in pretočnost. Pri »Pretočnosti za zdravje« gre za  celostno 
predstavitev dosegljivih načinov za samopomoč pri pre-
točnosti energije, ki je temelj našega zdravja: od gozda do 
Bachovih cvetov, sveta mineralov, hrane za telo, čustva in 
um.  Najpomembnejše pa je, da nahranimo duha, najlažje iz 
naše lastne budnosti – čuječnosti. To je bila rdeča nit štirih 
srečanj: biti tukaj in sedaj za osebno srečo – ćudovit preplet 
teorije in prakse.

Na prvem predavanju smo se pogovarjali o skrbi za telo 
(dihanje, voda, prehrana, gibanje, odvajanje), na drugem 
predavanju smo se posvetili čustvom in temu, kako ravna-
ti z njimi, ter predstavili  različne načine za občutke har-
monije (minerali, narava, Bachovi cvetovi, čuječnost). Na 
tretjem predavanju je bilo govora o klepetavem umu in o 
tem, od kod jemlje energijo in kako ga umirimo,  kako se 
prepustiti, imeti zdravo namero in skrbeti za čist um, na 
četrtem predavanju pa smo govorili o tem, kje najti navdih 
za življenje in delo na sebi ter kako čuječnost hrani duha.

Vesna Laissani,  

direktorica Splošne knjižnice Ljutomer
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Prevozni paviljon Medena zgodba 
V Čebelarski zvezi Slovenije, Javni svetovalni službi 
v čebelarstvu, smo po zaključeni pripravljalni fazi v 
življenje lansirali še en velik izobraževalno-promocijski 
projekt, s katerim želimo dodobra predstaviti slovensko 
čebelarstvo doma in v svetu. Gre za prevozni paviljon 
Medena zgodba.

Paviljon je prevozni čebelnjak, namenjen izobraževanju, 
predstavitvi in promociji slovenskega čebelarstva 
ter medenih pridelkov in izdelkov. Opremljen je z 
najsodobnejšo video in zvočno tehniko. V čebelji svet 
nas popelje s pomočjo vida, vonja, tipa in na koncu tudi 
okusa, s prav posebno medeno postajo.

Prva polovica notranjosti paviljona je namenjena 
predstavitvi čebeljih panjev in tehnologiji pridelave 
medu. V panjih so prikazane čebele s prav posebnimi 
video vsebinami, ki so nameščene v satih. Pod panjem 
je nameščena čebelarska tehtnica z vremensko postajo 
in video nadzorom zunanjosti paviljona. V nadaljevanju 
je predstavljeno točenje medu, skladiščenje medu in 
tudi njegovo pakiranje po vseh standardih varne in 
zdrave pridelave hrane. Izpostavljene so tudi ključne 
informacije o čebelah in čebelarstvu.

Druga polovica notranjosti paviljona je namenjena 

predstavitvi čebeljih pridelkov in izdelkov. Poleg 
prodajnega pulta je prostor za pokušanje različnih 
vrst medu. V ta namen je bila razvita prav posebna 
degustacijska medena postaja, kakršne do sedaj še ni 
bilo.

Zanimiv in atraktiven je tudi zunanji del paviljona. Poleg 
medene postaje so nameščene elektronske tablice, na 
katerih so v videih predstavljene vrste medu, vsi čebelji 
pridelki, naša avtohtona kranjska čebela in pomemben 
del našega čebelarstva – apiterapija. Na drugi strani 
paviljona so na časovnem traku predstavljeni poudarki 
zgodovine čebelarstva in najpomembnejše medovite 
rastline v Sloveniji. Tradicija slovenskega čebelarstva 
je prikazana s poslikanimi panjskimi končnicami in 
pročelji AŽ-panjev. Najmlajši pa bodo preko didaktičnih 
iger spoznavali ključne posebnosti čebel.

Paviljon Medena zgodba obiskovalcev ne bo pustil 
ravnodušnih, ne podnevi in tudi ne ponoči, saj poseben 
osvetlitveni ambient poudari medene kapljice v satju, ki 
so nameščene na zunanjosti paviljona, pa tudi motive, 
vgravirani v steklu, ki se nahajajo v notranjosti paviljona. 

Čebelarska zveza Slovenije
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Bližajo se velikonočni in prvomajski prazniki, ki jih bomo 
morali zaradi aktualne epidemije koronavirusa tudi letos 
preživeti drugače, kot smo bili vajeni pretekla leta. Za zajezitev 
in širjenje virusa je treba še vedno upoštevati trenutno veljavne 
vladne odloke. V času velike noči se bo povečala tudi uporaba 
acetilena (karbida) in različnih priprav za pokanje, kot so 
možnarji ali druga priročna sredstva. Za uporabo karbida ni 
posebnih omejitev, zato je treba opozoriti na previdnost. Še 
vedno se veliko nesreč zgodi zaradi nepazljivosti oziroma 
malomarnosti. Nepremišljena uporaba pirotehničnih 
izdelkov lahko povzroči hude telesne poškodbe, pogosto so to 
raztrganine rok, opekline, poškodbe glave in oči itd. Poleg tega 
pa ogrožajo tudi živali in onesnažuje okolje.

