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Zaobljube

Novičke Občine Ljutomer

Izdajatelj: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
Letnik 3, številka 8, december 2022.
Priprava in tisk: I-Ibis, storitve in trgovina, d.o.o.,  
Prešernova ulica 12, 9240 Ljutomer.
Naklada: 4.200 izvodov  
(brezplačno za vsa gospodinjstva v občini Ljutomer).

Odgovorni urednik: Miha Šoštarič.
Lektoriranje: mag. Saša Pergar.
Avtorji fotografij: arhiv Občine Ljutomer, zavodi, društva in orga-
nizacije, Dejan Razlag, Sara Vinkovič, Andi Vuk, Staš Rudolf, Denis 
Janežič (Darfis), Imprintmytravel, freepik.
Glasilo je vpisano v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod 
zaporedno številko 2329.

Končuje se leto, ki je bilo ponovno »normalno«. 
Spomladi so bili še vedno aktualni nekateri ukrepi, 
povezani z nevidnim sovražnikom (beri COVID-19), 

ki so nas omejevali, od poletja naprej pa smo lahko znova 
zaživeli tako, kot smo živeli pred leti, ko nam življenjskega 
ritma ni narekoval virus. Ob koncu leta ni čas, da razpredam 
o tem, ali so bili ukrepi »na mestu«, pomembno je le, 
da smo vsaj dobili bitko – vojne žal še ne, ker je nevidni 
sovražnik še vedno med nami in bo z nami očitno vztrajal 
še naprej. Zato vsaj še nekaj časa nosimo zaščitne maske 
v socialnovarstvenih in zdravstvenih ustanovah, v katerih 
prebivajo ranljivejše skupine ljudi, da si nam zaradi prenosa 
virusa ne bo treba očitati izgube (naj)bližnjih.
Praznični čas ob koncu leta je obdobje, v katerem se opravl-
jajo inventure. Smo bili v letu, ki se izteka, uspešni? Smo 
opravili naloge, ki smo si jih zadali? Vsekakor smo lahko za-
dovoljni, če smo ostali zdravi, kar je najpogostejša želja, ki jo 
izrečemo ob vstopu v novo leto. Tako bo najverjetneje tudi 
tokrat, vsekakor pa bomo za to, da bomo ostali zdravi, očitno 
potrebovali tudi srečo.
Vsekakor pa zdaj prihaja čas, ko v ospredje pridejo zaobljube: 
obljube ali izjave oz. trdne obljube ali sklepi. Nekoč so celo 
rekli, da je zaobljuba bogu dana obljuba, katere prekršitev je 
greh. Nemalokrat se zaobljubimo, da v novem letu ne bomo 
več kadili, da bomo »odvrgli« odvečne kilograme ali da na 
našem jedilniku ne bodo več sladke pregrehe. Omenjene 
»novoletne« (za)obljube lahko ob trdni volji celo brez težav, 
sicer pa s kar nekaj preglavicami, izpolnimo. In večina se la-
hko pohvali, da jim je uspelo.
V letu, ki prihaja, bi veljajo slediti zaobljubam, ki spremin-
jajo značaj človeka. Kako postati prijaznejši? Kako narediti 
nekaj dobrega za sočloveka ali skupnost? Kako prenehati z 
metanjem polen pod noge? 
Smo tega sposobni? S trdno voljo in obvladovanjem svoje-
ga ega lahko tudi te zaobljube izpolnimo in naredimo svoj 

vsakdanjik lepši in manj 
stresen. Vem, da je to morda 
lažje izgovoriti oz. zapisati, 
a sem prepričan, da nam 
lahko uspe. Živeti moramo 
v prepričanju, da smo 
na svetu zato, da delamo 
dobre stvari. Zato sledimo 
stvarem, ki nas in vse okoli 
nas delajo srečnejše.
Preživite praznike s svojimi najdražjimi, tudi ob prebiran-
ju Novičk Občine Ljutomer. S skupnimi močmi smo znova 
zbrali obilo zanimivih prispevkov, ki so zaznamovali zadnjo 
tretjino leta 2022.
Želim vam, da bo leto 2023 na vseh področjih boljše, kot je 
bilo iztekajoče.

Miha Šoštarič,  
odgovorni urednik

ŽELIMO VAM MIRNE BOŽIČNE PRAZNIKE 
IN SREČNO V LETU 2023!

Naj vas skozi novo leto vodijo prijaznost in 
naklonjenost do drugih, mir, razumevanje 
in pomoč soljudem ter občutek lastnega 

zadovoljstva, hvaležnosti in samozavesti.

Naj vam uspe vsak dan ceniti lepe 
trenutke življenja.

Mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer,  
ter člani občinskega sveta, nadzornega odbora, svetov 

krajevnih skupnosti in sodelavci občinske uprave
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Drage občanke in dragi občani,

december je poseben mesec. Dnevi so krajši, vse se 
nekoliko upočasni, iščemo več počitka, najdemo pa 
tudi več stika z ljudmi, ki nam pomenijo največ.

Lepo je, ker si del moči nabiramo skupaj na prireditvah in dru-
ženjih. Prireditev Prižig lučk in otvoritev drsališča je bila dob-
ro obiskana in trud, vložen v dogodke, naredi veliko veselja 
pripadnikom vseh generacij.
Hvala vsem, ki soustvarjate dogodke in dobre zgodbe v občini 
in vanje vlagate energijo ter tako prispevate k dobremu po-
čutju v naši skupnosti. Vsem velja vljudno vabilo k udeležbi 
na številnih »luštnih« priložnostih za druženje, ki so še pred 
nami do začetka novega leta. Še posebej prisrčno ste vabljeni 
na silvestrovanje na Glavnem trgu.
Leto, ki se izteka, sta zaznamovala razvoj in napredek, o kate-
rih smo se v posameznih krajih dogovarjali skupaj, projekte 
pa izvedli s sodelovanjem številnih ljudi.
Odločilna zahvala za uspeh gre vam, drage občanke in dragi 
občani, ker ste projekte podprli, bili potrpežljivi in konstruk-
tivni pri investicijah ter predlagali dobre ideje.
Za veliko in dobro opravljeno delo pri uresničitvi zamisli se 
zahvaljujem podžupanoma, vsem dosedanjim članom ob-
činskega sveta, predsednikom, podpredsednikom in članom 
svetov krajevnih skupnosti, odborom in komisijam občin-
skega sveta ter članom svetov zavodov, komisijam županje, 
obrtno-podjetniškemu-strateškemu svetu, obrtnikom in 
podjetnikom, nadzornemu odboru in svojim sodelavcem 
občinske uprave.
Znak tega, da delamo dobro, je tudi spoznanje, da ni treba 
oblikovati koalicij in opozicij, ampak da lahko sodelujemo z 
dobrimi nameni in skupnimi cilji. Uspelo nam je soglasno po-
trditi Vizijo Občine Ljutomer, o kateri bomo več govorili v nas-
lednjem letu. Pred nami je velika odgovornost, da dosežemo 
konkretne cilje vizije, ki nam bodo zagotovili, da bomo tudi 
v prihodnje prijazna, urejena, samozavestna in gospodarsko 
uspešna ter srčna skupnost, ponosna na svojo tradicijo in zag-
nana pri uresničitvi novih zamisli.
Prepričana sem, da nam bo s skupnimi močmi uspelo. Prip-
ravili smo pobude, pot pa si še naprej utiramo v duhu pr-
leških vrednost.
Ob tej priložnosti iskreno čestitam novo izvoljenim članom ob-
činskega sveta in svetov krajevnih skupnosti ter si želim, da bi 
imeli vedre in prijazne odnose, iskrene dialoge, plodno sode-
lovanje, predvsem pa trdnejše zaupanje, ki je ključno in nujno 

za uspešen in progresiven 
razvoj naše lokalne skup-
nosti. Le tako bomo lahko 
uresničili pričakovanja svo-
jih občank in občanov, z op-
timizmom zrli v prihodnost, 
z zadovoljstvom opravljali 
svoje poslanstvo in se vese-
lili skupnih uspehov.
Pred nami pa so tudi naloge 
in ovire, ki jih bomo rešili le, 
če bomo složni. Takšen primer so zadnji ukrepi iz Ljubljane, 
ki imajo številne razlage in podlage, a le eno posledico: manj 
pravic, manj možnosti in manj pomoči ljudem v naših koncih.
Nihče od nas tukaj ni predlagal ali zahteval, da nam vzame-
jo nujno medicinska pomoč. Prosili nismo niti za to, da nam 
ukinejo sredstva za kolesarske povezave in izgradnjo krožišč 
pri soinvestiranju z Direkcijo Republike Slovenije za ceste. Ne 
moremo razumeti delovanja ministrstev, da čakamo skoraj 
celo leto, preden dobimo odgovor na vlogo za pridobitev ne-
povratnih sredstev.
Naučili pa smo se in razumemo, da v lokalni skupnosti ni 
prostora za državno politiko. V lokalni skupnosti moramo 
»fküp držati« – vedno ali pa vsaj takrat, ko nam kdo poskuša 
kaj vzeti. Pripadnost do soljudi in do domačega kraja se čuti 
že zdaj, ko smo šele na začetku tako imenovanih »ukrepov«. 
To, da sami zmoremo marsikaj, smo dokazali že v preteklosti. 
In isto bomo dokazali tudi v prihodnosti.
Naj nas vse našteto ne razburja, ampak naj raje ostri  naše 
misli in nas bodri v dobrih delih. Najdimo smisel v vsem, kar 
lahko storimo vsak dan, pa naj gre za še tako majhno dobro 
stvar, kot je to, da nekomu od srca zaželimo dobro jutro ali 
dober dan. Niz dobrih stvari se sešteje ter je najboljša pot do 
sreče in moči, ki jo potrebujemo za varnost in za nove uspehe.
Vsem od srca želim, da v času praznikov najdete notranji 
mir in da v novo leto skupaj zakorakamo močni in odločni 
doseči največ, kar je mogoče, v vsem tistem, kar nas nav-
dihuje in osrečuje.

Hvala, da sem lahko vaša županja!

S spoštovanjem,

Olga Karba
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Mag. Olga Karba prejela zaupanje 
volivcev za četrti županski mandat
Na lokalnih volitvah, ki so potekale 
20. novembra 2022, je velika večina 
volivcev v ljutomerski občini glas 
namenila dosedanji županji mag. 
Olgi Karba, ki bo tako nastopila četr-
ti županski mandat. Mag. Olga Karba 
(dr. Miran Puconja in skupina voliv-
cev z Olgo in ekipo Sr(e)čno naprej!) 
je prejela 2.867 glasov (62,78 %). 
Ciril Magdič (Socialni demokrati) 
je prejel 1.247 glasov (27,30 %), 
Bojana Gošnjak (Gibanje Svoboda) 
je prejela 339 glasov (7,42 %), Jas-
minka Dukić (Desus) pa 114 glasov 
(2,50 %).
Skupaj je glasovalo 4.608 volivcev ali 
49,54 odstotka od vseh občanov, ki so 
imeli pravico voliti.

Člani Občinskega sveta Občine Ljut-
omer za mandatno obdobje 2022–
2026 so: 
Jan Filipič (Neodvisna lista z Olgo in 
ekipo Sr(e)čno naprej!),
Darinka Budna (Neodvisna lista z 
Olgo in ekipo Sr(e)čno naprej!),
Mario Hošpel (Neodvisna lista z 
Olgo in ekipo Sr(e)čno naprej!),
Jože Panič (Neodvisna lista z Olgo in 
ekipo Sr(e)čno naprej!),
Saša Polajnar (Neodvisna lista z 
Olgo in ekipo Sr(e)čno naprej!),
Janko Špindler (Neodvisna lista z 
Olgo in ekipo Sr(e)čno naprej!),
Boštjan Žerdin (Neodvisna lista z 
Olgo in ekipo Sr(e)čno naprej!),
Daša Horn (Neodvisna lista z Olgo in 
ekipo Sr(e)čno naprej!),
Boris Filipič (Neodvisna lista z Olgo 

in ekipo Sr(e)čno naprej!),
Irena Žinko (Neodvisna lista z Olgo 
in ekipo Sr(e)čno naprej!),
Bojana Gošnjak (Gibanje Svoboda),
Anja Kristl (Gibanje Svoboda),
Vitomir Kaučič (Gibanje Svoboda),
Svetlana Oletič (Gibanje Slovenija),
Srečko Žižek (Slovenska demokrat-
ska stranka),
Dejan Vnuk (Slovenska demokratska 
stranka),
Damjan Bogdan (Socialni demokra-
ti),
Dejan Karba (Socialni demokrati),
Mira Rebernik Žižek (Nova Slovenija 
– Krščanski demokrati,
Robert Štefanec (Slovenska ljudska 
stranka),
Slavica Sunčič (Demokratična stran-
ka upokojencev Slovenije).  

Volitve
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Člani Sveta Krajevne skupnosti 
Cezanjevci za mandatno obdobje 
2022–2026 so:
Janja Vaupotič (Cezanjevci), Katja 
Vunderl (Cezanjevci), Aleš Lipovec 
(Cezanjevci), Manja Gospodarič (Bra-
noslavci), Darko Brišar (Branoslavci), 
Stanislav Senčar (Vogričevci), Matevž 
Ivanuša (Vogričevci), Jani Bes (Zgornji 
Kamenščak) in Branko Kamerlin Hra-
šovec (Vidanovci).

Člani Sveta Krajevne skupnosti 
Cven za mandatno obdobje 2022–
2026 so: 
Peter Petek (Cven), Darko Rudolf 
(Cven), Sara Vinkovič (Cven), Dani-
ca Kovačič (Mota), Daniel Smodiš 
(Mota), Emil Maučec (Krapje) in Do-
minik Močnik (Krapje).
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Člani Sveta Krajevne skupnosti 
Ljutomer za mandatno obdobje 
2022–2026 so:
Daniela Žibrat (Ljutomer), Emil Žni-
darič (Ljutomer), Brigita Čeh (Ljut-
omer), Anja Kristl (Ljutomer), Bo-
ris Žibrat (Ljutomer), Cvetko Melin 
(Ljutomer), Gorazd Nemec (Spodnji 
Kamenščak), Marija Zadravec (Nor-
šinci pri Ljutomeru) in Franc Flegerič 
(Babinci).

Člani Sveta Krajevne skupnosti 
Krištanci, Šalinci, Grlava za man-
datno obdobje 2022–2026 so:
Bojan Štefanec (Krištanci), Slavica 
Sunčič (Krištanci), Branko Črček (Kri-
štanci), Sandi Pučko (Šalinci), Vladi-
mir Smrekar (Šalinci), Sonja Koroša 
(Šalinci), Davorin Kociper (Grlava), 
Anton Krajnc (Grlava) in Damijana 
Vozlič (Grlava).
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Člani Sveta Krajevne skupnosti 
Mala Nedelja za mandatno obdob-
je 2022–2026 so:
Mihaela Novak (Moravci v Slovenskih 
goricah), Jožef Trstenjak (Moravci v 
Slovenskih goricah), Boštjan Žerdin 
(Drakovci), Kristijan Kšela (Drakov-
ci), Jože Sodec (Bučkovci), Danijel 
Rakuša (Mala Nedelja), Frančišek 
Zmazek (Kuršinci), Katja Žnidarič 
(Kuršinci) in Stanislav Sodec (Bo-
dislavci).

Člani Sveta Krajevne skupnosti 
Radoslavci za mandatno obdobje 
2022–2026 so:
Boris Filipič (Radoslavci), Venčeslav 
Rakuša (Sitarovci), Liljana Peršak 
(Radoslavci), Mateja Miklič (Prece-
tinci), Irena Žinko (Precetinci), Ma-
rija Ciglarič (Godemarci) in Andrej 
Ciglarič (Godemarci).
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Člani Sveta Krajevne skupnosti 
Stara Cesta za mandatno obdobje 
2022–2026 so:
Robert Kosmajer (Desnjak), Branko 
Pintarič (Desnjak), Marina Kosma-
jer (Desnjak), Boštjan Jelen (Mekot-
njak), Bojana Bukovec (Mekotnjak), 
Damjan Novak (Mekotnjak), Sandi 
Senčar (Stara Cesta), Melita Senčar 
(Stara Cesta) in Mihael Vrbnjak (Sta-
ra Cesta).

Člani Sveta Krajevne skupnosti 
Stročja vas za mandatno obdobje 
2022–2026 so:
Jože Feuš (Globoka), Andrej Nemec 
(Nunska Graba), Milan Halabarec 
(Presika), Rudolf Copot (Pristava), 
Ksenija Kolar Švarc (Pristava), Ivan 
Zadravec (Podgradje), Klaudija Ci-
glarič (Podgradje), Verica Žižek (Rin-
četova Graba), Darko Košar (Stročja 
vas), Sandra Zemljak (Stročja vas) in 
Srečko Mihorič (Stročja vas).



»Snežinke so najbolj krhka stvaritev narave,
a poglejte kaj zmorejo, če se držijo skupaj.«

(Viktor Schauberger)

Bomo držali skupaj tudi v letu 2023? Bomo!
Miren in čaroben božič, tudi v 2023 ostanimo  

SR(e)ČNI=odločni in pogumni!

Županja, Neodvisna lista Z Olgo in ekipo sr(e)čno naprej  
in Društvo za sr(e)čno skupnost.