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. Policija torej 
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, ko bi s tem 
motili mir in počitek ljudi. V primeru motenja miru in počitka 
se kršitelj na podlagi 8. člena Zakona o varstvu javnega reda in 
miru kaznuje z globo najmanj 83,46 evra.

Pokanje je ponekod tradicija, zato upoštevajte varnostne 
ukrepe: ohranjajte varnostno razdaljo, ne prekoračujte 
količine smodnika, uporaba možnarjev mladoletnim osebam 
ni dovoljena, uporabniki možnarjev pa morajo imeti ustrezen 
certifikat ali potrdilo o usposobljenosti za streljanje z možnarji.

Varnost motoristov v cestnem prometu

Lepo vreme je v preteklih dneh na ceste že privabilo prve 
motoriste. Najbolj neučakani so že pognali svoje jeklene 
konjičke, a razmere na cestah še niso primerne za brezskrbno 
vožnjo voznikov enoslednih vozil. Kljub višjim spomladanskim 
temperaturam je asfalt še vedno hladen, zato ne omogoča 
optimalne oprijemljivosti pnevmatik. Zaradi preteklih 
zimskih razmer je na vozišču še vedno veliko peska in posipa. 
Motoriste opozarjamo, da je njihova sposobnost obvladovanja 
motorja čez zimo malo zakrnela, zato morajo biti v začetku 
motoristične sezone še posebej previdni. Začnite počasi. 
Preverite tehnično brezhibnost motorja, dosledno uporabljajte 
motoristično čelado ter oblačila s ščitniki, naj bodo zaščitna 

Policijska postaja Ljutomer svetuje
Varnost med velikonočnimi in prvomajskimi prazniki

oblačila opremljena s čim več odsevniki (odsevni brezrokavnik 
in čelada svetle barve), opazujte in predvidevajte dogodke v 
prometu, predvsem pa ne vozite, če ste uživali alkoholne pijače 
ali druge psihoaktivne snovi.

Vožnja v naravnem okolju

V preteklem obdobju smo zaznali več prijav kršitev Zakona o 
ohranjanju narave, pri čemer gre predvsem za kršitve, storjene 
z vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju. Pogosto se 
pojavljajo posamezniki, ki s svojimi motorji za kros divjajo po 
naravnih površinah.

Vožnja z različnimi motornimi prevoznimi sredstvi v naravnem 
okolju je že vrsto let prepovedana. Člen 28. b Zakona o 
ohranjanju narave pravi, da je v naravnem okolju prepovedano 
voziti, ustaviti, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na 
motorni ali drug lasten pogon vozila. Vozila na motorni ali drug 
lasten pogon vozila so opredeljena kot vsa motorna vozila, 
kolesa s pomožnim motorjem in druga prevozna sredstva, ki 
omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, z močjo lastnega 
motorja ali z močjo drugega lastnega pogona vozila. Obstajajo 
pa tudi izjeme, kot so gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z 
divjadjo ter službene vožnje, ki so potrebne za delo v gozdu, kot 
na primer za opravljanje javne gozdarske službe, inšpekcijskih 
služb, gašenja ali reševanja.

Kršitev za vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju je po 
Zakonu o ohranjanju narave predvidena denarna kazen 40 
evrov.

Če je bil voznik vozila na motorni pogon v dveh letih že trikrat 
kaznovan za vožnjo v naravnem okolju, se mu po zakonu lahko 
izvrši zaseg motornega vozila.

Zakon o gozdovih ne pozna nobenih izjem in je za te 
vrste kršiteljev še bolj strog. Prosta vožnja po gozdnih 
prometnicah (gozdnih cestah in gozdnih vlakah) je po tem 
zakonu prepovedana. Tovrstna vožnja negativno vpliva na 
gospodarske, ekosistemske in socialne funkcije gozda. Poleg 
škode zaradi hrupa in s tem povezanega motenja prostoživečih 
živali in souporabnikov prostora tovrstne aktivnosti povzročajo 
tudi trajne škode na gozdnih prometnicah in neposredno na 
raščenih gozdnih tleh (tla zunaj gozdnih prometnic). Gozdarski 
inšpektorji vas lahko kot posameznika sankcionirajo s kaznijo 
od 400 do 800 evrov

Lidija Nemec, Policijska postaja Ljutomer
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Prenova prostorov nujne medicinske pomoči

Občanke in občane obveščamo, da bomo predvidoma 
19. aprila začeli z izvedbo prenove prostorov nujne me-
dicinske pomoči. Namen prenove je omogočiti sočasno 
obravnavo več različno obolelih pacientov v za to pri-
merno medicinsko opremljenih ločenih prostorih in s 
tem zagotoviti še kakovostnejšo in strokovnejšo obrav-
navo. V času prenove bo dejavnost nujne medicinske 
pomoči preseljena v prostore splošnih ambulant v prit-

ličju zdravstvenega doma. Tam bo nemoteno delovala 24 
ur na dan. Da se boste znašli, bomo trenutne prostore 
nujne medicinske pomoči ustrezno opremili z napisi in 
smerokazi. V času prenove vas prosimo za strpnost in 
razumevanje, saj nam le skupaj lahko uspe.

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

Cepljenje proti COVID-19 v Zdravstvenem domu Ljutomer
V Zdravstvenem domu (ZD) Ljutomer smo aktivno 
pristopili k cepljenju občank in občanov po nacionalni 
shemi, navodilih Ministrstva za zdravje in Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. Cepimo tudi paciente vseh 
koncesionarjev na našem območju. Do 10. marca 2021 
smo cepili okoli 1800 ljudi, od tega je 765 cepljenih že 
z drugim odmerkom. Cepivo prejemamo vsak teden 
preko distribucije zdravil, nato pa kličemo ljudi po shemi 
cepljenja in čakalnem seznamu. 

Trenutno cepimo ljudi iz starostne skupine od 75 do 
79 let, in sicer s cepivom znamke Pfizer/Biontech. Ker 
pa še vedno dvakrat tedensko sprejemamo naročila na 
cepljenje, se dogaja, da se prijavljajo tudi starejši od 80 
let, ki jih moramo vedno obravnavati prioritetno. Seznam 
prijavljenih se torej tedensko ažurira.

S cepivom AstraZeneca cepimo posebej ranljive in kronične 
bolnike v starostni skupini od 18 do 64 let, patronažna 
služba pa je začela cepiti tudi nepokretne bolnike na domu, 
in sicer po starostnih skupinah – začeli smo s starostniki 
od 80 let navzdol.

Zaposlene v vzgoji in izobraževanju smo začeli cepiti 
v petek, 5. marca 2021, in sicer najprej tiste s šol s 
prilagojenim programom in njihove učence od 16. do 18. 
leta. Nadaljevali smo s cepljenjem učiteljev vseh osnovnih 
šol, glasbene šole, vrtcev ter Gimnazije Franca Miklošiča 
Ljutomer, skupaj približno 200 oseb v  Upravni enoti 
Ljutomer.

V našem okolju zaznavamo precejšnje zanimanje za 
cepljenje vsega prebivalstva. Zgodi se, da se nekateri 

odjavijo, nekateri pa se, kot že rečeno, dodatno prijavljajo. 
Lahko rečemo, da smo s trenutno precepljenostjo 
zadovoljni in upamo, da bo z dosedanjim trendom in 
pozitivnim odzivom še naraščala.

Težave, na katere bi radi opozorili in ki se nam pojavljajo ob 
cepljenju so, da so ob klicanju na cepljenje ljudje neodzivni, 
kar pomeni, da nam ne dvignejo telefona in to tudi po 
večkratnih poskusih, da bi jih priklicali. To pri organizaciji 
našega dela predstavlja velik problem, saj tako medicinske 
sestre porabijo več ur, da na cepljenje prikličejo nekaj ljudi.  
Zato ljudi, ki so prijavljeni na cepljenje in še niso bili 
cepljeni, prosimo, da se odzovejo našemu klicu oz. vabilu 
na cepljenje. Le tako lahko zagotavljamo izvajanje cepljenja 
po shemi.

V izvajanje cepljenja se vključujejo zaposleni zdravniki in 
kader zdravstvene nege ZD Ljutomer. Imamo formirane štiri 
ekipe, ki se med seboj izmenjujejo, saj cepljenje izvajamo 
poleg svojega rednega dela, predvsem v popoldanskem 
času in tudi ob sobotah.

Kljub temu, da so zaposleni utrujeni in izčrpani, radi 
priskočijo na pomoč in delajo tudi preko svojih normalnih 
delavnikov, saj naše poslanstvo jemljejo resno.

Pri tem nas vzpodbuja misel na pomoč ljudem in čim 
večjo precepljenost, ki posledično pomeni preprečitev in 
izkoreninjenje okužbe s koronavirusom ter vrnitev vseh 
nas v normalno življenje.

Renata Škrget,  

mag. zdr. soc. manag., ZD Ljutomer
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V Kulturnem društvu (KD) Cven smo v času koronavirusa kljub 
omejitvam trdo delali in se posvečali kulturnim vsebinam. Naj-
večji projekt je bil izdaja knjižice »Moje druge srčne domislice«. 
Avtorica zbranih domislic je Olga Majcen, ki se je najbolj vztraj-
no trudila za dosego zastavljenega cilja. Seveda smo z vesel-
jem pristopili tudi drugi odgovorni člani društva in s skupnimi 
močmi nam je svoje druge srčne domislice uspelo pripeljati do 
tiska in izdaje. Z izdajo knjižice smo tako ravno počastili letošnji 
kulturni praznik.

V knjižici je 30 domislic, ki so razdeljene v več sklopov: domisli-
ce o ljubezni, družini, spominih in o naši prelepi pokrajini. Kra-
sijo jih čudovite fotografije narave naše članice Sare Vinkovič. 
Knjižico pa je oblikovala naša sovaščanka Dominika Babič.

Tako se naše društvo ponaša že z drugo knjižico, na katero smo 
zelo ponosni in nam služi tudi kot protokolarno darilo in delo, 
ki bo vedno ostalo zapisano v knjigi.