Člani Sveta Krajevne skupnosti 
Železne Dveri za mandatno 
obdobje 2022–2026 so:
Ines Krajnc (Cuber), Mitja Lukovnjak 
(Gresovščak), Robert Ozmec (Ilov-
ci), Janja Kociper (Jeruzalem), Sabi-
na Rajh (Plešivica), Miroslav Grnjak 
(Radomerje), Sandra Novak (Rado-
merščak), Borut Krajnc (Slamnjak) in 
Drago Karba (Železne Dveri).
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Energetska sanacija

Celovita prenova stavb v lasti Občine Ljutomer

Budno spremljanje dogajanja na trgu energentov in skrb za 
občinsko lastnino sta kot pomembni odliki dobrega gospo-
darja vodila Občina Ljutomer, da je leta 2019 pričela z izvedbo 
projekta Celovita energetska prenova stavb v občinski lasti. 
»Potratni občinski objekti so v znatni meri bremenili občin-
ski proračun. Glede na to, da smo si zadali ustvarjati okolju 
prijazno, uporabno, ustvarjalno in gospodarno okolje za vse 
generacije, je bilo treba zasnovati projekte, ki dolgoročno za-
gotavljajo prihranke in s tem ustvarjajo potencial vlaganja v 
bodoče razvojne projekte. Pridobiti je bilo treba zasebna in 
EU-finančna sredstva, kar nam je uspelo, tako za prvo kot tudi 
za drugo fazo projekta,« z zadovoljstvom ugotavlja ljutomer-
ska županja mag. Olga Karba. Energetska prenova desetih 
stavb, ki so bile sanirane v dveh fazah, je stala blizu 7,5 mili-
jona evrov.
Prva faza Celovite energetske prenove stavb v lasti Obči-
ne Ljutomer se je zaključila v letu 2020. Projekt je zajemal 
energetsko sanacijo petih objektov: Vrtca Ljutomer, OŠ Jan-
ka Ribiča Cezanjevci, športne dvorane pri OŠ Ivana Cankarja 
Ljutomer, OŠ Mala Nedelja in Glasbene šole Slavka Osterca 
Ljutomer. Druga faza energetske prenove se je zaključila v 
letošnjem letu, in sicer so se dela prav tako izvajala na petih 
objektih v lasti Občine Ljutomer: na Domu kulture Ljutomer, 
ljutomerski mestni hiši, občinski stavbi na Vrazovi ulici 1 v 
Ljutomeru, objektu na Ormoški cesti 22 v Ljutomeru ter Po-
družnični OŠ in vrtcu na Cvenu.
Sočasno z energetsko sanacijo se je izvajala še rekonstrukcija 
objekta Glasbene šole Slavka Osterca v Ljutomeru, v sklopu 
katere je bila urejena statična sanacija objekta: novi temelji, 
vertikalni stebri in nove armiranobetonske plošče. Prav tako 
je bilo treba pristopiti še k sanaciji kapilarne vlage v kleti 
objekta. Junija 2020 je bila v sklopu projekta končana še za-
menjava strešne kritine na OŠ Cezanjevci in sanacija fasade 
na objektu šole.
Vrednost prve faze projekta, ki se je izvajal na podlagi javno-
-zasebnega partnerstva, je z vsemi spremljajočimi stroški zna-
šala 3.589.663 evrov. Od tega so bila pridobljena nepovratna 
sredstva v višini 850.013 evrov s strani Ministrstva za infra-
strukturo in 256.641 evrov s strani Ministrstva za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo (23. člen ZFO-1) – za rekonstrukcijo 
Glasbene šole Ljutomer. Koncesionar Petrol, d. d., Ljubljana je 
vložil sredstva v višini 960.924 evrov, sredstva proračuna Ob-
čine Ljutomer pa so znašala 1.522.085 evrov.

Vsi stroški izvedbe druge faze projekta energetske sanacije 
občinskih stavb so znašali 3.855.451 evrov, v skladu s sofi-
nancersko pogodbo in dejansko nastalimi stroški v okviru 
projekta pa nepovratna sredstva znašajo 1.417.672 evrov 
oziroma 49 % upravičenih stroškov projekta. Del sredstev sa-
nacije objekta na Vrazovi ulici 1 v Ljutomeru v višini 206.229 
evrov v skladu s sporazumom sofinancira Ministrstvo za jav-
no upravo.
Cilji projekta energetske sanacije občinskih stavb so bili:
• izboljšati energetsko učinkovitost objektov in pripadajočih 

energetskih sistemov ter zmanjšati porabo energije;
• zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike ter tekočega in in-

vesticijskega vzdrževanja;
• zagotoviti nemoteno delovanje ogrevalnih sistemov;
• izboljšati bivalne pogoje uporabnikov objektov;
• zmanjšati emisije CO2 in ostalih negativnih vplivov na oko-

lje;
• v čim večjem obsegu pokriti stroške za sanacijo energetskih 

ukrepov iz doseženih prihrankov iz naslova izvedbe obrav-
navanih ukrepov oziroma celovite energetske sanacije;

• izobraževati in ozaveščati vse udeležence o pomembnosti 
varovanja okolja in njihovega prispevka k učinkovitejši rabi 
energije.

V okviru projekta so bili na objektih izvedeni naslednji ukre-
pi: izolacija zunanjih sten in mansard oz. podstrešij, sanacija 
streh, zamenjava oken in vhodnih vrat, izvedba nizkotempe-
raturnega ogrevanja, vgradnja ventilov za hidravlično uravno-
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Otvoritve energetsko  
prenovljenih objektov

teženje, sanacija vlage ter vgradnja toplotnih črpalk in preno-
va razsvetljave, uvedeno pa je bilo tudi energetsko upravljanje 
stavb. »Glede na energetsko krizo in enormno povišanje cen 
energentov smo pred leti sprejeli pravilno odločitev, ki se bo 
poznala tudi v občinski blagajni. S sodelavci v občinski upravi 
že snujemo nove projekta na tem področju. Če bodo na razpo-
lago nepovratna sredstva si želimo energetsko sanirati dvora-
no ŠIC Ljutomer, prostore podjetniškega inkubatorja, Golar-
jevo hišo, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer in še kaj,« je povedala 
ljutomerska županja.

Konec oktobra in v začetku novembra 2022 je bilo vseh 
pet objektov, ki so bili vključeni v drugo fazo Celovi-
te energetske prenove stavb v lasti Občine Ljutomer, 
tudi uradno predanih svojemu namenu. Na otvoritvi 
občinske zgradbe na Vrazovi ulici 1 v Ljutomeru, v ka-
teri poleg občinske uprave domuje tudi Upravna eno-
ta Ljutomer, je bilo v uporabo predano tudi dvigalo, ki 
vstop v stavbo omogoča tudi gibalno oviranim osebam. 
Uporabniki vseh petih objektov so izrazili zadovoljstvo 
ob pogledu na energetsko prenovljene stavbe, otroci 
in vzgojiteljice cvenskega vrtca pa so ob tej priložnosti 
zapeli pesem zahvale. 

PESEM ZAHVALE

TÜ V PRLEŠKI RAVNINI
VRTEC CVENSKI NAŠ STOJI.
PA ŠE ŠOLA JE V BLIŽINI, 
KAK DRUŽINA SKÜP SMO VSI.

ŠPILAMO SE IN VIČIMO,
NAS VESELJE GOR DRŽI,
NAS VREDNOTE BOGATIJO,
BOJŠI SVET SE NAM SVETLI.

STARŠI SO SE RES TRÜDILI,
KA V SANACIJO BI ŠLI,
SO KRAJANI DOBRO REKLI,
KA PREPIH NAS TAK TEŽI.

NOVA OKNA SMO DOBILI,
VROTA, ZRAČEJE, LIČI,
ZA TOPLOTO POSKRBELI 
SO ŠE PRIDNI DELAVCI.

BLA FASADA JE NA VRSTI,
V KÜHJI SE ZA PET BLEŠČI,
HVALA MEŠTRI, OBČINORI, 
PA FSI, KI STE KCOJ DALI.

Napisala: Marjeta Zmazek,  
pomočnica ravnatelja za vrtec Cven
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Prenovljeni javni poti v Mekotnjaku  
in na Stari Cesti

Letos sta bili izvedeni prenovi dveh javnih poti na obmo-
čju Krajevne skupnosti Stara Cesta, in sicer št. 723442 
(Mekotnjak) in 723452 (Filipič, Stara cesta) v skupni 
dolžini 1.050 metrov. Vrednost izvedenih del je znaša-
la nekaj več kot 250.000 evrov. Otvoritev obeh preno-
vljenih javnih poti je bila v petek, 18. oktobra 2022, na 
obeh odsekih pa sta zbrane nagovorila ljutomerska žu-
panja mag. Olga Karba in predsednik sveta KS Stara Ces-
ta Marjan Kaučič, ki sta se izvajalcu zahvalila za dobro 
opravljeno delo, stanovalcem pa za potrpežljivost v času 
izvedbe. Hkrati sta vsem zaželela varno uporabo preno-
vljenih cestnih odsekov.

Z namenom zagotovitve varne šolske poti je Občina 
Ljutomer na podlagi izvedenega javnega naročila s 
podjetjem Nograd, d. o. o., s Hotize podpisala pogod-
bo za ureditev ceste in pločnika na Mestni breg v Ljut-
omeru. Investicija, ki bo končana v teh dneh, zajema 
rekonstrukcijo ceste z izgradnjo pločnika v dolžini 
460 metrov in ureditev javne razsvetljave. Pogodbena 
vrednost del znaša 459.155,77 evra.

Izgradnja vodovoda v delu naselja 
Globoka

Rekonstrukcija lokalne ceste 
Biotereme–Mala Nedelja

Ureditev varne šolske poti na 
Mestni breg v Ljutomeru

Ob koncu leta 2022 je bil v delu naselja Globoka iz-
grajen vodovod v dolžini 200 metrov. Izgradnja je 
omogočila, da so bili na javni vodovod priključeni tri-
je stanovanjski objekti, ki so doslej uporabljali  vodo 
iz lastnega studenca. Vrednost investicije je znašala 
37.902,05 evra (brez DDV).

Komunalno podjetje Ormož, d. o. o., ki je bilo izbrano 
na podlagi javnega razpisa, je septembra 2022 pričelo 
z rekonstrukcijo lokalne ceste Bioterme–Mala Nedelja. 
V sklopu investicije bo rekonstruirana obstoječa lokal-
na cesta, zgrajena pa bosta tudi enostranski pločnik z 
javno razsvetljavo in krožišče ob kapeli v Mali Nedelji. 
Dela bodo predvidoma končana spomladi leta 2023.

Investicije



13

Ureditev dvigala za občinsko stavbo

Obnova namakalnega sistema na nogometnem igrišču v Ljutomeru

Razsvetljava igrišč v ŠRC Ljutomer

V želji, da bi bil obisk občinske uprave Občine Ljutomer in 
Upravne enote Ljutomer v upravni zgradbi na Vrazovi ulici 
1 v Ljutomeru omogočen tudi gibalno oviranim osebam, je 
bilo novembra 2022 svojemu namenu uradno predano dvi-
galo. V območju dvigala je bila sanirana tudi vlaga.
Dela je izvajalo Cestno podjetje Ptuj, d. d., cena pa je zna-
šala 224.663,08 evra. Občina Ljutomer je projekt  sofinan-
cirala v višini 58,36 %, Ministrstvo za javno upravo pa v 
višini 41,64 %. Zaradi povečanja priključne moči električ-
ne energije je bil v sodelovanju z Elektrom Maribor, d. d., 
zgrajen še ustrezen priključek od Starega trga do objekta 
na Vrazovi ulici 1 v Ljutomeru. Uradna otvoritev dvigala je 
bila 8. novembra.

Maja 2022 je Občina Ljutomer na razpis Nogometne zveze 
Slovenije (NZS) za sofinanciranje infrastrukturnih projek-
tov v nogometu za leto 2022 prijavila projekt »Obnova na-
makalnega sistema na nogometnem igrišču v Ljutomeru«. 
V sklopu projekta je bila nabavljena oprema za namakalni 
sistem, izvedena pa sta bila tudi čiščenje razpršilcev in ni-
velacija. Dela je izvedel Hortek – hortikultura – ekologija – 
posredništvo Boštjan Peček, s. p., iz Žepovcev. Vrednost del 
je znašala 8.666,88 evra, Občina Ljutomer pa si je s strani 
NZS pridobila sofinancerski delež v višini 5.000 evrov.
Konec leta 2022 je bil ob glavnem nogometnem igrišču 
nameščen tudi semafor za beleženje časa in rezultata na 
tekmah.

Občina Ljutomer je bila uspešna na javnem razpisu Fun-
dacije za šport za financiranje gradnje športnih objektov 
in površin za šport v naravi. Prijavila je projekt »Ureditev 
razsvetljave na igriščih v Športno rekreacijskem centru 
(ŠRC) Ljutomer« in si pridobila sredstva v višini 22.874 
evrov. Občina Ljutomer je junija 2022 pristopila k izbiri iz-
vajalca del. Za izvajalca je bil izbran ELCOM Mladen Budna, 
s. p., z Veščice. V projektu je bilo postavljenih 8 drogov in 
16 reflektorjev na območju teniških igrišč ter 6 drogov in 
12 reflektorjev na območju pomožnega igrišča. Vrednost 
del je znašala 73.444,37 evra.
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Poziv občanom k sodelovanju pri prostorskem načrtovanju

Izgradnja kanalizacijskega 
omrežja v naselju Podgradje in 
delu naselja Slamnjak

Ena zahtevnejših in obsežnejših nalog, ki smo si jih zadali 
za naslednje obdobje, je sprememba oziroma dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta Občine Ljutomer, ki bo 
osnova nadaljnjega razvoja naše lokalne skupnosti. Zave-
damo se, da je prostor dragocen, zato je z njim treba rav-
nati karseda skrbno in premišljeno. Temelj dobrega pros-
torskega načrtovanja je analiza stanja in potreb v prostoru, 
pomemben vir informacij pa so tudi pobude in predlogi ce-
lotne zainteresirane javnosti (občank in občanov ter vseh 
drugih lastnikov zemljišč na območju naše občine).
Vabimo vas, da nam s sodelovanjem pomagate oblikovati 
ekonomskim, družbenim in okoljskim spremembam pri-
lagojen občinski prostorski načrt po meri uporabnikov 
prostora, ki bo omogočal uresničevanje naše vizije in naših 
razvojnih načrtov. Veseli bomo vsakega predloga in pobu-
de. Skrbno jih bomo proučili ter se do njih ob upoštevanju 
vseh zakonskih določil opredelili izključno na podlagi stro-
kovnih smernic in načel.
Zbiranje pobud in predlogov poteka do 28. februarja 
2023, obrazec z navodili za vložitev pobude za spremem-
bo namenske rabe pa je objavljen na spletni strani Občine 
Ljutomer.
V spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega 
načrta bodo obravnavane le pobude in predlogi, ki bodo 

K izgradnji kanalizacijskega omrežja v naselju Podgrad-
je in delu naselja Slamnjak se še ni pristopilo, ker kljub 
prošnjam še vedno nismo prejeli odgovora glede odlo-
čitve o javnem razpisu za pridobitev nepovratnih sred-
stev s strani Ministrstva za okolje in prostor. Pričetek 
investicije se tako prenaša v leto 2023.

Načrtujemo

ustrezno prikazani in utemeljeni ter bodo izpolnjevali po-
goje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine ter 
upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, 
ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opre-
mljanja zemljišč za gradnjo. Občina Ljutomer se bo do po-
bud in predlogov, oddanih v razpisnem roku, opredelila in 
sprejemljive uvrstila v spremembe in dopolnitve občinske-
ga prostorskega načrta.
Informacije v zvezi s sprejemanjem pobud in predlogov 
lahko dobile v prostorih Občine Ljutomer v času uradnih 
ur, in sicer na telefonski številki 02 584 90 67 ali po elek-
tronski pošti na naslovu jerneja.rajner@ljutomer.si.
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Katalog urbane opreme

Takse za obravnavanje zasebnih  
pobud za spremembe namenske  
rabe prostora

Namakalni sistem na 
nogometnem igrišču na Cvenu

Izgradnja nove osnovne šole  
in telovadnice v Cezanjevcih

Izdelani Katalog urbane opreme za urejanje javnega pros-
tora Občine Ljutomer občino zavezuje k dolgoročni viziji 
strokovnega urejanja in upravljanja s prostorom ter k 
uvedbi strategij in sistemov za zagotavljanje navedenega. 
Katalog urbane opreme je bil predstavljen marca 2022 na 
seji Občinskega sveta Občine Ljutomer. V katalogu je zbran 
nabor urbane opreme, ki naj bi se načeloma uporabljala na 
javnih prostorih v občini. Katalog predstavlja poenotenje 
elementov z namenom dviga standarda oziroma urejenosti 
prostora. Na skici je prikazana modularna rešitev za otoke 
komunalnih odpadkov.

Občinski svet Občine Ljutomer je julija 2017 sprejel Odlok 
o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spre-
membe namenske rabe prostora v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Ljutomer, ki določa višino takse 
za obravnavanje posamezne pobude v postopku sprememb 
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN).
Višina takse za obravnavanje pobud za spremembe na-
menske rabe zemljišč v občinskem prostorskem načrtu 
ali občinskem podrobnem prostorskem aktu za posa-
mezno pobudo znaša:
• za spremembo osnovne namenske rabe 100 evrov;
• za spremembo podrobnejše namenske rabe 80 evrov.
Za pobudo za spremembo v primarno rabo (gozdna, 
kmetijska oziroma vodna zemljišča) se taksa ne plača.
Oddana pobuda za spremembo namembnosti zemljišča 
in plačilo upravne takse lastniku zemljišča ne zagotavlja 
spremembe namenske rabe zemljišča, temveč zgolj ob-
ravnavo ustreznosti pobude z vidika njene skladnosti s 
temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega 
razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika 
možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in 
drugo gospodarsko javno infrastrukturo.
Vse pobude za spremembo namenske rabe zemljišč, od-
dane po 28. februarju 2023, se ne bodo vključile v po-
stopek priprave sprememb in dopolnitev OPN občine 
Ljutomer, ampak se bodo zgolj evidentirale in vključile 
šele v naslednji postopek sprememb in dopolnitev OPN.

Občina Ljutomer je novembra 2022 na Javni razpis 
Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih 
objektov in površin za šport v naravi v letih 2023 in 
2024 prijavila tudi projekt Namakalni sistem na nogo-
metnem igrišču na Cvenu.
Investicija predvideva namestitev senzorja padavin 
in dinamičnih razpršilcev, nabavo ostalega drobne-
ga materiala in črpalke ter sanacijo travnate igralne 
površine na igrišču. Ocenjena vrednost investicije zna-
ša 51.420,32 evra. Predvideno sofinanciranje s strani 
Fundacije za šport je v višini 21.073,90 evra.

Občina Ljutomer je v letu 2021 naročila izdelavo pro-
jektne dokumentacije in dokumentacije za oceno vred-
nosti investicije z natančno projektno nalogo za izgrad-
njo nove osnovne šole in športne dvorane v Cezanjevcih. 
Vrednost dokumentacije je znašala 39.880 evrov, grad-
beno dovoljenje pa je bilo izdano 22. junija 2022. V za-
četku maja 2022 je bila podpisana pogodba za izdelavo 
projektne dokumentacije za izvedbo del, ki je bila izde-
lana septembra 2022. Izdelovalec dokumentacije je Biro 
Biro, d. o. o., iz Maribora.
Gradnja je predvidena v letu 2023 in 2024, in sicer s po-
močjo pridobitve nepovratnih sredstev.
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Izdelava prometne ureditve mestnega jedra kot območja prijaznega prometa 

Pridobivanje dokumentacije za številne projekte

Občina Ljutomer je pripravila novo zasnovo prometne ure-
ditve mestnega jedra Ljutomera po principih območij pri-
jaznega prometa, ki jih je že izvedla v nekaterih delih mesta, 
na primer na Juršovki. Gre za dolgoročni projekt preurejan-
ja sosesk Ljutomera v prijaznejše, privlačnejše in varnejše 
za prebivalce in obiskovalce, s poudarkom na kakovostnih 
javnih prostorih, hoji in kolesarjenju ter upravljanju par-

kiranja. Zaradi rasti obremenitev poletnih temperatur, ki 
so posledica podnebnega segrevanja, je velik poudarek na-
menjen ozelenjevanju javnih površin. Podrobne obdelave 
so bili deležni trgi z velikim potencialom izboljšav, kot so 
Stari trg (na priloženi skici), Glavni trg in Miklošičev trg, ter 
degradirano območje med Glavnim trgom in Ulico Slavka 
Osterca v Ljutomeru.

Za izvajanje prepotrebnih projektov v bližnji prihodnosti je v 
pripravi številna dokumentacija. Tako je bila v letu 2022 izde-
lana projektna dokumentacija za izgradnjo fekalne kanalizaci-
je v naselju Kamenščak. V letu 2023 se bo pristopilo k prido-
bitvi pogodb o služnosti za posege na zemljišča in k pridobitvi 
gradbenega dovoljenja.
V zaključni fazi je izdelava projektne dokumentacije za rekon-
strukcijo vodovoda in prečrpališča Noršinci. V pridobivanju so 
mnenja soglasodajalcev.
V teku je izdelava projektne dokumentacije za ureditev ko-
munalne infrastrukture za potrebe ekonomsko-poslovne 
cone ob Babinski in Soboški cesti v Ljutomeru. Rok za do-
končanje izdelave projektne dokumentacije je 15. februar 
2023. Občina Ljutomer je bila z vlogo za pridobitev nepovra-
tnih sredstev za ureditev komunalne infrastrukture za pot-
rebe te cone, ki jo je z namenom izgradnje manjkajoče go-
spodarske infrastrukture podala na Ministrstvo za okolje in 

prostor, neuspešna. V letu 2023 se pričakuje nov javni razpis 
za pridobitev nepovratnih sredstev, na katerega se bo Občina 
Ljutomer ponovno prijavila.
V prvi polovici leta 2023 bo izdelana projektna dokumentaci-
ja za izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Mala Nedelja. Po 
prejemu se bo pristopilo k pridobitvi soglasij lastnikov zemlji-
šče in k pridobitvi gradbenega dovoljenja.
Prav tako bo v prvi polovici prihodnjega leta zaključena izde-
lava projektne dokumentacije za izgradnjo vodovoda v delu 
naselja Mala Nedelja – Bučkovci. Po prejemu se bo pristopilo k 
pridobitvi soglasij lastnikov zemljišče in gradbenega dovolje-
nja ter k izgradnji vodovoda.
V letu 2022 je bila naročena izdelava projektne dokumentaci-
je za rekonstrukcijo vodovoda v delu naselja Slamnjak. Doku-
mentacija bo izdelana v prvi polovici leta 2023. Zaradi plazu, 
ki ogroža vodovodno omrežje, se bo k rekonstrukciji vodovo-
da v dolžini okrog 400 metrov pristopilo v letu 2023.
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Ureditev igrišč pri OŠ Ivana Cankarja 
Ljutomer

Prostorski načrt za stanovanjsko 
naselje Vila na Kamenščaku

V letu 2022 je bila izdelana idejna študija za ureditev igri-
šč in njihove okolice pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer. Izde-
lovalec je bil ZEU, d. o. o., iz Murske Sobote. Stroški idejne 
zasnove in geodetskega posnetka so znašali 3.882 evrov. 
Izvedba projekta je načrtovana s pomočjo nepovratnih 
sredstev.

Ureditev igrišč pri vrtcu  
v Cezanjevcih

Rekonstrukcija javnih poti  
v KS Stara Cesta

Sanacija cest v naselju Pristava

Občina Ljutomer je novembra 2022 na Javni razpis 
Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih 
objektov in površin za šport v naravi v letih 2023 in 
2024 prijavila projekt Ureditev igrišč pri vrtcu v Ceza-
njevcih.
Investicija predvideva odstranitev obstoječega tenisi-
ta, planiranje podlage, vgrajevanje in utrjevanje nove-
ga tenisita na atletski stezi ter ureditev kombiniranega 
igrišča z izvedbo nove podlage. Ocenjena vrednost in-
vesticije je 76.169,48 evra. Predvideno sofinanciranje s 
strani Fundacije za šport je v višini 31.217 evra.

Konec letošnjega leta sta bili na območju Krajevne skup-
nosti Stara Cesta svojemu namenu predani obnovlje-
ni javni poti številka 723442 (Mekotnjak) in 723452 
(Filipič, Stara Cesta). Podjetje Nograd, d. o. o., s Hotize 
bo v letu 2023 nadaljevalo z obnovo javnih poti na ob-
močju naselij Mekotnjak, Stara cesta in Desnjak v skupni 
dolžini 4.715 m. Gre za naslednje občinske javne poti: 
številka 723443 (Tompa) v dolžini 250 metrov, 723461 
(Stara cesta–Kamenščak) v dolžini 903 metrov, 723451 
(Kostanjevica) v dolžini 1.272 metrov, 723501 (Dolič) 
v dolžini 317 metrov, 802561 (Pršetinci) v dolžini 400 
metrov in 723411 (Kozara) v dolžini 615 metrov. Pogod-
bena vrednost del znaša 973.449,08 evra.

V letu 2022 je bila zaključena rekonstrukcija vodovo-
dnega omrežja za naselje Pristava. Rekonstrukcije vo-
dovoda je vključevala tudi poseg v občinske ceste, ki 
so sicer v zelo slabem stanju in jih je treba v celoti re-
konstruirati. Podjetje Lineal, d. o. o., iz Maribora je v 
prvi polovici leta 2022 izdelalo projektno dokumenta-
cijo za rekonstrukcijo cest, vključno s sanacijo mostu in 
ureditvijo kolesarskega pasu. V novembru je podjetje 
Nograd, d. o. o., s Hotize, ki je bilo izbrano na podlagi 
javnega razpisa, začelo z deli, ki bodo predvidoma kon-
čana junija 2023.

Januarja 2022 je bil sprejet Občinski podrobni prostor-
ski načrt za stanovanjsko naselje Vila na Kamenščaku, 
predviden za stanovanjsko gradnjo ter gradnjo potreb-
ne prometne in ostale gospodarske javne infrastrukture. 
Območje je veliko 4,9 hektarja in je namenjeno za izgra-
dnjo eno- ali dvostanovanjskih stavb. Nova stanovanjsko 
naselje Vila predvideva pozidavo na  štirih območij, in 
sicer je predvidenih 22 novih parcel, namenjenih gradnji 
stanovanjskih stavb, ter izgradnja kompletne prometne, 
komunalne in energetske infrastrukture z navezavo na 
obstoječe omrežje. V letu 2023 bo potrebno izdelati pro-
jektno dokumentacijo za gradnjo prometne in ostale go-
spodarske javne infrastrukture, ki jo je treba zagotoviti 
pred izvajanjem načrtovanih prostorskih ureditev.
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Izgradnja prizidka k ljutomerskemu 
vrtcu

Prostorski načrt za stanovanjsko 
naselje v Stročji vasi

Za odpravo prostorske stiske želimo z izgradnjo prizid-
ka k vrtcu v Ljutomeru zagotoviti prepotrebne dodatne 
prostore. Po izdelavi idejne zasnove in dokumenta iden-
tifikacije investicijskega projekta je bila oktobra 2022 
naročena izdelava projektne dokumentacije, ki jo v vred-
nosti 35.258 evrov pripravlja Proplus, d. o. o., iz Maribo-
ra. Izgradnja prizidka k vrtcu v Ljutomeru je načrtovana s 
pridobitvijo nepovratnih sofinancerskih sredstev.

Rekonstrukcija vodovoda Cven–
Ljutomer
Rekonstrukcija vodovoda Cven–Ljutomer se še ni priče-
la, ker kljub prošnjam še vedno nismo prejeli odgovora 
glede odločitve o javnem razpisu za pridobitev nepovra-
tnih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor. 
Pričetek investicije se tako prenaša v leto 2023.

Marca 2022 je bil sprejeti Občinski podrobni prostorski 
načrt za stanovanjsko naselje v Stročji vasi, predviden 
za stanovanjsko gradnjo, ki se nahaja v osrednjem delu 
naselja Stročja vas, južno od regionalne ceste R1-231 Gi-
bina–Razkrižje–Ljutomer. Območje obsega nepozidana 
stavbna zemljišča v velikosti 1,3 hektarja in je namenje-
no gradnji stanovanjskih hiš s storitvenimi dejavnostmi 
ter  gradnji prometne in ostale gospodarske javne infra-
strukture. Razširitev stanovanjskega naselja v Stročji 
vasi je v javnem interesu, saj želi Občina Ljutomer spod-
buditi priseljenost ter družinam omogočiti mirno in 
urejeno naselje. Občina Ljutomer je kot lastnik zemljiš-
ča izdelala projektno dokumentacijo, ki predvideva iz-
gradnjo dovozne poti, meteorne in fekalne kanalizacije, 
vodovoda in javne razsvetljave ter kabelske kanalizacije 
za elektrovode in telekomunikacije v letu 2023. Po do-
končanju sledi prodaja opremljenih parcel, namenjenih 
gradnji stanovanjskih hiš.
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Projekti

Prleški akcijski načrt za trajnostno energijo

Občina Ljutomer je bila na 8. javnem pozivu za sofinanciranje 
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
LAS Prlekija uspešna s projektom »Prleški akcijski načrt za 
trajnostno energijo (PRANTE)«. PRANTE bo krovni doku-
ment za upravičeno območje LAS Prlekija. Na podlagi eviden-
tiranega stanja bo pripravljen akcijski načrt za znižanje emisij 
CO2 na podlagi ukrepov učinkovite rabe in izkoriščanja obno-
vljivih virov energije.
Občina Ljutomer je julija 2022 pristopila k izbiri izdelovalca 
dokumenta. Izbrana je bila Lokalna energetska agencija za 
Pomurje, Martjanci 36, 9221 Martjanci. Pogodbena vrednost 
del znaša 13.420 evrov.
Vzporedno s pripravo dokumenta PRANTE bo v sklopu pro-
jekta izvedena tudi implementacija dveh preliminarno identi-
ficiranih ukrepov iz akcijskega načrta PRANTE, in sicer nakup 
električnega avtomobila za potrebe službenih voženj Občine 
Ljutomer in ostalih javnih organizacij, ki tesno sodelujejo z 
občino, postavljena pa bo tudi e-kolesarnica na sončno ener-
gijo. Projekt se izvaja od julija 2022 do junija 2023.
Vrednost celotnega projekta znaša 54.958,73 evra. Naložbo 
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj v višini 36.961,79 evra.

Mladi na(j)prej

Občina Ljutomer je bila uspešna na 8. javnem pozivu za 
sofinanciranje operacij za uresničevanje ciljev Strategije 
lokalnega razvoja LAS Prlekija, na katerega je prijavila pro-
jekt »Mladi na(j)prej, polni zagon dejavnosti PKMIC Ljuto-
mer«. Projekt predstavlja nadgradnjo projekta Prleški kul-
turni, mladinski in informativni center (PKMIC), ki je bil 
urejen ob Glasbeni šoli Slavka Osterca (v prostori nekdanje 
okrepčevalnice Jagoda).
Občina Ljutomer kot vodilni partner zagotavlja prostore 
in koordinatorja za izvedbo programa. Projektni partnerji 
PORA Gornja Radgona, Lončarstvo Žuman in TKD Babinci 
pa so oziroma bodo letni program v centru nadgradili z ra-
znovrstnimi zanimivimi, zabavnimi in poučnimi vsebinami 

(študija »Kreativni izziv«, kulinarične delavnice, programi 
mladinskih in kulturnih izmenjav, družabni in filmski ve-
čeri, kulturni dogodki, neformalna izobraževanja itd.). Pro-
jekt se izvaja od julija 2022 do junija 2023.
Celotna vrednost operacije projekta znaša 69.921,04 evra. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 
50.000 evrov.
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Potrebno je poskrbeti za veje 
dreves, grmičevje in žive meje Visokovodni nasipi reke Mure

Zakon o cestah  (Uradni list RS št. 132/2022)  v 1. odstavku 6. 
člena določa, da je prepovedano izvajati ali opuščati kakršna-
koli dela na javni cesti oziroma na zemljiščih ali na objektih ob 
javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali 
zmanjšala varnost prometa na njej.
V 3. alineji 1. točke 2. odstavka je med drugim določeno, da je 
ob cesti prepovedano postavljati ograje, stebričke, oporne in 
podporne zidove, zasajati živo mejo, drevje, druge visoke na-
sade ali poljščine ter nameščati ali odlagati material ali pred-
mete. Globa za posameznika, ki krši navedeno določbo, znaša 
500 evrov.
V zvezi s tem vas prosimo, da redno in pravočasno porežete 
veje dreves, grmičevja, žive meje, poljščin ipd., ki segajo na 
cesto in ogrožajo, ovirajo ali zmanjšujejo varnost prometa na 
cesti. Veje morajo biti porezane tako, da sta zagotovljena prost 
profil ceste in predpisana preglednost, da sta omogočena pre-
gled in dostop do cestnih objektov ter da so vidne in dostopne 
prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave 
in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa, ki 
lahko ogrožajo cesto in promet na njej.
Posebno pozornost namenite živim mejam, drevju, grmičev-
ju, trti in poljščinam, ki ovirajo preglednost v križiščih ter jih 
ustrezno porežite, znižajte ali po potrebi tudi odstranite.
Višino rasti grmovnic v območju površin, potrebnih za pregle-
dnost ceste, določa Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list 
RS št. 26/2006), višina rasti pa ne sme presegati 0,75 metra.
Prosimo vas, da navedeno upoštevate, ker bodo predstavniki 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki opravljajo nad-
zor nad navedenimi določbami, ukrepali v skladu s predpisi.
Če imate kakršnokoli vprašanja, predloge ali prijave, se lahko 
kadarkoli obrnete na Medobčinski inšpektorat in redarstvo, 
in sicer na telefonsko številko 02 584 90 62.

Olga Lukman,  
inšpektorica Medobčinskega inšpektorata in redarstva

Republika Slovenija je v okviru evropskega Načrta za 
okrevanje in odpornost pristopila k urejanju visokovo-
dnih nasipov reke Mure na območju državnega prostor-
skega načrta – desni breg.
Občina Ljutomer je kot podpisnica Sporazuma o sodelo-
vanju pri tem projektu organizirala sestanek z lastniki 
zemljišč, ki se nahajajo na območju navedenega držav-
nega prostorskega akta.
Sestanek je potekal 16. novembra 2022 v zadruž-
nem domu na Cvenu. Na njem so izdelovalci projektov 
predstavili rezultate hidravličnega modela gladin viso-
kih voda, potek trase visokovodnega nasipa na območju 
državnega prostorskega načrta, celoten postopek skle-
panja pogodb, ki so potrebne za pridobitev pravice grad-
nje (od priprave pogodbe do vpisa pravice v zemljiško 
knjigo), predstavljen pa je bil tudi postopek cenitev par-
cel za odkup. Izdelovalci projektne dokumentacije pa so 
želeli pridobiti tudi kontaktne podatke vabljenih lastni-
kov zaradi lažjega komuniciranja v postopku sklepanja 
pogodb. Kot je na srečanju dejala ljutomerska županja 
mag. Olga Karba, gre za pomemben projekt na področju 
povečanja varnosti pred poplavami na širšem območju 
več občin, zato bo čim boljše sodelovanje vseh v projekt 
vključenih deležnikov izjemnega pomena.
Občina Ljutomer je konec marca 2022 objavila javno na-
ročilo za izbiro izvajalca gradbenih del rekonstrukcije 
javnih poti na območju Krajevne skupnosti Stara Ces-
ta. Za rekonstrukcijo osmih javnih poti v skupni dolžini 
4.155 metrov je bilo izbrano podjetje Nograd, d. o. o., iz 
Lendave, vrednost vseh del pa znaša 873.449,08 evra.

Obveščamo
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Prestižna nagrada za Občino 
Ljutomer

Položen temeljni kamen za novi 
kompleks družbe Farmtech

V Dubrovniku je 21. oktobra 2022 v sklopu Kongresa 
podjetništva potekala podelitev prestižne mednarodne 
nagrade za lokalne skupnosti in organizacije, ki ustvarja-
jo dobro okolje za razvoj podjetništva v srednji in jugo-
vzhodni Evropi. Mednarodni ekonomski forum Perspek-
tive Zagreb, Mednarodni komite za podeljevanje nagrad 
in priznanj GlobalLocal, Mreža mladih podjetnikov 4E in 
društvo Promo Global iz Zagreba so po pregledu števil-
nih kriterijev nagrado dodelili Občini Ljutomer. Nagrado 
sta prevzeli županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba 
in direktorica občinske uprave Občine Ljutomer Angela 
Lukman. Ljutomerska županja je na kongresu številnim 
zbranim med drugim predstavila ljutomersko občino, 
prizadevanje in vlaganje Občine Ljutomer v posodobi-
tev infrastrukture za razvoj gospodarstva ter projekte na 
področju turizma, ki je v največji prleški občini pomem-
ben dejavnik gospodarskega področja.