Vabljeni, da jo vzamete v roke in preberete tudi vi!

KD Cven

V teh časih je življenje nekoliko drugačno, včasih mir-
no in zelo prijetno v družbi naših najdražjih, spet drugič 
nekoliko dolgočasno, ker ni tistih pravih stikov, ki smo 
jih bili vajeni vse življenje. Pogovor po telefonu  s prija-
teljico ne more nadomestiti  prijetnega klepeta ob kavi 
na terasi gostilne. Ta kovidni čas je preizkušnja za po-

sameznika in ce-
lotno človeštvo s 
sporočilom, da po-
stanemo drugačni 
in boljši.

V naši Krajevni 
skupnosti (KS) 
Krištanci, Šalinci, 
Grlava smo letos 
opravili dve red-
ni seji, na katerih 
smo med drugim 
obravnavali po-

pravljeni predlog Odloka o proračunu Občine Ljutomer 
za leto 2021 in se seznanili z dopolnjenim predlogom ter 
letno poročilo za leto 2020. Seji smo izvedli s pomočjo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki je za naše 
člane težje sprejemljiva, vendar smo seji uspešno zakl-
jučili. Na zadnji seji, 2. marca 2021 smo se odločili za 
mini čistilno akcijo, ker je ob cestah, bližnjih gozdovih in 
travnikih veliko  plastenk, steklenic in drugih odpadkov. 
Vsak član sveta je imel zadolžitev, da v svoji okolici po-
skrbi za čisto okolje. To smo opravili, nekateri tudi sku-
paj s svojimi otroki. Mini čistilno akcijo smo zaključili 
v ponedeljek, 8. marca 2021, ko smo očistili še okolico 
zadružnega doma v Krištancih. Če bodo razmere dopuš-
čale, bomo aprila opravili tudi redno čistilno akcijo.

Bili smo zadovoljni, ženske pa tudi presenečene nad 
majhno, a prijazno pozornostjo naših občanov in bese-
dami: »Iskrene čestitke ob dnevu žena.«

Slavica Sunčič, predsednica KS Krištanci, Šalinci, Grlava

Dogaja se

Aktualno iz KS Krištanci, Šalinci, Grlava

Moje druge srčne domislice
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Pravijo, da so spremembe edina stalnica v življenju. 
Različne situacije, ki jih doživimo, pa nam omogočajo 
možnost učenja in predvsem spoznavanje samega sebe. 
Situacije doživljamo različno, a so za nas in naše bližnje 
veliko manj stresne, če se zavedamo, kaj lahko spremenimo 
in sprejmemo ter na kaj ne moremo vplivati. 

Tudi v večgeneracijskem centru smo se na situacijo 
prilagodili ter občankam in občanom ponudili tudi 
drugačne možnosti pomoči v mejah priložnosti, ki jih 
epidemija omogoča. Pri tem pa se v veliki meri izkaže 
širina vsebin, ki jih pokriva večgeneracijski center. 
Poseben poudarek smo namenili individualnemu delu 
– podpori in pomoči starejšim, odraslim in mladim. 
Poleg možnosti prevzemanja brezplačne hrane smo 
vzpostavili izmenjavo oblačil in drugih pripomočkov 
za socialno ranljivejše družine z minimalnimi kontakti 
ter ob upoštevanju preventivnih ukrepov. Med drugim 
smo na voljo za pogovor v stiski in nudimo pomoč pri 
reševanju konkretnih izzivov – kot je na primer pomoč pri 
izpolnitvi vloge za denarno socialno pomoč, podpora pri 
prepoznavanju potencialov posameznika, omogočamo pa 
tudi kvalitetno prostovoljno delo in pridobivanje izkušenj. 
Hvala prostovoljcem in organizacijam, ki sodelujejo 
skladno s svojimi zmožnostmi. Lepo ste vabljeni – tudi v 
prihodnje, da se oglasite na Ormoški cesti 22 v Ljutomeru, 
ali nam pišete na msljutomer@gmail.com 

Glede na možnosti delovanja večgeneracijskega centra v 
naši lokalni skupnosti svojo dejavnost v okviru Mladinskega 
sveta Ljutomer vedno znova nadgrajujemo in poglabljamo. 
Ideje se odražajo v številnih projektih, ki smo jih in jih še 
bomo izvedli. Pri tem je najpomembnejše, da ti projekti 
živijo in se odražajo v kakovostnejšem življenju mnogih 
občank in občanov v naši skupnosti.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Evropskemu socialnemu 
skladu in Republiki Sloveniji ter lokalni skupnosti za 
podporo projektom, ki omogočajo delovanje nevladnih 
organizacij s tem vplivajo na razvoj za človeštvo 
najpomembnejših področij: skrbi za sočloveka, ohranjanja 
pomembnih vrednot in pomoči pri uresničevanju 
posameznikovih zmožnosti.

Mladinski svet Ljutomer

Ljutomer je s svojo paleto zgodovinskega dogajanja in 
razvoja prispeval k številnim spremembam tako na ravni 
lokalnega okolja kot v nacionalnem pogledu.

Ljutomerčani smo rod prvega filmarja, prve samopostrež-
ne trgovine, prvega slovenskega tabora in rod najstarej-
šega gasilskega društva v Pomurju, ki je bilo ustanovljeno 
samo tri leta po prvem množičnem zborovanju.

Ljutomerski gasilci smo znani po svoji zagnanosti, de-
lavnosti in trmi. Že 150 let skrbimo za varnost lokalne-
ga prebivalstva, se izobražujemo in sledimo novostim na 
področju zaščite in reševanja, vzgajamo podmladek in se 
trmasto trudimo javnosti sporočiti, da gasilci ne gasimo le 
žeje, ampak smo pripravljeni priskočiti na pomoč ponoči 
in podnevi.

Kljub posebnim časom, ki smo jim priča in ki posegajo v 
naš vsakdanjik, pa srčno upamo, da nam bo uspelo izvesti 
obeležitev tako pomembne obletnice in pripraviti niz do-
godkov, s katerimi bomo javnosti  predstavili delo društva, 
počastili zaslužne člane in se, tudi vsi skupaj, pozabavali.

Člani smo ponosni na svoje društvo ter na to, kar smo po-
dedovali od predhodnikov in prednikov in kar smo dosegli 
v zadnjem času.

V društvu izvajamo veliko dejavnosti, s katerimi smo na 
voljo za pomoč, ko je to potrebno – podnevi ali ponoči, ne 
glede na letni čas, vreme ali druge okoliščine. 

Delo Prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer sicer ba-
zira na prostovoljstvu, a so naloge, ki  jih izvajamo, pogosto 
profesionalne in strokovno zelo zahtevne.

PGD Ljutomer je društvo IV. kategorije in od leta 1997 nosi 
tudi naziv Gasilska enota širšega pomena. Razpolagamo z 
dobro opremo za zahtevne intervencije in skrbimo tako za 
opremljenost članov kot tudi za urejenost »doma«.  Člani 
se usposabljamo za posredovanje pri tehničnem reševanju, 
požarih in drugih nesrečah, pomagamo pa tudi občanom.  
Sodelujemo z različnimi deležniki (občine, šole, druga dru-
štva, Zdravstveni dom, Policija, Civilna zaščita).  

Skrbimo tudi za podmladek pionirjev in mladincev ter 
izvajamo številne dejavnosti za vzgojo prihodnjih genera-
cij glasilk in gasilcev. Povezujemo se tudi preko meja z DVD 
Užice v Srbiji. 

V času razglašene epidemije koronavirusa COVID-19 smo 

Epidemija kot izziv in priložnost Ponosni praznujemo



zagotavljali razkuževanje tako zdravstvenega doma kot 
stanovanjskih objektov. Seveda pa ne bi bili pravi gasilci, če 
ne bi priredili kakšne veselice in tako popestrili dogajanja 
v občini.

Tako želimo delovati tudi v prihodnje. 

Najavljamo načrtovani potek dogodkov, ki jih želimo izvesti 
v počastitev 150-letnice delovanja našega društva, v upan-
ju, da bo beseda »korona« le še odmev.

• V soboto, 31. 7. 2021, je v okviru občinskega praznika 
predvideno srečanje Gasilskih veteranov Pomurja.

• V četrtek, 16. septembra 2021, načrtujemo slavnostno 
akademijo ob 150-letnici PGD Ljutomer.

• V soboto, 18. septembra 2021, načrtujemo slovesno pa-
rado, osrednjo proslavo in skupno zabavo.

Občinski svet Občine Ljutomer je na svoji zadnji seji že raz-

Ponosni praznujemo

glasil leto 2021 za  »leto gasilstva in prostovoljstva«.

Na tem mestu vabimo vse, ki želite sodelovati in postati 
člani največje organizacije, da se nam pridružite.

Obenem se zahvaljujemo za vso pomoč in podporo Občini  
Ljutomer, županji mag. Olgi Karba in članom Občinskega 
sveta. Zahvala gre tudi vsem občankam in občanom, ki nas 
podpirajo. Vsi, ki svoj čas in energijo vlagamo v delovanje 
društva in nudenje pomoči, to podporo občutimo kot izraz 
spoštovanja do prostovoljnega dela gasilk in gasilcev v ob-
čini in širše.

Vodstvo društva pa se na tem mestu zahvaljuje vsem čla-
nom in članicam, brez katerih vseh zadanih nalog ne bi bilo 
mogoče izpeljati.

Vsem iskrena hvala in čestitke ob visokem jubileju!

Danilo Polanič, predsednik PGD Ljutomer
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 V Mladinskem centru Prlekije (PMC), socialnem podjetju, tudi 
med epidemijo na počivamo. Pravzaprav imamo veliko več 
dela. V začetku epidemije,  in sicer marca 2020, smo v MCP v 
sklopu socialnovarstvenih zaščitnih programov pričeli z izdajo 
toplih obrokov in donirane hrane pomoči potrebnim ter nu-
denjem kakršne koli pomoči, ki jo posamezniki ali družine v 
tej situaciji potrebujejo. Redno trikrat tedensko tudi pakiramo 
viške hrane, ki ostanejo v trgovinah in so še uporabni, ter jih 
predajamo tistim, ki to v tem času najbolj potrebujejo. Hrana, ki 
gre danes v prave roke in je še čisto uporabna,  bi bila drugače 
zavržena v smeti.  