Novembra 2022 je družba Farmtech začela s širitvijo ob-
stoječih kapacitet na sedežu v industrijski coni Ljutomera, 
v začetku decembra pa je bil položen temelji kamen za novi 
kompleks. Novogradnja, katere vrednost se ocenjuje na pet 
milijonov evrov, bo predvidoma končana v naslednjem letu.
»Smo na pravi poti razvoja in doseganja ciljev. Zahvaljujoč 
dodatnim kapacitetam lahko povečamo proizvodne 
zmogljivosti in produktivnost ter smo tako v idealnem polo-
žaju za obvladovanje prihajajočih večjih naročil,« pravi direk-
tor družbe Konrad Niderl, ki upa, da bo celoten projekt gradn-
je izveden že konec aprila 2023.
Na sedežu podjetja Farmtech je tako predvidena širitev proi-
zvodnje z novimi proizvodnimi prostori in okolico na skupno 
6.100 kvadratnih metrih, od tega bo prizidek k obstoječi hali 
obsegal 2.600 kvadratnih metrov. Gre za novo, sodobno ter po 
zadnjih standardih in potrebah opremljeno halo. Farmtech 
kot trajnostno naravnano podjetje trajnosti posveča veliko 
pozornost tudi pri gradnji, predvsem pri izbiri materialov, 
opreme in tehnologije. Dolgoročno bo – k že obstoječi sončni 
elektrarni na 3.750 kvadratnih metrih – s fotovoltaiko v ce-
loti pokrita tudi nova stavba. Glavni izvajalec gradbeno-ob-
rtniških del je podjetje Remont, d. d., ki bo celoten projekt 
izvedlo s številnimi podizvajalci, tudi s pomurskimi podjetji.

Javni razpis za dodeljevanje spodbud za 
ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in 
podeželja v Občini Ljutomer za leto 2022

Javni razpis za sofinanciranje pospeševanja 
društvene dejavnosti na področju kmetijstva 
v Občini Ljutomer za leto 2022

V skladu z Javnim razpisom za ohranjanje in spodbu-
janje kmetijstva in podeželja v Občini Ljutomer za leto 
2022, ki je bil objavljen na uradni spletni strani Občine 
Ljutomer, so bila 62 prosilcem, ki so oddali popolne, 
ustrezne in pravočasne vloge, dodeljena sredstva v 
skupni višini 22.000 evrov.

Na javni razpis za sofinanciranje dela društev, ki delujejo iz-
ključno na področju kmetijstva, za leto 2022, je prispelo de-
set vlog. Vse vloge so ustrezale pogojem razpisa. Sredstva so 
namenjena promociji kmetijstva in lokalno pridelane hrane, 
hkrati pa društveni skrbi za strokovne prikaze in ogled pri-
merov dobre prakse. Skupno je bilo razdeljenih 11.000 evrov.
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Bioterme Mala Nedelje znova med najboljšimi

Glamping Sončna dolina med najboljšimi v Sloveniji

Zavrh je gostil 32. slavnostno podelitev priznanj za Najko-
pališče 2022. Tekmovanje poletnih kopališč v različnih kat-
egorijah organizira Radio Si. Tekmovanje poteka tako, da 
ekipa radijske oddaje »Najkopališče« vsako leto v času iz-
biranja najkopališča obišče sodelujoča slovenska kopališča 
in preverja, kako je poskrbljeno za dobro počutje in zabavo 
kopalcev. Prva tako v izboru sodelujejo tudi kopalci.
Bioterme Mala Nedelja v akciji za izbor najkopališča 
sodelujejo že dolga leta, neprekinjeno pa od leta 2015 dal-
je. Prva tri leta sodelovanja so zasedli 1. mesto, zatem štiri 
leta 2. mesto in sedaj ponovno dve leti zapored 1. mesto v 

V sklopu prireditve Dnevi slovenskega turizma so bila podel-
jena priznanja za natečaj Moja dežela, lepa in gostoljubna 
2022. Gre za vseslovensko tekmovanje v urejenosti in gos-
toljubnosti, ki je letos potekalo že enaintridesetič zapored, 
in sicer pod sloganom »Kjer je zdravje doma«.
V kategoriji glampingov se je Glampingu Sončna dolina, ki 
deluje v sklopu Bioterm Mala Nedelja, ponovno z 2. mestom 
uspelo uvrstiti med najboljše v Sloveniji, čeprav je vsako leto 
v izboru vse več sodelujočih in je konkurenca vedno močne-
jša. Predsednik Turistične zveze Slovenije Pavle Hevka je 
poudaril, da ima akcija pozitiven vpliv na vse kategorije, 
tekmovanje samo pa predstavlja posebnost zunaj urbanega 

Turizem

okolja, ki je zanimiva za izlete in nosi sporočila. Minister za 
gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je izjavo pod-
krepil z besedami, da je to sporočilo za urejeno in gostoljub-
no okolje, kar je pogoj za uspešen razvoj turizma.
»Za priznanje smo zelo hvaležni, saj nam vliva pogum, da v 
smeri trajnostnega razvoja nadaljujemo svojo zgodbo, ki jo 
dodatno bogatijo okoliški ponudniki, s katerimi spodbuja-
mo načela trajnostne interakcije ter ohranjamo naravo zdra-
vo za naslednje rodove, gostom pa nudimo okolje za zdrav 
oddih in popolno sprostitev,« je bila priznanja vesela Jožica 
Polajnko, odgovorna za prodajo in marketing v Biotermah 
Mala Nedelja.

kategoriji srednje velikih termalnih kopališč.
»Prejeto priznanje za 1. mesto drugo leto zapored nam ve-
liko pomeni in nam daje dodatni zagon, da se za svoje goste 
v prihodnje potrudimo še bolj. Zavedamo se, da je počutje 
naših kopalcev in namestitvenih gostov na prvem mestu, 
zato se jim vedno znova trudimo nuditi čim boljše storitve 
za lažje premagovanje vsakdanjika. Izven sezone pripravl-
jamo akcijske ponudbe, ki kopališče približajo prav vsem, 
ki so željni kopanja in dodatnega sproščanja ob kopanju,« 
je povedala Jožica Polajnko, odgovorna za prodajo in mar-
keting v Biotermah Mala Nedelja.
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Božične tržnice na Glavnem trgu v Ljutomeru

V želji, da bi tudi letos obo-
gatili decembrsko dogajanje 
na našem osrednjem trgu, 
je vsako soboto na Glavnem 
trgu organizirana Božična 
tržnica, na kateri se s svojo 
ponudbo predstavljajo lo-
kalni ponudniki, javni zavodi 
in društva.
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Združenje turističnih kmetij Slovenije je svojo 25-letnico  
praznovalo v Prlekiji

V Biotermah Mala Nedelja je 18. oktobra 2022 potekalo 
srečanje Združenja turističnih kmetij Slovenije. Ob 25-le-
tnici delovanja so izpostavili, da so v združenju z delom 
zelo zadovoljni, saj je to na začetku delovanja štelo okoli 
100 članov, danes pa jih je 407. Idej za prihodnost imajo 
še veliko, od blagovne znamke in svoje embalaže do or-

Otvoritev 6. zelenega okna v Občini Ljutomer

Občinska turistična zveza (OTZ) Ljutomer je v sodelova-
nju z Občino Ljutomer in Turističnim društvom (TD) Stara 
Cesta na svetovni dan turizma odprla že 6. zeleno okno v 
Občini Ljutomer.
Slogan letošnjega svetovnega dneva turizma je »Ponovni 
razmislek o turizmu«, s katerim želi Svetovna turistična or-
ganizacija (UNWTO) poudariti pomen ravnanja v turističnih 
dejavnostih za trajnostni in bolj vključujoč turizem. To po-
meni postaviti ljudi in planet na prvo mesto ter združiti vse, 
od vlad in podjetij do lokalnih skupnosti, za skupno vizijo za 
bolj trajnostno vključujoč turizem. Po Jeruzalemu, Cezanjev-
cih, Moravcih v Slovenskih goricah, Globoki in Radomerščaku 
zdaj zeleno okno stoji tudi v naselju Stara Cesta. Bistvo zele-
nih oken je, da obiskovalce na nevsiljiv način opozarjajo na le-
pote naših krajev. Na slovesnem odprtju so zbrane nagovorili 
predsednica OTZ Helena Vaupotič, predsednica TD Stara Ces-
ta Marija Gaube in županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba.
Zeleno okno ima tudi orientacijsko tablo, ki poglede turistov 
usmerja na kip Svetega Petra, na Jeruzalem, Malek, Križevce, 
Pomurje ter vse preko meja na Hrvaško in na avstrijske Alpe. 
V neposredni bližini zelenega okna stoji tudi klopca, na kate-
ri se obiskovalci lahko odpočijejo, ob mlaki pa se nahaja tudi 
stojalo za kolo.
Ob otvoritvi je ljutomerska županja mag. Olga Karba izposta-
vila velik doprinos domačinov, ki s svojim prostovoljnim de-
lom bogatijo ponudbo ter ohranjajo kulturno in naravno dedi-
ščino. Za kulturni program so tokrat poskrbeli dekliški pevski 
zbor Pole poje in učenci Osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci, 
Prleško društvo za ohranjanje tehnične kulture in dediščine 
Johann Janez Puch Ljutomer pa je poskrbelo za prevoz obi-
skovalcev do prizorišča.

ganizacije dogodkov, močna pa je tudi želja, da bi čim več 
kmetij dobilo znake kakovosti. Dogodka se je poleg članov 
združenja udeležilo veliko pomembnih in uglednih gostov, 
ki delujejo na področju turizma. Ob tej priložnosti je bila 
vsem udeležencem dogodka predstavljena tudi celovita tu-
ristična ponudba Občine Ljutomer.
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Zaključek projekta Digikul

Novi prostori TIC Ljutomer

V okviru projekta  »Krepitev podpornega okolja v turizmu 
Prlekije, akronim TIC Ljutomer«, s katerim je Občina Ljut-
omer uspela na 5. Javnem pozivu za sofinanciranje ope-
racij za uresničitev ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS 
Prlekija, je bil vzpostavljen in opremljen novi turističnoin-
formacijski center. Slovesnost ob odprtju prostorov Turi-
stičnoinformacijskega centra Ljutomer na novi lokaciji, v 
ljutomerski mestni hiši, je bila 12. novembra 2022. Ob tej 
priložnosti je TIC Ljutomer dobil tudi novo grafično podo-
bo, in sicer v obliki klopotca na zelenem hribu.

Pomurje je odslej mogoče spoznati tudi s pomočjo digital-
ne tehnologije. V okviru projekta Digikul je namreč nastalo 
povsem novo doživetje. Gre za novo ustvarjena in s sodob-
nimi digitalnimi tehnologijami in orodji podprta ter oboga-
tena posebna doživetja, ki na inovativen način predstavljajo 
edinstveno zgodbo regije in dopolnjujejo turistično popoto-
vanje po Pomurju: od Radencev, Murske Sobote, Moravskih 
Toplic in Lendave do Jeruzalema. Zgodbe in integralni turi-
stični produkti so rezultat projekta Digikul, v okviru kate-
rega se je gradilo na razvoju turistične ponudbe in njenem 
povezovanju. Z digitalnim inoviranjem kulturne dediščine 
se je vzpodbudilo dvig kompetenc turistično zaokroženega 
območja občin Radenci, Murska Sobota, Moravske Toplice, 
Lendava in Ljutomer. Kulturna dediščina se je s pomočjo VR-
-očal, z zgodovinskimi, kulturnimi, etnografskimi in arhitek-
turnimi zgodbami, skozi razgibano in bogato zeleno naravo 
in z vrhunskimi gastrokulinaričnimi posebnostmi napletla 
skozi zgodbe virtualne resničnosti ter obogatila in omogoči-
la doživet, nazoren vpogled v zgodbe posameznega območja 
in posebnih znamenitosti, ki jih lahko posameznik doživi vse 
dni v letu.
Projekt je bil v okviru Javnega razpisa za dvig kompetenc 
vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe 

v vodilnih turističnih destinacijah sofinanciran s strani Mi-
nistrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropske 
unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
V novem TIC-u Ljutomer in TIC-u Jeruzalem sta za vse ljubi-
telje virtualnega sveta na voljo ogled in doživetje turistične 
ponudbe Prlekije skozi očala virtualne resničnosti. Vsebine 
digitalizirane enote kulturne dediščine in doživetja so nasta-
le v okviru regijskega projekta Digikul.
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Obisk blogerk
V Prlekiji vzpostavljen sistem 
izposoje e-koles »Prleški bicikl«

Oktobra so Občino Ljutomer obiskale tri blogerke, ki 
ustvarjajo vsebine o potovanjih za uporabnike na nem-
ško govorečem trgu. Preizkusile so doživetje, ki je nas-
talo v okviru projekta Digikul, svoje vtise in občutke pa 
so nato delile na različnih socialnih omrežjih in v svojih 
blogih ter tako promovirale naše lepe kraje.

V LAS Prlekija so v okviru projekta »Kolesarska veriga 
na podeželju« vzpostavili avtomatiziran sistem izposoje 
navadnih in električnih koles »Prleški bicikl«, ki pomeni 
pomembno pridobitev za razvoj in popularizacijo kole-
sarskega turizma v Prlekiji in širše. Sistem uporabnikom 
omogoča cenovno ugodno izposojo koles na skupno šti-
rih postajah – na dveh v Ljutomeru (na Glavnem trgu pri 
stari tržnici in pred dvorano ŠIC), pri TIC Veržej in pri 
Termah Banovci.
Najem navadnega ali električnega kolesa znaša 5 evrov 
za dnevni oziroma 15 evrov za letni najem. Uporabnik 
se mora pred tem registrirati, kar je mogoče storiti na 
dva načina. Prvi je preko aplikacije za pametne telefone 
MOBILN.SI, drugi pa, da se uporabnik osebno oglasi na 
sedežu TIC Ljutomer ali TIC Veržej, na katerem ob re-
gistraciji dobi kartico ter kolo nato na izbrani postaji 
prevzame in ga kasneje odda na isti ali na kateri izmed 
drugih postaj. Vse podrobnosti najdete na spletni strani 
www.prleski-bicikl.si.
Novo vzpostavljeni sistem »Prleški bicikl« se je z že ob-
stoječim sistemom »Soboški biciklin« združil v regijski 
sistem »Pomurje bike«, v katerega je vključenih devet 
občin: Ljutomer, Veržej, Murska Sobota, Puconci, Mora-
vske Toplice, Tišina, Beltinci, Turnišče in Velika Polana. 
Projekt bistveno izboljšuje dostopnost znotraj posame-
znih območij in med njimi ter krepi razvoj dnevnega, re-
kreativnega in turističnega kolesarstva.
V projekt, ki je bil odobren na 5. javnem pozivu sodelo-
vanja LAS, je povezanih enajst lokalnih akcijskih skupin 
(LAS). Celotna vrednost projekta vseh LAS znaša preko 
1,6 milijona evrov, od tega vrednost projekta LAS Prleki-
ja znaša skoraj 140.000 evrov, vrednost sofinanciranja 
pa 100.000 evrov, ki se črpajo iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – 
izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Prleška razvojna agencija

OBVESTILO
Uporabnike sistema »Prleški bicikl« obveščamo, da od 1. 
decembra 2022 izposoja koles zaradi nizkih temperatur 
ni več mogoča. Kolesa bodo ponovno pripravljena na upo-
rabo spomladi 2023.
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Dogajalo se je

150 let zadruge in zadružništva v Prlekiji

130 let PGD Spodnje Krapje

17. Bučarija v Mekotnjaku

Splošna kmetijska zadruga (SKZ) Ljutomer-Križevci je 9. 
septembra 2022 pripravila slovesnost, s katero so obele-
žili 150 let zadruge in zadružništva v Prlekiji, in svojemu 
namenu predali nove skladiščne prostore, ki so jih uredili s 
pomočjo sredstev Programa razvoja podeželja 2014–2020. 
Slovesnosti se je udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Irena Šinko, med drugim pa so na 
dogodku spregovorili predsednik SKZ Ljutomer-Križevci 
Alojz Štuhec, direktor SKZ Ljutomer-Križevci Slavko Pe-
tovar in županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, ki je 
ob tem zadrugi podelila tudi zahvalo Občine Ljutomer za 
ohranjanje zadružništva in kmetijstva v Prlekiji.
V okviru slavnostne akademije je zadruga predstavila pre-
novljena skladišča za žitarice in zelenjavo. Sestavni del 
naložbe je bila tudi tehnološka oprema za sušilnico in hla-
dilnice ter druga oprema za skladišča. Investicija je stala 
nekaj več kot 1,5 milijona evrov. Nove prostore je blagoslo-
vil ljutomerski župnik Goran Merica.