Mladinski delavci smo aktivni tudi na mednarodnem pod-
ročju, saj se pospešeno pripravljamo na prihod dveh mladih 
evropskih prostovoljcev, ki bosta svoje prostovoljno delo v 
našem mladinskem centru opravljala celih 6 mesecev v sklo-
pu odobrenega projekta Mladi in samooskrba, Evropske soli-
darnostne enote. Takoj, ko bo mogoče, pa pričakujemo tudi 30 
mladih iz kar 5 držav, ki se nam bodo pridružili na Spodnjem 
Kamenščaku 23 v sklopu odobrenega projekta Mednarodno 
sožitje programa Erasmus+. Da bi bilo mladim bivanje kar se da 
prijetno, mladinski delavci s strokovno usposobljenimi mojstri 
širimo kapacitete MCP, s tem pa si odpiramo možnosti za še več 
alternativnih oblik turizma.

V MCP mladinski delavci in udeleženci usposabljanj skrbimo za 

raznovrstno  multimedijsko kulturno dogajanje, ki je ponujeno 
širši javnosti. Vsak mesec namreč pripravimo več raznovrstnih 
tematskih brezplačnih delavnic, ki so se v času epidemije od-
vijale preko različnih spletnih platform, sedaj pa delavnice že 
izvajamo v živo, seveda ob upoštevanju vseh predpisanih ukre-
pov. S pomočjo izvajanja brezplačnih delavnic tako krepimo 
svoje govorne sposobnosti in pridobivamo najrazličnejše kom-
petence, s tem pa se udeleženci usposabljanj tudi že pripravlja-
mo na vstop na trg dela.

Med epidemijo pa ne počivajo niti naši štirinožni prijatelji. Sku-
paj s svojimi lastniki se namreč izobražujejo za reševalne pse 
in vodnike reševalnih psov v sodelovanju s partnersko orga-
nizacijo ŠKD-ERP Goričko. MCP je tudi pobudnik uresničitve 
vzpostavitve Enote reševalnih psov za pomursko in podravsko 
regijo, kot sestavnega dela slovenskih nacionalnih sil zaščite in 
reševanja. Od lanskega leta naprej se iz MCP izobražuje kar 8 
kandidatov za vodnike reševalnih psov, kar pa pomeni, da se 
morajo šolati tudi štirinožni reševalni prijatelji. Letos so kan-
didati začeli s predavanji na daljavo, izpiti in usposabljanja, ki 
se jih bomo udeležili, pa se bodo izvajali ob sprostitvi ukrepov. 
Udeležili smo se tudi nacionalnega več mesecev trajajočega se-
minarja v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.

Tamara Brumen, Mladinski center Prlekije

Mladinski center Prlekije ne počiva
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Tudi v zimskim in spomladanskih mesecih ne smemo pozabi-
ti na športno vadbo in telesno aktivnost. Čeprav nam trenut-
no stanje močno otežuje ukvarjanje s športom, kot smo ga bili 
vajeni, pa v teh dneh vseeno lahko marsikaj sami postorimo 
za boljše počutje in okrepitev imunskega sistema. Deževen ali 
zasnežen dan je kot naročen za telesno aktivnost z družinskimi 
člani v domačem okolju. Vadbo enostavno opravimo v večjem 
prostoru v domači hiši ali stanovanju. Vsekakor pa tudi v teh 
razmerah prija kakšen sprehod, tek ali kolesarjenje v naravi. 
Da bi k telesni vadbi spodbudili širšo populacijo ljudi vseh sta-
rosti (predšolski otroci, šoloobvezna mladina, dijaki, študent-
je, odrasli in starejši), je Športna zveza Ljutomer ustvarila vir-
tualni dogodek, poimenovan »Minute za šport«, na katerem 
udeleženci v istoimenski skupini na Facebooku zabeležijo 
število minut vadbe, ki so jo opravili v posameznem dnevu, 
vrsto vadbe in podatek o tem, koliko jih je pri vadbi sodelova-
lo. Priložijo nekaj fotografij, ki so jih posneli med vadbo, ali pa 
statistični pregled vadbe. Te minute se nato seštevajo in statis-
tično obdelujejo.
Kot športna vadba se upošteva kakršno koli gibanje ali ukvar-
janje s športom (sprehod v naravi, tek, kolesarjenje, vaje za 
moč, trening v športni dvorani, ura športne vzgoje ali športna 
aktivnost v vrtcu).
Ob tem dodajamo različne cilje v številu zbranih minut, ki jih 
nato skupaj skušamo doseči in tudi preseči. Vsakih 14 dni med 
sodelujočimi naključno izžrebamo 10–15 nagrajencev, ki, tudi 
s pomočjo donatorjev, prejmejo lepo praktično ali spomins-
ko darilo. Doslej smo nagradili že 80 sodelujočih. Veseli nas, 
da je odziv na našo akcijo oz. virtualni dogodek »Minute za 
šport« tako dober, saj je v skupini trenutno že več kot 1.800 
članov, število pa še narašča. Od začetka akcije (10. december 
2020) pa do 8. marca 2021 smo v 89 dneh zbrali neverjetnih 
1,409.353 minut športne aktivnosti. V zadnjem obdobju min-
ute dnevno prispeva 300–500 udeležencev, dnevno pa zber-
emo povprečno 24.000 minut. Že zdavnaj pa je akcija preseg-
la občinske, regijske in tudi državne meje. Rekord v številu 
zbranih minut v enem dnevu je padel 15. februarja, ko smo 
zbrali kar 41.752 minut športne vadbe 601 udeleženca. Ocen-
jujemo, da je v naši akciji doslej sodelovalo že več kot 3.000 
ljudi različne starosti. Seveda so ti statistični podatki sekund-
arnega pomena, saj je naš primarni cilj vzpodbuditi čim širšo 
populacijo različne starosti k redni telesni vadbi. S sodelovan-
jem v naši akciji udeleženci sami poskrbijo za gibanje, hkrati 