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Spodnje Krapje 
so 10. septembra 2022 s slavnostno sejo obeležili 130 let 
delovanja društva. Zbranim na slovesnosti je spregovorila 
predsednica društva Karmen Kelenc, ki se je zahvalila tako 
gasilcem kot tudi sokrajanom za nesebično pomoč, ko je 
ta najbolj potrebna, poudarila pa predvsem pomen dela z 

Turistično društvo Stara Cesta je drugi konec tedna v sep-
tembru pripravilo že 17. Bučarijo. 10. septembra 2022 so tako 
na turistični bučni njivi najprej pospravili pridelek in stehtali 
buče velikanke, nato pa na prireditvenem prostoru pri Stajnko-
vih v Mekotnjaku postavili bučne aranžmaje in buče velikanke.
Dan pozneje, 11. septembra 2022, je potekala osrednja priredi-
tev z razstavo bučnih aranžmajev in buč velikank, delavnicami 
za otroke in kulturnim programom. Pripravili so tudi kuhinjo 
na prostem. Tam so pripravljali bučne jedi, na stojnici pa so 
obiskovalci lahko dobili recepte in zloženke o bučah. Zbrane 
na prireditvi sta nagovorila predsednica Turističnega društva 
Stara Cesta Marija Gaube in podžupan Občine Ljutomer Janko 

Špindler. Med drugim so bile podeljene tudi nagrade za najtežje 
buče. Najtežjo bučo (134 kg) je pridelal Ivan Gaube s Stare Ces-
te, na drugo mesto se je uvrstila buča (118 kg), ki jo je pridelal 
Marjan Vrabelj s Stare Ceste, na tretje mesto pa buča (87 kg), ki 
jo je pridelala Sonja Gregorinčič z Zgornjega Kamenščaka.

mladimi gasilci, ki mu v društvu namenjajo veliko pozor-
nost. Ob jubileju je društvu v imenu Gasilske zveze Ljuto-
mer čestitke izrekel predsednik Andrej Rus, v imenu lokal-
ne skupnosti pa predsednica Krajevne skupnosti Cven in 
občinska svetnica Saša Polajnar, ki je društvu predala tudi 
priznanje Občine Ljutomer ob 130-letnici delovanja.
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6. rojstni dan Vrtca Cezanjevci

140 let šole na Cvenu

Okrogla miza o zaposlitvenih 
priložnostih za mlade na 
podeželju

V Vrtcu Cezanjevci je bilo 6. oktobra 2022 znova veselo. 
Obeležili so 6. rojstni dan vrtčevske stavbe. Z otroki in 
strokovnimi delavkami v vrtcu so praznovali ravnateljica 
OŠ Janka Ribiča Cezanjevci Brigita Hojnik, županja Občine 
Ljutomer mag. Olga Karba in podžupan Občine Ljutomer 
Janko Špindler. Ob tej priložnosti je ravnateljica otrokom v 
vrtcu predala pred kratkim pridobljeno zlato priznanje za 
najbolj športni vrtec.

S prireditvijo v Zadružnem domu na Cvenu so 7. oktobra 
2022 obeležili 140 let šole na Cvenu. Šolo, ki je od leta 1967 
podružnica Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer, obisku-
jejo otroci iz vasi Cven, Mota ter Spodnje in Zgornje Krapje, 
ob šoli pa je od leta 1978 tudi vrtec. Leta 1983 je bila šola v 
celoti obnovljena, leta 1998 pa se je pričela izgradnja vrtca 
in telovadnice. V letošnjem letu sta zgradba šole in vrtca 
doživeli energetsko sanacijo.
Na slovesnosti so kulturni program izvedli učenci šole, ki 
so se jim na odru pridružili tudi člani tamkajšnjega kultur-
nega društva. Številne zbrane so nagovorili županja Občine 
Ljutomer mag. Olga Karba, ki je ob tej priložnosti podeli-
la posebno priznanje, ravnatelj OŠ Ivana Cankarja Ljuto-
mer Branko Meznarič, predsednica KS Cven Saša Polajnar 
in predstojnica Zavoda RS za šolstvo, OE Murska Sobota, 
Darja Farič Klemenčič. Zgodovino šolstva na Cvenu pa je 
predstavila vodja cvenske šole Tanja Trstenjak.

V prostorih MKC Ljutomer (bivša Jagoda) je 20. okto-
bra 2022 potekala okrogla miza na temo zaposlitve-
ne priložnosti za mlade s podeželja. Na okrogli mizi 
so sodelovali mag. Aleksander Kavčič, ZRSZ, direktor 
Območne službe Murska Sobota, Viktorija Grabar, CSD 
Pomurje, enota Ljutomer, in Janko Špindler, podžupan 
Občine Ljutomer.
Sodelujoči so predstavili inštitucije, iz katerih priha-
jajo, s poudarkom na ukrepih in aktivnostih za mlade. 
Vsi prisotni so se strinjali, da je tovrstna izmenjava 
informacij dobrodošla in da bi bilo podobna srečanja 
koristno izvesti tudi v prihodnje.

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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Podelitev spominskih medalj

Folklorni festival Prlekije

Komemoracije v ljutomerski občini

Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje, pododbor 
Ljutomer, je 24. oktobra 2022 v Mestni hiši Ljutomer prip-
ravilo slovesnost s podelitvijo spominskih medalj ob 30. 
obletnici samostojne in neodvisne države Republike Slove-
nije. Letos mineva 31 let od dogodkov, ki so na koncu, žal 
z vojno, pripeljali do samostojne in neodvisne Republike 
Slovenije. Prav je, da se spominjamo teh dogodkov in pred-
vsem ljudi, ki so v njih sodelovali z orožjem, pri oskrbi ra-
njencev, s kakršnokoli pomočjo miličnikom in vojakom te-
ritorialne obrambe, postavljanjem barikad ali spodbudno 
besedo, ko je bilo najhuje. Zaslužnim z območja Upravne 
enote Ljutomer, ki so člani društva Sever za Pomurje, sta 
spominske medalje podeljevala predsednik Policijskega 
veteranskega društva Sever za Pomurje Drago Ribaš in žu-
panja Občine Ljutomer mag. Olga Karba.

Turistično-kulturno društvo Babinci je 29. oktobra 2022 
na Glavnem trgu v Ljutomeru organiziralo Folklorni fe-
stival Prlekije. Obiskovalcem so se predstavili starejša 
folklorna skupina KUD Veržej, folklorna skupina TKD 
Kog, otroška in odrasla folklorna skupina TKD Babinci 
ter folklorna skupina KD Cven, zapeli pa so pevci skupine 
Pšenični klas in pevki zasedbe Beročka. Festival si je v 
družbi predsednice TKD Babinci Slavice Jureš ogledala 
tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba.

Združenje borcev za vrednote NOB Ljutomer je v sodelo-
vanju z javnimi zavodi in Občino Ljutomer pripravilo šte-
vilne spominske slovesnosti. Osrednja slovesnost je bila 
28. oktobra 2022 pred spomenikom Triglav v Ljutomeru. 
Delegaciji Združenja borcev za vrednote NOB Ljutomer in 
Občine Ljutomer ter Doma starejših občanov Ljutomer sta 
položili venec in prižgali sveče. V programu so nastopili 
učenci Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer in Glasbene 
šole Slavka Osterca Ljutomer ter dijaki Gimnazije Fran-
ca Miklošiča Ljutomer, zbrane pa je nagovorila županja 
Občine Ljutomer mag. Olga Karba. »Žrtve, strahovi, slabi 
časi skozi katere se je bilo treba prebiti, niso nekaj, kar 
slavimo, ampak izrekamo čast vsem, ki so pomagali, da 
so naše babice, dedki, starši, bratje ali sestre uspeli priti 
skozi norijo grozodejstva. In da so na tej poti uspeli ostati 
na strani ljudi, ne okupatorja,« je med drugim povedala 
ljutomerska županja.
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20 let Varne hiše Pomurja

Koncert Prleška pesen na Cvenu

Društvo varnega zavetja Pomurja od leta 2002 naprej iz-
vaja program Varna hiša Pomurja. Namen programa je, da 
ženskam in otrokom, ki doživijo kakršno koli obliko nasilja, 
nudijo možnost takojšnjega umika v varno bivalno okolje, v 
katerem si ob strokovni pomoči svetovalk začnejo urejati živ-
ljenje brez nasilja. Program se izvaja v hiši, ki je zaradi večje 
varnosti na tajni lokaciji. V njej je na voljo 5 sob s skupno 15 
posteljami.
Jubilej društva so obeležili 4. novembra 2022 v prostorih Mla-
dinsko-kulturnega centra Ljutomer. O delovanju Varne hiše 
Pomurja je prisotne seznanila predsednica društva Darinka 
Štuhec, ki je med drugih navedla, da je v dveh desetletjih za 
pomoč zaprosilo blizu 600 žensk in otrok. Ob 20-letnici de-
lovanja Varne hiše Pomurje sta se slovesnosti udeležili tudi 
predsednica sekcije varnih hiš, materinskih domov in ostalih 
sorodnih organizacij pri Socialni zbornici Slovenije Suzi Kvas 

V Zadružnem domu na Cvenu je 5. novembra 2022 
potekal koncert Prleška pesen iz koncertnega cikla 
Prleška suita, ki ga izvaja Kulturno društvo Orfej iz 
Ljutomera. Nastopili so mešani pevski zbor Cven-
Pristava (zborovodja Vito Žerdin), prleška pesnica Olga 

Majcen, gledališka skupina KD Cven,  komorni zbor 
Orfej (dirigent Andraž Hauptman) in folklorna skupina 
KD Cven.
Člani Orfeja v sklopu projekta na koncertih javnosti 
predstavljajo prleške priredbe, ki so bile izbrane 
med trinajstimi prispelimi na natečaj za skladatelje. 
Strokovna komisija v sestavi Tadeja Vulc, Ivan 
Vrbančič in Andraž Hauptman je za koncert »Prleška 
pesen« izbrala naslednje skladbe: Na nebu zvezde 
sevajo (skladatelj Krištof Strnad), K svojemu bogu (Matej 
Kastelic), Dober večer vam bog daj (Matic Romih), Po 
Polju mi hodi en jagerček mlad (Petra Ivančič), Mrzli 
veter in O, duša, idi k svojemu bogu (obe Tilen Slakan) 
in Plesala sen, plesala (Pavel Dolenc).
Projekt Prleška suita, za katerega je KD Orfej Ljutomer 
pri LAS Prlekija pridobilo sofinanciranje iz sredstev 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
Prlekiji nudi dogodke s področja glasbene folklore. S 
partnerji bodo izvedli več koncertov ljudske glasbe, 
pripravili bodo gradivo za učitelje glasbe v osnovnih 
šolah in poskrbeli za avdiovizualno dokumentiranje ter 
izdajo zbirke partitur, pridobljenih z natečajem, ki so ga 
izvedli leta 2020.

in predsednica Socialne zbornice Slovenije Breda Božnik. 
Ljutomerska županja pa je ob tej priložnosti Darinki Štuhec 
predala priznanje ob 20-letnici delovanja Varne hiše Pomurja.



Sprejem županje mag. Olge Karba

Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba je 10. no-
vembra 2022 v dvorani ŠIC Ljutomer pripravila tra-
dicionalni sprejem za gospodarstvenike, predstavnike 
zavodov, organizacij in društev. Sprejem se je pričel ob 
zvokih godalnega kvinteta Glasbene šole Slavka Osterca 
Ljutomer pod vodstvom glasbenega pedagoga Samirja 
Azzeha. V nadaljevanju je navzoče nagovorila ljutomer-
ska županja, ki je predstavila dosežke Občine Ljutomer 
v minulih letih in se vsem prisotnim zahvalila za njihov 
prispevek k uspehu lokalne skupnosti. Za humor je na 
sprejemu poskrbel znani slovenski komik, voditelj in 
igralec Tadej Toš.
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Martinovanje v Mali Nedelji

Društvo vinogradnikov Mala Nedelja je 13. novembra 
2022 pripravilo martinovanje v središču Male Nede-
lje. V uvodnem delu sta zbrane nagovorila predsednik 
društva Anton Žinko in društvena vinska kraljica Nuša 
Novak, krst mošta pa je opravil tamkajšnji župnik Sreč-
ko Fras. Omenjenim se je pri nazdravljanju z mladim 
vinom pridružila tudi ljutomerska županja mag. Olga 
Karba. Kulturni program so pripravili člani KD Anton 
Krempl Mala Nedelja in številni glasbeniki.

Martinovanje v Ljutomeru 150 let Vinorejskega društva Ljutomer

Na Glavnem trgu v Ljutomeru je 11.  in 12. novembra 2022 v 
organizaciji družbe ŠIC d. o. o., Občine Ljutomer in Društva za 
promocijo Prlekije potekalo martinovanje. Petkovo dogajanje 
se je pričelo z Martinovo tržnico, na kateri so se predstavili 
lokalni ponudniki domačih dobrot, vina in kulinarike, ter se 
nadaljevalo z nastopom otrok iz Vrtca Ljutomer.
V popoldanskih urah je 12 ekip kuhalo kislo juho. Po mnenju 
komisije je najboljšo kislo juho skuhala ekipa PGD Ljutomer, 
drugo mesto je zasedla ekipa ŠD Ključarovci, tretja pa je bila 
ekipa MK Samorog.
Člani Kluba prleških babic so opravili tradicionalni krst 
mošta, glasbeno spremljavo pa so dodali Kvartet Jeruzalem 
ter mlada harmonikarja Julija in Tadej Ozmec. Krstu so 
se pridružili tudi vinska kraljica Društva vinogradnikov 
Ljutomer Tina Pregrad, predsednik Društva vinogradnikov 
Ljutomer Stanislav Kaučič in županja Občine Ljutomer mag. 
Olga Karba. Zvečer je za zabavo poskrbela skupina Gadi.
V sklopu sobotnega dogajanja so obiskovalci znova lahko 
kupovali na Martinovi tržnici, člani Kluba prleških babic 
in Društva vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer pa 
so pospravili klopotec, ki je od avgusta krasil ljutomerski 
osrednji trg. Za večerno zabavo sta poskrbela Ansambel Štrk 
in hrvaška skupina Vigor.

Vinogradništvo in vinarstvo imata v Prlekiji dolgoletno 
tradicijo, pred natanko 150 leti pa so se vinogradniki in vi-
narji začeli združevati in so ustanovili Vinorejsko društvo 
Ljutomer, predhodnico Društva vinogradnikov in prija-
teljev vina Ljutomer. Slovesnost, na kateri so se spomnili 
začetkov povezovanja vinogradnikov, je bila 11. novembra 
2022 v prostorih muzeja Splošne knjižnice Ljutomer. Zgo-
dovinska dejstva je predstavil Tomaž Markovič iz Splošne 
knjižnice Ljutomer, slavnostni govornik pa je bil podpred-
sednik Zveze društev vinogradnikov Slovenije Miran Jurak, 
ki je ob tej priložnosti predsedniku Društva vinogradni-
kov in prijateljev vina Ljutomer Stanislavu Kaučiču izročil 
posebno priznanje. Zbranim so spregovorile tudi aktual-
ni vinski kraljici Tina Pregrad (Ljutomer) in Nuša Novak 
(Mala Nedelja) ter ljutomerska županja mag. Olga Karba. 
Obiskovalci so si v okviru slovesnosti lahko ogledali tudi 
razstavo o zgodovini vinogradništva in vinarstva v ljuto-
merski občini.
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Prižig prazničnih luči in odprtje drsališča

Predstavitev Kronike o zgodovini 
Ljutomera

6. decembra 2022 smo s prižigom prazničnih luči in 
odprtjem drsališča na Glavnem trgu v Ljutomeru v 
praznični čas vstopili tudi v ljutomerski občini. Program 
so pripravili zaposleni in starši iz Vrtca Ljutomer, ki so 
obiskovalcem ponudili tudi vroč čaj in sladke piškote. 
Izpred vrtca so se otroci s svetilkami na prireditev po-
dali skupaj s starši. Lučke na veliki jelki in drugod po 
osrednjem ljutomerskem trgu so se slavnostno prižgale 
po odštevanju otrok, županje Občine Ljutomer mag. Olge 
Karba in številnih obiskovalcev, ki so se letos spet zbrali 
na trgu. Nato so odprli še drsališče, ki je letos ponovno 
postavljeno na trgu. Druženje na ledu bo mogoče vse do 
8. januarja prihodnje leto.

Ob koncu leta 2022 je svoje mesto v Kroniki, vodilni slovenski 
zgodovinski reviji, ki jo izdaja Zveza zgodovinskih društev Slo-
venije, po letu 1968 ponovno dobil Ljutomer. Z devetnajstimi 
strokovnimi članki so avtorji, v veliki meri uveljavljeni znan-
stveniki, opisali zgodovinska dejstva, povezana z Ljutomerom 
in okolico. Urednik Kronike je dr. Miha Preinfalk, ki je 8. de-
cembra 2022 v prostorih muzeja Splošne knjižnice Ljutomer 
skupaj z nekaterimi avtorji tudi predstavil zbrane strokovne 
članke. Zanimivim ugotovitvam in dejstvom iz ljutomerske 
zgodovine, predstavljenim na kar 968 straneh, je prisluhnila 
tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba.
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KS Mala Nedelja

KS Cezanjevci

KS Stročja vas

Srečanje starejših krajanov z območja 
Krajevne skupnosti (KS) Mala Nedelja 
je potekalo 6. septembra 2022 v Go-
stilni Slekovec v Mali Nedelji. Zbralo 
se je blizu 70 ljudi, ki so že dopolni-
li 70 let. Po kulturnem programu, ki 
so ga pripravili učenci iz tamkajšnje 
osnovne šole in ljudske pevke Soside, 
so zbrane nagovorili ravnateljica OŠ 
Mala Nedelja Breda Žunič, predsednik 
sveta KS Mala Nedelja Boštjan Žerdin 
in podžupan Občine Ljutomer Janko 
Špindler. Vsi so prisotnim zaželeli pri-

Srečanja starejših občanov

V gasilskem domu v Stročji vasi so 
se 12. oktobra 2022 srečali kraja-
ni, ki so že dopolnili 70 let. Vabilu 
se je odzvalo več kot 80 krajanov, 
ki so jih v uvodnem delu srečanja 
pozdravili predsednik KS Srečko 
Mihorič, županja Občine Ljutomer 
mag. Olga Karba, predsednica 
Rdečega križa Slovenije, OO Ljut-
omer, Silva Duh in ravnateljica OŠ 
Stročja vas Mateja Leskovar Pola-
nič. Kulturni program so pripra-
vili otroci iz tamkajšnje osnovne 
šole. Ob tej priložnosti so manjšo 
pozornost namenili najstarejšima 
udeležencema srečanja, 89-le-
tni Mariji Sovič iz Stročje vasi 
in 88-letnemu Franju Škrlecu iz 
Nunske grabe.

jetno druženje, Žerdin in Špindler pa 
sta izpostavila tudi investicije, ki so 
se v minulem obdobju izvedle na ob-
močju krajevne skupnosti. V ospredju 
sta bili rušitev zgradbe stare šole in iz-
gradnja prizidka vrtca, v prihodnje pa 
bo urejeno še cestišče s pločnikom od 
središča Male Nedelje do kopališča Bi-
oterme. Ob tej priložnosti je podžupan 
Špindler izročil poklona najstarejšima 
udeležencema srečanja, 90-letni Ma-
riji Petek iz Drakovcev in 85-letnemu 
Francu Belšaku iz Moravcev.