pa so motivatorji in ambasadorji pomena redne telesne vadbe 
ter so vzor tudi ostalim. 
Zato iskrena hvala prav vsem, ki z gibanjem, vadbo in športom 
sodelujete, skrbite za svoje zdravje in hkrati vzpodbujate tudi 
druge. Še vedno sta vabljeni, da se nam pridružite, saj bo akci-
ja trajala (vsaj) do konca razglasitve epidemije.

Kdo lahko sodeluje? 
Prav vsakdo!
Štejejo sprehod v naravi, tek, kolesarjenje, vaje za moč, tren-
ing v športni dvorani, ura športne vzgoje, športna aktivnost v 
vrtcu ali kaj drugega.
Kako lahko sodelujem?
V skupino naloži fotografijo ali kratek video vaše vadbe ter 
napiši svoje ime (in imena ostalih, ki so se pridružili vadbi), 
vrsto vadbe in število skupnih minut vadbe.
Npr.: Miha, Jure in Ana; kolesarjenje; 3 × 30 min = 90 minut
Seštevale se bodo vse minute vseh sodelujočih.
Naš cilj?
Zbrati povprečno 20.000 minut na dan.

Statistika (10. december - 21. marec):
• število dni: 96
• skupno število zbranih minut: 1.549.197
• dnevno povprečje minut: 16.137,47
• največ zbranih minut v enem dnevu: 41.752 (15. februar)
• dnevno povprečje udeležencev: 219,7
• največ udeležencev v enem dnevu: 601 (15. februar)
• v tem času smo (skupaj z donatorji) s spominskim ali prak-

tičnim darilo obdarili 80 naključnih nagrajencev

Aleš Ploj, Športna zveza Ljutomer

Virtualni dogodek »Minute za šport«

Šport in rekreacija
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Društvo Vital Fit je bilo ustanovljeno z namenom ozaveščanja 
ljudi o pomenu gibanja. Treninge v društvu vodi diplomirana 
športna trenerka in osebna trenerka fitnesa Nuša Vukan. Med 
drugim je osebna trenerka in mentorica za bodoče generacije 
strokovnih delavcev pri Fitnes zvezi Slovenije. Osebni individu-
alni treningi potekajo v fitnesu ŠIC Ljutomer, skupinska vadba 
pa v plesni dvorani ŠIC. Zaradi ukrepov vadba že skoraj leto dni 
poteka preko spleta in odziv sodelujočih je dober. Treningi po-
tekajo dvakrat tedensko, videoposnetki treninga pa se shranijo 
tudi za kasnejši ogled. Individualni treningi potekajo na spletu 
v živo po dogovoru. Prav tako se je v času epidemije povečalo 
povpraševanje po prehranskem svetovanju z namenom izbol-
jšanja posameznikovega zdravja in počutja. Sodelovali smo tudi 

Članska ekipa Ženskega odbojkarskega kluba Ljutomer 
je v začetku marca 2021 končala tekmovanje v sezoni 
2020/21, v kateri je igrala v 1. B-državni ligi. Ljutom-
erčanke so tekmovanje v drugi kakovostni ligi Slovenije 
zaključile na odličnem 2. mestu in le ob dveh porazih 
na 18 tekmah zbrale kar 48 točk.  Drugo mesto je eki-
pi obenem zagotovilo igranje v osmini finala državne-
ga prvenstva Slovenije, istočasno pa kvalifikacije za 1. 
A-državno ligo. 
Nasprotnik ŽOK Ljutomer je bila prvoligaška ekipa Luke 
Koper, ki je v 1. A-ligi zasedla 7. mesto. Odigrane so bile 
tri tekme. V prvi, ki je bila v dvorani ŠIC Ljutomer, so 
slavile Koprčanke s 3 : 0 v nizih, na drugi v Kopru pa so s  
3 : 1 v nizih slavile Ljutomerčanke. Tretja, odločilna tek-
ma za preboj v četrtfinale prvenstva Slovenije in istočas-
no za preboj oziroma obstanek v 1. A-ligi je bila ponovno 
v Kopru. Ekipa ŽOK Ljutomer je prvi niz začela izvrstno 
in v tem delu popolnoma nadigrala Koper. Žal pa se je v 
prvi polovici prvega niza poškodovala blokerka in ena 
najboljših igralk ljutomerske ekipe Barbara Petek. Šok 
ob poškodbi Petkove in  prenehanju igranja na tekmi je 
pretresel vso ekipo. Ob spoznanju, da so izgubile eno na-
jbolj pomembnih akterk ekipe, je bil prevelik, da bi se 
lahko ekipa enakovredno borila z domačinkami. Klub 
želji in borbenosti vseh ostalih igralk jim ob odsotnosti 
Petkove ni uspelo zmagati še na drugi tekmi v Kopru ter 