Krajevna skupnosti (KS) Cezanjevci in 
tamkajšnji krajevni odbor Rdečega kri-
ža (RK) sta 24. septembra 2022 v pro-
storih gasilskega doma v Branoslavcih 
organizirala srečanje starejših krajanov 
in krvodajalcev. Prisotne so nagovori-
li županja Občine Ljutomer mag. Olga 
Karba, predsednik KS Cezanjevci Franc 
Slokan in predsednik krajevnega od-
bora RK Janko Zadravec. Slednji je ob 
tej priložnosti podelil tudi priznanja 

krvodajalcem. Za kulturni program so 
poskrbele učenke Osnovne šole Janka 
Ribiča Cezanjevci pod vodstvom učite-
ljice Katje Vunderl. Predsednik KS Ceza-
njevci in ljutomerska županja sta manj-
šo pozornost namenila najstarejšima 
udeležencema srečanja, Alojziji Tarča iz 
Vogričevcev (1933) in Dragu Poštraku 
iz Cezanjevcev (1935), prav tako pa tudi 
Mihaeli Lipovec iz Cezanjevcev, ki je na 
dan srečanja praznovala rojstni dan.
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KS Železne Dveri KS Cven

KS Krištanci, Šalinci, Grlava

Tradicionalno srečanje starejših 
občanov z območja Krajevne skup-
nosti Železne Dveri je potekalo 14. 
oktobra 2022 na Turistični kmetiji 
Frank-Ozmec v Slamnjaku. Števil-
ne občane, ki so že dopolnili 70 let, 
so nagovorili županja Občine Ljuto-
mer mag. Olga Karba, predsednica 
ljutomerske območne organizacije 
Rdečega križa Slovenije Silva Duh in 

Krajevna skupnost Cven je sre-
čanje starejših občanov z obmo-
čja Cvena, Mote ter Spodnjega 
in Zgornjega Krapja pripravila 
15. oktobra 2022 v Zadružnem 
domu na Cvenu. Navzočim so 
kulturni program pripravili člani 
tamkajšnjega kulturnega društva 
in osnovnošolci Podružnične 
osnovne šole Cven, lepe želje pa 
so jim v nagovorih namenili žu-
panja Občine Ljutomer mag. Olga 
Karba, predsednika sveta KS Saša 
Polajnar in podpredsednica ljut-
omerske območne organizacije 
Rdečega križa Slovenije Martina 
Domajnko. Manjše pozornosti sta 
bila deležna tudi najstarejša ude-
leženca srečanja Anton Petrovič 
(1931) in Vera Makoter (1933), 
oba prihajata s Cvena.

predsednik sveta KS Železne Dveri 
Marjan Munda, ki so vsem zaželeli 
čim več zdravja in prijetno preživeto 
jesen življenja. V kulturnem progra-
mu so za dobro voljo poskrbeli člani 
Künšnih Prlekov. Ob tej priložnosti so 
počastili tudi najstarejša udeleženca 
tokratnega srečanja. To sta bila Feliks 
Slokan (1930) in Marija Čeh (1934), 
oba prihajata iz Radomerščaka.

Nekaj več kot 20 starejših občanov 
z vasi Krištanci, Šalinci in Grlava, ki 
so že dopolnili 70 let, se je udeležilo 
srečanja, ki ga je svet tamkajšnje kra-
jevne skupnosti pripravil 22. oktobra 
2022 v gostilni Kurbos v Noršincih 
pri Ljutomeru. Po uvodnem nagovoru 
predsednice sveta KS Krištanci, Ša-
linci, Grlava Slavice Sunčič so priso-
tne nagovorili in jim zaželeli prijetno 
druženje podžupan Občine Ljutomer 
Janko Špindler, ki se je tudi zahvalil 

Slavici Sunčič za tvorno sodelovanje 
krajevne skupnosti z Občino Ljuto-
mer, sekretarka ljutomerskega ob-
močnega združenja Rdečega križa 
Slovenije Maša Senčar Germšek in 
predstavnica krajevne organizacije 
RKS Sonja Koroša. Kulturni program 
so pripravili mladi iz omenjenih vasi. 
Na srečanju so z manjšo pozornostjo 
obdarili najstarejša udeleženca An-
tona Cofa (1938) in Marijo Taljan 
(1938), oba prihajata z Grlave.
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KS Ljutomer – Spodnji Kamenščak

KS Ljutomer – mesto Ljutomer

Krajevna skupnost Ljutomer je v sode-
lovanju s krajevno organizacijo Rdečega 
križa Ljutomer in Občino Ljutomer 29. 
oktobra 2022 pripravila srečanje starej-
ših krajanov z območja Spodnjega Ka-
menščaka. Poleg zanimivega kulturnega 
programa, ki so ga pripravili domačini, 
so prisotnim prijetno druženje in veliko 

Krajevna skupnost (KS) Ljutomer je 
v sodelovanju z Občino Ljutomer or-
ganizirala srečanje starejših občanov 
mesta Ljutomer. Zbrali so se v sredo, 
9. novembra 2022, v dvorani ŠIC Ljut-
omer. Kulturni program so pripravili 
otroci iz Osnovne šole Ivana Cankarja 
Ljutomer. V uvodu je zbrane pozdra-
vil predsednik KS Ljutomer Cvetko 
Melin, nekaj prijetnih, toplih besed 
pa sta jim namenili tudi ljutomerska 
županja mag. Olga Karba in predse-
dnica ljutomerske organizacije Rde-
čega križa Slovenije Silva Duh. Tudi 
na tokratnem srečanju so se z manjšo 
pozornostjo poklonili najstarejšima 
udeležencema srečanja. Letos sta to 
bila Elizabeta Goleš (1927) in Veko-
slav Štrakl (1925).

KS Ljutomer – 
Babinci in Noršinci

V Babincih so se 5. novembra 2022 
srečali starejši krajani iz vasi Babin-
ci in Noršinci. Prisotne so nagovo-
rili predsednik KS Ljutomer Cvet-
ko Melin, predstavnika Babincev 
Franc Flegerič  in Noršincev Marina 
Zadravec, predsednica območnega 
združenja Rdečega križa Ljutomer 
Silva Duh in županja ljutomerske 
občine mag. Olga Karba. V kultur-
nem programu so se predstavili 
najmlajši iz obeh vasi pod vod-
stvom Antonije Podnar. Tudi na tem 
srečanju so se z manjšo pozornostjo 
spomnili najstarejših udeležencev. 
Iz Noršincev sta se kot najstarejša 
krajana srečanja udeležila Bran-
ko Magdič (1931) in Zorka Kunčič 
(1941), iz Babincev pa Marko Slavič 
(1933) in Angela Nemec (1935).

zdravja zaželeli županja Občine Ljuto-
mer mag. Olga Karba, predsednica OO 
RKS Ljutomer Silva Duh in predsednik 
sveta Krajevne skupnosti Ljutomer 
Cvetko Melin. Z manjšo pozornostjo so 
se spomnili tudi najstarejših udeležen-
cev srečanja. To sta bila Stanislava Patty 
(1935) in Janez Semenič (1936).
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Iz šol in vrtcev

Razvojni oddelek vrtca Buba sedaj že utečeno deluje v 
prostorih vrtca v Cezanjevcih. Tak način delovanja in or-
ganizacije omogoča inkluzijo otrok z različnimi razvojni-
mi izzivi v življenjski položaj, ki je običajen za vse otroke, 
obenem pa svoje potrebe zadovoljujejo na individualizi-
ran način. V luči slednjega so 6. decembra 2022 v razvoj-
nem oddelku vrtca Buba potekale predpraznične inkluziv-
ne delavnice z glino. Svoj ustvarjalni navdih sta združila 
dva oddelka: razvojni oddelek vrtca Buba in najstarejši 
oddelek iz vrtca v Cezanjevcih. Delavnice je vodila šolska 
lončarka, ki je otrokom predstavila dve vrsti gline in jih s 
tipanjem, vohanjem, gledanjem, gnetenjem in valjanjem 
podrobneje vodila skozi proces spoznavanja gline. Nazad-
nje pa so pridobljeno znanje uporabili pri izdelavi božič-
no-novoletnih okraskov za jelko. K nam je pokukala tudi 
ljutomerska županja mag. Olga Karba. Druženje otrok in 
zaposlenih obeh vrtcev ter drugih sodelujočih je potekalo 
v sproščenem in prijetnem vzdušju, vsekakor pa smo se 
drug od drugega veliko naučili – tako najmlajši kot starej-
ši udeleženci delavnice.

Ana Žnidarič, specialna in rehabilitacijska pedagoginja 

Predpraznične inkluzivne  
delavnice z glino 

Ustvarjalne delavnice v Mladinsko 
kulturnem centru Ljutomer

Občinsko društvo prijateljev mladine Ljutomer delu-
je v Ljutomeru že kar precej let. V okviru otroškega 
parlamenta sodelujemo z osnovnimi šolami. Za vrtce 
iz Upravne enote Ljutomer pripravljamo prireditev 
Mavrični vrtiljak, na kateri se predšolski otroci v špor-
tni dvorani ŠIC v Ljutomeru predstavijo z različnimi 
dejavnostmi. S Športno zvezo Ljutomer vsako leto or-
ganiziramo dogodek Dan športa za najmlajše, na kate-
rem otroci spoznajo športne in plesne dejavnosti, ki se 
prav tako odvijajo v ŠIC. Sodelujemo tudi z Društvom 
prijateljev mladine Murska Sobota in skupaj organizi-
ramo zdravstveno letovanje za otroke v Baški.
Ker pa se želi ODPM Ljutomer predstaviti tudi širši jav-
nosti, smo septembra začeli z izvajanjem ustvarjalnimi 
delavnicami v Mladinskem kulturnem centru Ljuto-
mer. Vsako prvo soboto v dopoldanskem času med 9. 
in 11. uro ter vsak tretji četrtek v popoldanskem času 
med 16. in 18. uro članice društva iz vrtcev v Stročji 
vasi in Ljutomeru vabimo otroke, stare od 4 do 8 let, 
na ustvarjanje z različnimi materiali na različne aktu-
alne teme. Tako smo septembra izdelovali klopotce iz 
koruznih stebel in punčke iz ličja. Oktobra smo ustvar-
jali z bučami in izdelali nekaj strahov za noč čarovnic. 
Novembra smo ob pomoči članic Sekcije za ohranjanje 
kulturne dediščine pri Društvu upokojencev Ljuto-
mer izdelovali voščilnice za praznični projekt »Mala 
pozornost za veliko veselje«. Izdelali smo tudi nekaj 
adventnih venčkov in okraskov iz blaga. December 
smo začeli s kulinarično delavnico, na kateri smo pekli 
slastne medenjake in piškote. Pečico za peko so nam 
prijazno posodili v PGD Ljutomer. Leto pa bomo zaklju-
čili z dramsko predstavo vzgojiteljic in staršev otrok 
vrtca iz Stročje vasi, ki nosi naslov Snežakov prvi božič.
Z ustvarjalnimi delavnicami bomo nadaljevali tudi v 
naslednjem letu.

Matejka Polak, ODPM Ljutomer
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V letošnjem šolskem letu so se šolska vrata Gimnazije Franca 
Miklošiča Ljutomer (GFML) na široko odprla tako za prido-
bivanje znanja kot tudi za pridobivanje raznih mednarodnih 
izkušenj in medkulturnih kompetenc, predvsem v okviru pro-
grama Erasmus+.
V začetku oktobra smo po »koronskem premoru« ponovno 
lahko obudili izmenjavo z uršulinsko gimnazijo z Dunaja.
V sklopu programa Erasmus+ smo zatem gostili dijake iz Gi-
mnazije sv. Klimenta Ohrid iz Severne Makedonije in iz Gi-
mnazije Mladenovac iz Srbije. V okviru projekta z naslovom 
»Šport in umetnost zdravita dušo« smo ukvarjanje s športom 
in z umetnostjo mladim želeli prikazati kot tisti dejavnosti, ki 
nam pomagata pri premagovanju in soočanju s slabimi občut-
ki in črnimi mislimi. Dijaki so se udeležili raznih delavnic in 
se družili na potepanju po bližnji okolici in širom po Sloveniji. 
Najbolj pa jih je navdušil koncert naših dijakov na šolski te-
rasi, na katerem so se z glasbeno točko predstavili tudi sami. 
Na koncu smo vsi skupaj veselo zaplesali. Mladi gostje so bili 
izjemno hvaležni za ponujeno priložnost. »Teden v Sloveniji je 
bil čudovit in vznemirljiv. To je bila najboljša izkušnja v mojem 
življenju. Zelo sem hvaležen, da lahko sodelujem v programu 
Erasmus+. Vesel sem, da sem spoznal zanimive sovrstnike, 
prav tako pa sem navdušen nad prijaznimi ljudmi v Sloveniji,« 
je povedal dijak iz Srbije.
Medtem ko so se izbrani dijaki v drugi polovici novembra v 
sklopu projekta Erasmus+: »Raznolikost nas bogati« odpra-
vili na mobilnosti in praktično usposabljanje z delom (PUD) 
v vrtce v Granado v Španiji. Dijaki so se v štirinajstih dneh 
dodobra naužili raznolikosti Španije, si ogledali največje zna-
menitosti mesta, kot je trdnjava Alhambra, ter okoliški mesti 
Sevillo in Malago. Dijaki so dopoldneve preživljali v vrtcih, v 
katerih so imeli priložnost opazovati nego, vzgojo in izobraže-
vanje otrok ter sodelovati z zaposlenimi. Neja Tušak, dijakinja 
4. letnika predšolske vzgoje, je takole povzela svoje vtise: »Ni 
nam žal, da smo se udeležili mobilnosti. Spoznali smo novo 

Mednarodno sodelovanje na GFML

mesto ter tamkajšnje ljudi in njihovo kulturo. S sporazumeva-
njem smo sprva sicer imeli nekaj težav, ampak smo se naučili 
osnovne besede. Večina se nas strinja, da je slovenski šolski 
sistem otrokom veliko prijaznejši. Šokiralo nas je poučevanje 
otrok od 3. leta naprej. Lokacija naše nastanitve nam je bila 
všeč, saj smo bivali skoraj v središču mesta. Ugotovili smo, da 
so Španci bolj ali manj nočni ljudje in tudi temu smo se posku-
šali prilagoditi ter tako spoznati še ta del španske kulture.« 
V istem obdobju so nas na GFML obiskali učitelji Javier, Da-
vid in Maria iz šole IES Consuelo Aranda iz Valencije v Špa-
niji. Predstavili smo jim organiziranost slovenskega šolskega 
sistema ter jih seznanili z uporabo IKT in načinom izvajanja 
pouka ob njegovi uporabi, zlasti v času šolanja na daljavo, ker 
jih je to ob njihovem obisku najbolj zanimalo. Gostje so bili 
navdušeni nad opremljenostjo naše šole in načinom poučeva-
nja profesorjev ob uporabi IKT. 
Vsekakor tovrstne mednarodne izmenjave pomenijo nepo-
zabno izkušnjo tako za dijake kot za učitelje. 

Karmen Stolnik in Liljana Fajdiga,  
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

SERVISIRAMO:

Igor Lah s.p.
Vrazova 14
9240 LJUTOMER

- TV, LCD, 
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LED, QLED, OLED
- vse avdio naprave
- nabava daljincev za vse vrste televizij
- nastavitev vseh vrst televizij

POPRAVILO PRALNO-SUŠILNIH STROJEV
GSM: 041 346 671
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Izobraževanje odraslih na ljutomerski gimnaziji

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer že od šolskega leta 
1998/99 poleg srednješolskega izobraževanja izvaja 
tudi izobraževanje odraslih ter se na tem področju in-
tenzivno razvija v prepoznavno organizacijo za izobra-
ževanje odraslih v lokalnem in širšem okolju. V ta namen 
se trudimo, da bi občanom lahko ponujali brezplačna iz-
obraževanja, na katerih bi lahko pridobili znanje in ve-
ščine, ki bi jih lahko uporabljali tako v poklicnem kot v 
zasebnem življenju. Zato se prijavljamo na razne razpise 
pristojnih institucij, tako nacionalne kot mednarodne, 
ter tako ustvarjamo možnosti za brezplačno vključeva-
nje ljudi v izobraževanje in usposabljanje. Hkrati želimo 
slediti potrebam trga dela in potrebam udeležencev.
Oktobra smo tako na naši šoli uspešno zaključili pro-
jekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 
2018–2022 (TPK 2) in Munera 3. Oba projekta sta bila 
namenjena izobraževanju odraslih s ciljem izboljšanja 
kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti 
in mobilnosti ali zaradi osebnega razvoja. Oba projekta 
sta bila sofinancirana s strani Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada.
Projekt TPK 2 smo izvajali v okviru konzorcija, v katere-
ga so bile vključene institucije Ljudska univerza Murska 
Sobota (vodja konzorcija), Ljudska univerza Lendava, 
Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Lokalna razvojna 
fundacija za Pomurje in naša šola. Programi, ki smo jih 
pripravili v okviru tega projekta, so bili prvenstveno na-
menjeni zaposlenim in iskalcem zaposlitve, starim 45 let 
in več ter s končano manj kot 4-letno srednjo šolo, in so 
bili za udeležence brezplačni.
V štirih letih smo izvajali naslednje izobraževalne programe: 
• Angleščina (osnovna in vmesna raven), Računalniška pi-

smenost za odrasle; 
• RDO – Z uporabo računalnika in spleta do lažjega vsakda-

na in dobre zaposlitve;

• RPO – Računalniška pismenost za odrasle;
• Komuniciraj, razumi, spoštuj in sodeluj – izboljšanje 

komunikacijskih veščin.
Skupaj je bilo izvedenih 14 izobraževanj. Uspešno jih je 
zaključilo vseh 170 udeležencev.
Projekt Munera 3 je projekt, izbran na javnem razpisu 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v kate-
rem je naša šola sodelovala kot konzorcijski partner. 
Namen projekta je bil povečati vključenost zaposlenih v 
programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in uspo-
sabljanja ter izboljšanja njihovih kompetenc zaradi po-
treb na trgu dela, večje zaposljivost in mobilnosti med 
področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodob-
ni družbi. Ti programi so bili namenjeni  poglabljanju in 
razširjanju strokovnih znanj in spretnosti ter poklicnih 
zmožnosti zaposlenih v vzgojno izobraževalnih zavodih 
– vrtcih.
V štirih letih smo izvajali naslednje programe usposa-
bljanja:
• Matematika in naravoslovje v vrtcu malo drugače;
• Umetnost in jezik z roko v roki;
• Računalništvo v oblaku in multimedija pri pouku;
• Napredna uporaba IKT;
• Z glasbeno govorico po Willemsovih pedagoških nače-

lih v vrtec in prvo triado OŠ z vključevanjem otrok s 
posebnimi potrebami;

• Angleščina v vrtcu.
Skupno je bilo izvedenih 12 izobraževanj. Uspešno jih je 
zaključilo vseh 210 udeležencev.  
Vsem udeležencem izobraževanj se zahvaljujemo za ak-
tivno udeležbo, vse zainteresirane pa vabimo k udeležbi 
v naslednjih programih izobraževanja odraslih.