se uvrstiti v četrtfinale državnega prvenstva Slovenije in 
v 1. A-državno ligo za sezono 2021/22. 
Ljutomerčanke so odigrale odlično sezono, žal pa so raz-
plet krojile poškodbe. Ob takšnem zalaganju in morebitnih 
dodatnih okrepitvah bodo ljutomerske odbojkarice znova 
v samem vrhu 1. B-lige in med kandidatkami za uvrstitev v 
najvišji rang tekmovanja.  Žal odlične igre Ljutomerčank v 
pretekli sezoni niso bile na ogled gledalcem, da bi ljubitelji 
odbojke lahko neposredno uživali v prestavah ekipe, razen 
prenosov preko Facebooka,.  
Za Ljutomerčanke so v zaključeni sezoni igrale naslednje 
igralke: Kaja Makoter, Sara Sakovič, Ana Kolmanič, Barbara 
Petek, Veronika Mikl,  Sara Kutnjak, Anja Kolmanič, Urška 
Stavbar, Monika Banfi, Adela Pintarič, Ana Stankovič, Nika 
Kosi, Tjaša Rakuša, Alisa Oletič. Trener Ljutomerčank je bil 
Bojan Novak.
Pri dogajanju na odbojkarskih igriščih je treba omeniti, da 
mlajše kategorije, v katerih trenira 70 igralk, zaradi pan-
demije niso trenirale in tekmovale več mesecev, kar je klub 
moral sprejeti z velikim obžalovanjem, še posebej tudi 
zaradi velikih finančnih vlaganj s strani sponzorjev in do-
natorjev ter vse boljše organizacije dela v klubu.  Upamo, 
da se bo pandemija kmalu poslovila in da bodo športne ak-
tivnosti ob pomoči sponzorjev in podpori Občine Ljutomer 
spet v celoti zaživele.

ŽOK Ljutomer

Društvo Vital Fit

s starši oziroma otroki, ki so imeli v času karantene zaradi ome-
jitve težave pri gibanju ali so se soočali s povečano telesno težo.
Januarja je društvo organiziralo brezplačen spletni trening v 
skupini Minute za šport na Facebooku, na koncu treninga pa 
so izžrebali še nagrajenko za individualni trening v fitnesu. 
Sodelovali smo tudi z OŠ Ivana Cankarja Ljutomer in preko 
spleta vodili treninge v okviru aktivnega odmora za učence. Na 
novo sezono smo dobro pripravljeni, saj je fitnes ŠIC Ljutomer 
popolnoma prenovljen. Za vse, ki želite poskusiti, kako poteka 
vadba v fitnesu, vabimo, da si rezervirajo brezplačni predstavit-
veni osebni trening na telefonski številki 031 473 053, na nasl-
ovu info@vital-fit.si ali na strani Društvo Vital Fit na Facebooku.

Nuša Vukan

Uspešna sezona ljutomerskih odbojkaric

VRTNI CENTER NAIA 
Ljutomer

VRTNI CENTER NAIA 
Murska Sobota

FAJN PONUDBA

Vrtni center NAIA Ljutomer
Jeruzalemska cesta 15, 9240 Ljutomer
Delovni čas: PON.–PET. od 8. do 16.ure
SOBOTA: od 8. do 12. ure
Tel. 070 499 387

Vrtni center NAIA Murska Sobota
Obrtna ulica 44 a, 9000 Murska Sobota
Delovni čas: PON.–PET.: od 8. do 16.ure

SOBOTA: od 8. do 12. ure
Tel. 070 498 654
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 DELOVNI ČAS
Ponedeljek-torek: 9-13h

Sreda: zaprto
Četrtek-petek: 13-17h

Sobota: 8-13h
Nedelja: zaprto

 

Vabljeni, da nas obiščete in podprete lokalne ponudnike.
 

Turistična zadruga Prlekija
Jureša Cirila ulica 6

9240 Ljutomer
Mail: Info@visit-prlekija.eu

Tel: 040 544 940
https://visit-prlekija.eu

NOVO V LJUTOMERU!
 Zadružna trgovina Prlekija

Jureša Cirila ulica 6

 Pestra ponudba kakovostnih 
domacih prleških izdelkov na 

enem mestu!