Uroš Koštric, organizator izobraževanja odraslih,  
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
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V Glasbeni šoli Slavka Osterca Ljutomer skrbimo za kva-
litetno vzgojo in izobraževanje otrok in mladine z glasbe-
nim in plesnim znanjem ter na področju splošne kulture. 
Skrbimo za organizacijo in izvedbo kvalitetnih koncertnih 
ter plesnih dogodkov s področja klasične in ostale zvrsti 
glasbene umetnosti.
Ob vrnitvi v prenovljene šolske prostore smo ponovno za-
čeli z organizacijo abonmajskih koncertov v dvorani naše 
šole. V letošnjem šolskem letu načrtujemo izvedbo šestih 
koncertov, na katerih se bodo predstavili različni glasbeni 
ustvarjalci in umetniki.
Učenci glasbene šole, ki se abonmajskih koncertov ude-
ležujejo celotno šolsko leto, lahko na kartonček Šolski 
glasbeni abonma 2022/2023, ki so ga prejeli na začetku 
šolskega leta, prilepijo nalepke, ki jih dobijo po zaključku 
posameznega koncerta. Vsak učenec, ki na kartončku zbere 
vsaj pet nalepk, je ob zaključku šolskega leta nagrajen.
Na 1. abonmajskem koncertu 13. oktobra 2022 se nam je 
v okviru cikla »Pianissimo« Društva klavirskih pedagogov 
Slovenije EPTA, predstavil odličen mladi pianist Vid Ibic, 
zmagovalec državnega tekmovanja mladih slovenskih glas-
benikov Temsig.
Na 2. abonmajskem koncertu 24. novembra 2022 smo uži-
vali ob zvokih kitare. Kot kitarski duo sta se nam predsta-
vila Sašo Lamut in Dušan Slaček, glasbenika in profesor-
ja na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor. Dela, ki 
sta jih izvajata, izhajajo iz povsem klasičnega repertoarja 
vseh stilnih obdobij, vse do moderne in jazz glasbe, zavite 

Abonmajski koncerti v ljutomerski glasbeni šoli 

v zvočno kuliso klasične kitare.
V sklopu abonmajskih koncertov je bil organiziran tudi 
Koncert učiteljev Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, 
ki se je odvijal 6. decembra 2022 v Domu kulture Ljuto-
mer. Učitelji naše šole so se številnim gledalcem predsta-
vili z zanimivim programom in dokazali, da niso samo 
pedagogi v učilnicah, ampak da svoje področje na instru-
mentu, v petju ali plesu obvladajo tudi kot odrski glasbe-
niki in umetniki.
V načrtu imamo še izvedbo naslednjih koncertov: 
19. 1. 2023 – Šolski abonma, 4. koncert: Kvartet klarinetov 
»Claritet«,
23. 2. 2023 – Šolski abonma, 5. koncert: Trobilni kvintet 
orkestra Slovenske vojske,
30. 3. 2023 – Šolski abonma, 6. koncert: Isabela Oceguera 
Battelino, harfa; Mile Đurđević, harmonika.
Obenem je obisk abonmajskih koncertov priložnost tudi za 
starše in ostale poslušalce, da v domačem kraju obiščejo 
nekaj odličnih glasbenih dogodkov brezplačno.
Z organizacijo koncertov glasbenega abonmaja želimo 
ustvariti še boljše pogoje za razvoj mladih glasbenikov.
Prijazna in ustvarjalna naravnanost šole vsem učencem 
omogoča, da po končanem šolanju postanejo nepogrešlji-
vi v ljubiteljski kulturi in hkrati kritični in omikani kon-
certni poslušalci.

Stanislav Lašič,  
ravnatelj Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer
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Prleška jesen na šoli v Cezanjevcih

Pomoč v nesreči

Od 16. do 22. septembra 2022 je tudi na OŠ Janka Ribiča 
Cezanjevci potekal Evropski teden mobilnosti. Vsako leto 
nanj z različnimi aktivnostmi opozorimo tudi učence in 
starše. Teden so nam polepšali tudi preleti toplozračnih 
balonov in njihovi pristanki ob šolskem dvorišču. V tem 
času je namreč potekalo Svetovno prvenstvo v letenju s 
toplozračnimi baloni.
Na šoli je spoznavanje domačega, lokalnega okolja stalni-
ca, letos pa tudi na občinski ravni še posebej poudarjamo 
svoje prleške vrednote. Tako smo septembra ponovno z 
veseljem sodelovali na Bučariji, ki jo tradicionalno orga-
nizira TD Stara Cesta.
V tednu otroka smo za učence pripravili številne delav-
nice. Tako so imeli učenci 3., 6. in 8. razreda delavnice o 
varni rabi interneta, ki jih je v okviru storitve Safe.si prip-
ravil Center za varnejši internet. Teden smo popestrili 
tudi s sobo pobega, v katero so bili vključeni samo fantje, 
deklice pa so medtem ustvarjale v kozmetični delavnici. 
Posebno pozornost smo namenili tudi učencem, ki imajo 
bralno-napisovalne težave, in zanje pripravili delavnice.
Dejavnosti smo nadaljevali z naravoslovnim dnevom, ki 
smo ga poimenovali Dan za spremembe. Učenci so ob ak-
tivnostih razmišljali o odnosu človeka do živali. Dojeli so, 
da naš odnos ni vedno v korist živali, temveč v korist člo-
veka. O tem so nas dodobra poučili na veterinarski postaji 
Nabergoj. Organizirali smo tudi prostovoljno akcijo zbi-
ranja hrane za zavetišče Mala hiša v Lukačevcih. V sklopu 
naravoslovnega dneva smo obiskali tudi splošno knjižni-

co in muzej v Ljutomeru ter Kasaški muzej. V tem tednu 
smo v šolsko skupnost sprejeli tudi svoje prvošolce.
Razveselili smo se priznanja devetošolke Pie Čarne Vogri-
nec na literarnem natečaju »Bosa pojdiva, dekle, obsorej« 
in uspehov svojih tekačev na krosu v Ljutomeru.
Kot dobitniki priznanja Najbolj športna šola ves čas išče-
mo možnosti, da se učenci preizkušajo v različnih špor-
tnih disciplinah. Tokrat so učenci opravili planinski po-
hod v okolici Rogle in se podali do Lovrenških jezer.
Pred dnevom spomina na mrtve smo se tradicionalno 
zbrali na komemoraciji ob grobu talcev pod hrasti. Pris-
luhnili smo šelestenju jesenskega listja, ki je pripovedo-
valo zgodbo o tem, kako so se morali naši predniki boriti 
za svojo zemljo in materni jezik.
Novembra smo se še posebej razveselili podarjenih knjig 
iz Splošne knjižnice Ljutomer. Priredili smo že tradicio-
nalni božični bazar in pripravili tradicionalni slovenski 
zajtrk. Prijavili smo se tudi na Festival IZUM in na stojnici 
v trgovskem centru Maximus Murska Sobota predstavili 
svojo šolo in se udeležili nekaterih delavnic. Novembrske 
aktivnosti smo zaključili z ekskurzijo v Bistro in Ljubljano 
ter si tam v NUK ogledali Plečnikovo razstavo in se podali 
na Ljubljanski grad.

Karmen Rauter, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci

V sodelovanju s prostovoljnima gasilskima društvoma 
iz Ljutomera in Cezanjevcev, Policijsko postajo Ljuto-
mer, Zdravstvenim domom Ljutomer in regijskim cen-
trom Civilne zaščite je bil 26. oktobra 2022 organiziran 
tehniški dan z naslovom Pomoč v nesreči, s katerim 
smo mladim želeli predstaviti organizacije in društva, 
ki pomagajo v raznih nesrečah. Najprej je bilo prika-
zano reševanje ponesrečenca iz prevrnjenega vozila. 
Reševanje je vodilo PGD Ljutomer v sodelovanju z re-
ševalno službo ZD Ljutomer. Učenci in otroci iz šole in 
vrtca OŠ Janka Ribiča Cezanjevci so si lahko ogledali 
različna vozila in opremo, spoznali organizacije in se 
preizkusili tudi v praktičnem gasilskem poligonu.

Nataša Pušenjak, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci
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Najbolj športna in raziskovalna šola je v Cezanjevcih

Na Osnovni šoli Janka Ribiča Cezanjevci smo se ponovno 
razveselili pridobljenega naziva za Najbolj športno šolo 
2021/22. Nazivu smo letos dodali še naziv Raziskovalna 
šola 2022 v kategoriji manjših šol.
Priznanje za športno šolo smo prejeli na podelitvi, ki 
je potekala 27. septembra 2022. Vsako leto na šoli po-
sebej poudarjamo teden športa, ki traja od 23. do 30. 
septembra. Tudi letos smo sodelovali v mednarodnem 
projektu Evropski športni dan. Ta je potekal na praznik 
slovenskega športa, 23. septembra 2022. Učenci so se 
odpravili na pohod po prleški okolici do ribnikov na Pod-
gradju. Pri tem so lahko uporabljali mobilne telefone, ki 
so služili kot pripomoček za merjenje korakov, razdalje in 
spoznavanje avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst. Šolo 
je v tem tednu obiskal ultramaratonec Srečko Gomilšak, 
ki je učence prvih treh razredov seznanil z zanimivostmi 

o teku, treningu in počitku po njem. Učenci prvih treh ra-
zredov so se v velikem številu udeležili tudi plavalnega 
tečaja v Biotermah, ki je potekal oktobra.
Na slavnostni akademiji, ki je potekala 24. novembra 
2022 v organizaciji Zveze za tehnično kulturo RC Murska 
Sobota, je OŠ Janka Ribiča Cezanjevci v kategoriji manjših 
šol prejela plaketo z nazivom Raziskovalna šola 2022. Po-
delitev je potekala pod okriljem Festivala IZUM, ki se je 
odvijal med 22. in 25. novembrom v Murski Soboti. Naziv 
Raziskovalna šola si je šola pridobila s številnimi prizna-
nji in dosežki učencev ter organizacijo različnih priredi-
tev in tekmovanj na tehničnem in raziskovalnem podro-
čju. Plakete sta podelila pom. akad. dr. Mitja Slavinec in 
predstojnica Zavoda za šolstvo, OE Murska Sobota, Darja 
Farič Klemenčič.

Nataša Pušenjak, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci

Želimo Vam blagoslovljene božične in novoletne 
praznike ter ponosno praznovanje  
dneva samostojnosti in enotnosti.

Novo leto naj zaznamujejo  
zdravje, sreča in zadovoljstvo. 

Vse dobro v letu 2023!
Občinski odbor NSi Ljutomer
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Tradicionalni slovenski zajtrk na Cvenu

Oddelek podaljšanega bivanja na Cvenu

18. novembra 2022 smo po vseh slovenskih vrtcih in šo-
lah imeli tradicionalni slovenski zajtrk. Slogan letošnjega 
zajtrka je bil »Zajtrk z mlekom – super dan!« Zajtrkova-
li smo domači kruh, maslo, med, mleko in jabolka, ki so 
nam jih darovali lokalni pridelovalci. Z učenci smo se že 
prej pogovorili o pomenu zajtrka, o zdravi, doma pride-
lani hrani in o pomenu čebel za naše življenje. Vse to je z 
učenci še enkrat ponovila »kmetica« Tina, ki nas je to jut-
ro obiskala. Večina učencev doma zajtrkuje, ker se starši 
zavedajo, kako pomemben je zajtrk za otrokovo zdravje, 
zbranost in sodelovanje pri pouku. Učenci so povedali, da 
bi si tak zajtrk v šoli želeli imeti vsak dan. Po zajtrku smo 
na to temo tudi ustvarjali. V ta namen nas je obiskala le-
tošnja, 5. medena kraljica Tadeja Vidmar, ki je naše učen-
ce popeljala v svet čebel.

Tanja Trstenjak, POŠ Cven

Na Podružnični osnovni šoli Cven so učenci vključeni v 
dva oddelka podaljšanega bivanja. Vključujemo se v šte-
vilne dejavnosti in smo aktivno vpeti v dogajanje Kra-
jevne skupnosti Cven. S predsednico Sašo Polajnar smo 
se dogovorili, da bomo poskrbeli za okrasitev bonsajev 
pred vaško trgovino, ki se nahaja nasproti šolskega igri-
šča. Tako smo z učenci pridno izdelali okraske in bonsa-

je polepšali letnemu času primerno. Učenci so pripravili 
tudi skeč in z njim nastopili ob krajevnem prazniku v 
juniju. Med šolskim letom pomagamo skrbeti za urejeno 
okolico šole in za šolski vrt. Jeseni smo od tam pospra-
vili še zadnje pridelke. Pridelali smo precej krompirja, 
ki so ga učenci pobrali in primerno shranili, oktobra pa 
smo ga v okviru naravoslovnega dneva Zdrava prehra-
na uporabili pri pripravi jedi iz krompirja. Hišniku smo 
pridno pomagali tudi pri grabljanju listja. Sodelujemo 
tudi z Domom starejših občanov Ljutomer. Stanovalcem 
z ročno izdelanimi voščilnicami in s toplo besedo vsako 
leto polepšamo praznične decembrske dni. Sodelovali 
smo tudi na ustvarjalno-trajnostnem natečaju Zamaško-
njam. Zbrali smo 59 kilogramov zamaškov za pomoč ot-
rokom iz društva »Vesele nogice«. Sodelovali smo tudi v 
projektu Pasavček. Učenci so risbice s Pasavčkom in spo-
ročilom »Red je vedno pas pripet«, razdeljevali po avto-
mobilih v okolici šole in vrtca, 500 risbic pa smo predali 
ljutomerskim policistom. Vključeni smo bili tudi v pro-
jekt »Varno s soncem« in izpeljali številne aktivnosti na 
temo zaščite pred soncem. Na svoje skupne dosežke smo 
ponosni in se jih veselimo. 

Urška Špilak in Romana Rožman Peša  
z učenci podaljšanega bivanja
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Osnovna šola Cvetka Golarja Ljutomer je od junija 2022 vklju-
čena v projekt »Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraže-
vanju«, ki ga za področje vzgoje in izobraževanja koordinira 
Zavod za šolstvo Republike Slovenije, financiranje pa urejata 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo 
za okolje in prostor.
V skladu s cilji projekta in tudi lastnimi smernicami, da pri-
dobljena sredstva porabljamo čim smotrneje ter čim bolj 
trajnostno in dolgoročno, smo se odločili, da jih namenimo 
pridobitvi vse potrebne projektne dokumentacije za ustrezno 
ureditev svojega šolskega dvorišča. To od izgradnje šole leta 
1978 ni doživelo večjih sprememb, dostop in oblika pa nista 
prilagojena ne sodobnim pedagoškim smernicam ne potre-
bam učencev. Za gibalno ovirane učence je dvorišče celo po-
polnoma neprimerno. Nujna je tudi odstranitev že dotrajane 
lope in ureditev cestnega režima.
Šolski akcijski načrt ob tem naslavlja predvsem naslednje cilje 

»Sanjsko dvorišče« - projekt kot pot do sooblikovanja šolskega dvorišča

vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj:
• zdravje in dobro počutje,
• kakovostno izobraževanje, 
• podnebni ukrepi,
• trajnostna mesta in skupnosti, 
• partnerstvo za doseganje ciljev, 
• zmanjšanje neenakosti, 
• cenovno dostopna in čista energija. 
Izziva smo se lotili s poudarkom na pedagoškem pristopu. 
»Sanjsko dvorišče« so prav zato najprej risali učenci, pozneje 
pa smo svoj vidik dodali še zaposleni, starši, sosedje in lokalna 
skupnost. Arhitektka je ideje nadvse uspešno in tudi tenkoču-
tno strnila v koncept, ki zajema tako ekološko-trajnostni vidik 
kot vidik vključevanja ranljivih skupin. 

Mag. Mateja Štefanec Vaupotič,  
ravnateljica Osnovne šole Cvetka Golarja Ljutomer 
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Prleške vrednote – panevropsko

Na OŠ Stročja vas smo si omislili idejo za mednarodni projekt, 
ki smo ga naslovili Kulturna dediščina prihodnosti (Cultural 
Heritage with Modern Touch). K sodelovanju smo povabili še 
šole iz Latvije (Lubana), Portugalske (Villa Maria) in iz Srbije 
(Užice).
Namen projekta je izdelati »poligon« in izdati skupno knjigo, v 
kateri bodo zajeta tri področja, ki so si jih šole izbrale za vključi-

tev v projekt. Želimo si, da bi se znanje/izročilo naših prednikov 
ohranilo in približalo mladim. 
Med 24. in 26. oktobrom 2022 smo izvedli prvo dejavnost in 
sodelujoče gostili na svoji šoli. Dejavnosti smo navezali na leto 
prleških vrednot in se povezali z društvi in posamezniki v svoji 
okolici. Mladi so se spoznavali, si izmenjevali podatke o tradici-
ji svojih držav, se družili in skupaj ustvarjali. Tokrat smo šli na 
»brotvo«, pekli »klipiče« in »hajdinsko pogačo«, »jemali vün iz 
tikvi«, izdelovali klopotce in punčke iz ličja, prisluhnili  legendi 
o sveti Ani, obiskali kmečki muzej in spoznavali Ljutomer.
Mladi so komunicirali in sodelovali na inovativen način. Kljub 
kratkemu druženju so se med udeleženci stkale prijateljske 
vezi. Zamisli je še veliko, najpomembnejše pa je, da smo vred-
note prijateljstva, povezovanja, sodelovanja in skupnega dela 
razširili po partnerskih mestih v Evropi. 

Mateja Leskovar Polanič,  
ravnateljica Osnovne šole Stročja vas
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Medgeneracijsko sodelovanje v vrtcu Stročja vas

»Prleški den v vrteci Mala Nedla«

V vrtcu Stročja vas že nekaj let sodelujemo s Sekcijo za 
ohranjanje kulturne dediščine pri Društvu upokojencev 
Ljutomer. Največkrat so to novoletne ustvarjalne delav-
nice, na katerih z njihovo pomočjo izdelujemo adventne 
venčke, različne obeske za smrečice in podobno.
Tako je bilo tudi letos. Članice Sekcije so nas obiskale 22. 
novembra 2022 dopoldne. Po uvodnem pozdravu pomoč-
nice ravnateljice za vrtec Suzane Babič smo jih povabili k 
otrokom v skupine. Vzgojiteljice smo pripravile material, ki 
smo ga potrebovali za ustvarjanje. Izdelovali smo adventne 
venčke, aranžmaje, novoletne voščilnice, okraske na lesenih 
podlogah, šivane okraske za smrečico in še veliko drugega.
Medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje sta posle-
dica vse bolj zavestnih odločitev in v starajoči se družbi 

Jesenski dnevi v naš vrtec prinašajo zanimiv in pester nabor 
takšnih in drugačnih aktivnosti. Ob koncu jeseni  smo v vrtcu 
obeležili zaključna jesenska dela in ga poimenovali »Prleški 
den«.  K temu je pripomogel tudi letošnji projekt Občine 
Ljutomer, leto prleških vrednot. Na ploščadi pred vrtcem 
nas je pričakal kup nezličkane  koruze, ki smo jo ob glasbi 
harmonike, na katero je igral mladi harmonikar Svit, pričeli 
veselo ličkati ali kožühati, kot temu pravimo v Prlekiji.
Ker pa ob takem delu ne sme manjkati tudi pesem, smo v 

goste povabili tudi Soside – pevke ljudskih pesmi. Skupaj 
smo prepevali prleške pesmi in se zabavali. S svojim obi-
skom nas je počastila ljutomerska županja Olga Karba, ki 
je z nami veselo ličkala koruzo, pela pesmi in zaplesala ob 
zvokih harmonike. Pridružila se nam je tudi ravnateljica 
naše šole Breda Žunič.
Ob starem  jesenskem opravilu  ni smel nihče ostati ne la-
čen ne žejen. Vsi prisotni smo se gostili z domačim kruhom, 
na katerem sta bili zaseka in čebula – prava prleška kmeč-
ka malica. Žejo pa smo si tešili z domačim jurkinim sokom, 
ki smo ga v vrtcu skuhali že pred časom. Pili smo iz »pleh-
natih« piskrčkov, kakršne so poznali nekoč.
Koruza je bila zličkana in jesensko opravilo končano, ko so 
se po tleh razsipali orehi (kot posladek po delu). Nato pa 
smo se še nasmejali,  ko sta nam Mirko in Milica Zmazek po-
kazala,  kako so nekoč fantje radi ponagajali dekletom in jim 
pod krilo nabasali ličkanje. To je bilo smeha! Svoj »Prleški 
den« smo zaključili z veselim plesom ob zvokih harmonike.
Vzgojiteljice smo bile ponosne, da otrokom lahko na tak na-
čin predajamo vrednote, ki v življenju nekaj veljajo: veselje, 
dobro voljo, vztrajnost, skupno  delo in druženje. Čas, ki 
ga znamo izkoristiti za delo ter zabavo in sprostitev hkrati, 
je še posebej dobra priložnost za razvijanje pozitivnih vre-
dnot. To je bil res »lušten« dan, ki je že shranjen v predal-
ček lepih spominov.

Vrtec Mala Nedelja

postajata nuja. Pomenita izmenjavo izkušenj in spoznanj, 
druženje, učenje, pomoč ene generacije drugi, ustvarja-
nje, ohranjanje in širjenje socialne mreže, ohranjanje ma-
terialne varnosti in kulturne dediščine ter vseživljenjsko 
izobraževanje in učenje. 

Matejka Polak, OŠ Stročja vas, enota vrtec
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60 let Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer

Gostom v Biotermah Mala Nedelja pripravili prleške igre

V šolskem letu 2022/2023 je Gimnazija Franca Miklošiča 
Ljutomer vstopila v 60. leto delovanja. V tem času je sre-
dnješolsko izobraževanje v štirih izobraževalnih programih 
– splošna gimnazija, predšolska vzgoja, maturitetni tečaj ter 
umetniška gimnazija, smer gledališče in film – pri nas kon-
čalo skoraj 6.000 maturantov. Pred dvema letoma pa smo 
pridobili še peti izobraževalni program: medijski tehnik.
Tako, kot smo obeležili 50. obletnico delovanja šole, želimo 
obeležiti tudi 60-letnico, s to razliko, da smo med bivšimi 

Naše vsakodnevno delo v vrtcu vedno znova obogati tudi so-
delovanje z lokalnim okoljem. Radi se povezujemo z ljudmi in 
ustanovami v domačem kraju, ker s tem pripomoremo tudi k 
prepoznavnosti svojega malega vaškega vrtca v Mali Nedelji.
Tokrat smo se z veseljem odzvali povabilu k sodelovanju in 
se podali v termalno kopališče Bioterme Mala Nedelja. Otroci 
iz skupine 4 –6 let z vzgojiteljicama Silvijo Filipič in Liljano 
Peršak so na prelep jesenski dan za goste kopališča pripravili 
prleške igre.
Ob živahni glasbi so otroci prikazali naslednje igre:
• prenašanje kamenčkov na »kihači«,
• metanje podkev,
• skakanje v »žaklih«,
• vlečenje vrvi.
Ob koncu prikaza športnih iger so otroci zapeli še nekaj  pr-
leških pesmi in s tem vsem polepšali dan. Gostje  so naš odhod 
pospremili z besedami: »Jutri pridite spet.«
Zagotovo bomo še prišli v Bioterme Mala Nedelja ter sebi in 
gostom popestrili dan s kakšno zanimivo aktivnostjo. Zave-
damo se namreč, kako pomembno je sodelovati z okoljem, v 
katerem živimo.

Vrtec Mala Nedelja

dijaki že pričeli iskati kontakte, ideje in pripravljenost za 
soustvarjanje dogodka, predvsem v smislu srečanja vseh ge-
neracij GFML. Zahvaljujemo se vsem, ki so že prevzeli vlogo 
informatorjev za posamezne oddelke.
Slovesno akademijo in srečanje generacij načrtujemo sredi 
oktobra 2023. V igri so datumi 13., 14., 20. ali 21. oktober 
2023. Ko bomo imeli potrjene še zadnje informatorje razre-
dov, predvidoma januarja 2023, bomo izvedli anketo in od-
ločili boste vi, bivši dijaki GFML. Vsekakor pa so vsi predlogi 
dobrodošli na e-poštni naslov 60@gfml.si.
Ob tem jubileju bi želeli obuditi tudi delovanje Prleške 
akademije, ki je zaradi epidemije covida-19 poniknila v 
breztežnost in je ni. Zato pozivam vse, ki imate akademski 
doktorski naziv, da dorečemo, kako naprej. Šestdeseto leto 
delovanja GFML naj bo torej renesansa v vseh pogledih.

Zvonko Kustec,  
ravnatelj Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer
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Ali je res že december?

»Lüšno kak negda« 

Za nami je že dobra četrtina šolskega leta. V tem času se je v 
vrtcu v Cezanjevcih vsak mesec zgodilo kaj posebnega. 
Septembra smo s sosednjimi vrtci izvedli 6. Športne igre 
vrtca Cezanjevci. V tem času smo prejeli tudi zlato prizna-
nje za najbolj športni vrtec v šolskem letu 2021/2022. Prav 
zato smo takoj septembra že pridno nadaljevali z gibalnimi 
dejavnostmi, ker so te izjemnega pomena za celostni razvoj 
naših otrok. Seveda pri tem nikakor ne smemo zanemariti 
druženja s prijatelji iz sosednjih vrtcev, ki prav na teh igrah 
prinese posebno vrednoto – medsebojno povezovanje.
Oktober smo začeli s praznovanjem rojstnega dneva našega 
vrtca. Upihnili smo šesto svečko na slastni torti in se z njo 
tudi posladkali. Prihodnje dni istega meseca smo čas name-
nili požarni varnosti in seznanjanju otrok s pomembnostjo 
prostovoljnih organizacij. Biti prostovoljec v vsakodnevnih 
situacijah je naš moto, medtem ko pomagamo drug druge-
mu in se imamo skupaj dobro. Tako smo sodelovali tudi v 
natečaju »Skupaj se imamo dobro«.
Novembra smo tudi mi zaužili tradicionalni slovenski zajtrk. 

Ker smo želeli nekaj več, smo se povezali z lokalnimi pridelo-
valci in otrokom predstavili pomen lokalno pridelane hrane. 
Tako smo cel teden gostili zunanje obiskovalce in se preizku-
šali v peki kruha in piškotov, poskusili smo med ter na koncu 
še zapeli in zaplesali ob domači glasbi harmonike.
V preteklih mesecih smo sodelovali z okoliškimi vrtci iz 
Upravne enote Ljutomer. Tako je oktobra nastal film z naslo-
vom »Kak pa je pri tebi lepo?«. Novembra smo na Glavnem 
trgu v Ljutomeru izvedli prireditev z naslovom »Majhna srca 
nosijo veliko ljubezni«. Tako tudi najmlajši dokazujemo, da 
znamo stopiti skupaj, da je v naših majhnih telesih veliko 
srce in da smo z dobro voljo in vztrajnostjo pripravljeni ve-
liko narediti.
Tudi v naš vrtec se je potihoma prikradel najčarobnejši, naj-
nežnejši, najljubeznivejši, ter najbolj nasmejan in objemov 
poln mesec december. Vsega tega se bomo v našem vrtcu 
držali, tako da si bomo:
• čarobnost prikradli s skupnimi dejavnostmi, prežetimi z igro,
• nežnost pričarali z umirjeno glasbo in branjem pravljic,
• ljubezen izkazovali z iskrivimi pogledi,
• nasmehe delili in si ob njih srca napolnili,
• objeme podarili in si z besedno zvezo »rad te imam« de-

cembrske dni v čarobnost praznikov ovili.
Tudi vam želimo, da si decembrski čas polepšate s trenutki, 
ki ne stanejo nič, a pomenijo tako zelo veliko. Prijetne pra-
znike in igrivo leto, ki prihaja, vam želimo otroci in zaposleni 
iz vrtca Cezanjevci.

Jasna Špindler,  
pomočnica ravnateljice za vrtec Cezanjevci

V Vrtcu Mala Nedelja smo z veseljem pričakovali jesen. Le-
tošnje leto veliko dejavnosti namenjamo duhu leta prleških 
vrednot. V tem pričakovanju smo si pripravili »en lušten 
dan«. Otroci in vzgojiteljice iz vseh skupin, od najmlajših 
do najstarejših, smo ga namenili prijetnemu druženju ob 
naslednjih opravilih: trebljenju buč, »smükanju« grozdnih 
jagod (grolik) s pecljev, kuhanju grozdnega soka in marme-
lade, »klopfanju« sončnic in »kožühanju« koruze.
Ni šlo zgolj za obujanje starih običajev iz časov naših babic 
in dedkov. Bistveni so bili marljivost, vztrajnost, prijetno 
druženje in veselje. In za to smo potrebovali so pridne, 

spretne roke in dobro voljo. Otroci so nas, odrasle, prese-
netili s svojo zavzetostjo za posamezna opravila.
Tako smo se otroci in vzgojiteljice vsaj za en dan preselili v 
čas, ko še ni bilo sodobne kmetijske mehanizacije in so bila 
kmečka opravila skorajda praznik, ob katerem so se ljudje 
družili in veselili ter krepili medsebojne vezi ob nudenju 
sosedske pomoči. Te vrednote so tudi v današnjem času še 
kako pomembne. Še pomembneje pa je, da jih še posebej pri 
najmlajših privzgajamo, krepimo in ohranjamo. Kmečka op-
ravila smo zaključili s pesmijo, seveda domačo, prleško.

Vrtec Mala Nedelja
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Otvoritev Naše male knjižnice

Pravljice in gibanje za otroke in starše v vrtcu Mala Nedelja

Na  turoben novembrski dan je bil v našem vrtcu prav po-
seben dogodek. V okviru bralnega projekta Pikagoga Knji-
goljubka smo doživeli otvoritev Naše male knjižnice, knji-
žnice vrtca Mala Nedelja. Prostor, ki smo ga dobili z novim 
prizidkom vrtca, se je že lep čas polnil s knjigami, slikani-
cami in literaturo za starše. Ker letos obeležujemo tudi leto 
prleških vrednot, smo poseben kotiček namenili prleškim 
avtorjem, ki so nam ob tej priliki podarili kar nekaj svojih 
knjig – slikanic za otroke.
Svoje knjižne izdelke so nam prijazno podarili naslednji 

Pravljično-gibalna urica za starše in otroke je potekala na turo-
ben novembrski ponedeljek, a mi smo se imeli prav lepo in se 
zabavali. Najprej smo se podali v novo vrtčevsko knjižnico in 
tam s pomočjo lutk prisluhnili zgodbi Žoga za vse. Starši pa so 
ob tem spoznali tudi nov prostor v vrtcu – Našo malo knjižnico.
Po ogledu smo se  odpravili v novo telovadnico, v kateri je po-
tekalo zabavno razgibavanje ob glasbi: najprej ogrevanje, po-
tem igre z žogami, nato poligon, igre v parih in trojicah s starši 
in otroki. Zanimivo je bilo, da so se nam na pravljično-gibalni 
urici poleg mamic pridružili tudi očetje in babice. Na koncu 
smo se umirili ob vajah iz joge, vodeni vizualizaciji in instru-
mentih za umirjanje.
Sledilo je sladkanje s suhim sadjem v naši igralnici, hkrati pa 
smo se odžejali z jurkinim sokom, ki smo ga že jeseni skuhali 
v vrtcu.

avtorji: Jasna Branka Staman, Jasna Jurkovič, Janja Jere-
bič Žalik, Brigita Bohinec Zadravec, Saša Pergar, Kseni-
ja Kolar Švarc in Grega Farkaš. Prav tako smo jih veliko 
dobili v dar tudi od Splošne knjižnice Ljutomer. Za vse 
podarjene knjige se avtorjem in knjižnici iskreno zahva-
ljujemo. 
Prireditev so s kulturnim programom popestrili otroci 
iz vrtca in Milica Zmazek iz Kulturnega društva Anton 
Krempl. Kulturno društvo pa je avtorje, ki so vrtcu podari-
li svoje knjige, obdarilo s pesniško zbirko Milice Zmazek.
Pot v Našo malo knjižnico nam je pokazala Pikagoga Knji-
goljubka, ki je naša maskota, in nas napotila k ogledu. 
Starše in otroke spodbuja tudi k skupnemu branju  ter obi-
skovanju vrtčevske knjižnice in izposoje knjig v njej. Ta bo 
vrata za izposojo za starše in otroke prvič odprla naslednji 
ponedeljek. Tudi tega se že veselimo.
Knjige nam odpirajo vedno nove in nove poti, nas vodijo v do-
mišljijske svetove in nam odkrivajo nova spoznanja. Knjižnice 
so zato prave zakladnice. In v našem vrtcu smo ponosni, da 
imamo eno takih malih zakladnic – Našo malo knjižnico.
Veseli bomo, če bodo naše knjige vsakotedensko potovale 
k našim družinam in k našim otrokom ter bogatile male in 
velike bralce.

 Vrtec Mala Nedelja

Po lepem druženju, za katerega so starši rekli, da je bilo res 
zanimivo in zabavno, smo se poslovili, otrokom podarili še ba-
lone in odšli vsak v svoj topel dom.

Ksenija Kolar Švarc in Bronja Dolamič, vrtec Mala Nedelja
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»Prova prleška brotva« v vrtcu Mala Nedelja

V vrtcu Mala Nedelja smo že na začetku novega šolskega 
leta 2022/2023 pričeli z obujanjem pravih prleških obi-
čajev, ki jih želimo ohraniti. Klopotci so nam naznanili, da 
se tudi v okolici našega kraja pričenjajo trgatve. V skupini 
otrok 4–6 let smo se zato odločili, da za kakšen dan ali dva 
svojo igralnico prestavimo v naravno okolje.
V bližini vrtca smo si najprej dobro ogledali brajde in si nare-
dili načrt za pravo prleško trgatev. Otroci so zelo dobro znali 
pripovedovati o poteku trgatve, naučili pa smo se tudi  ne-
kaj prleško-slovenskih parov besed: brotva – trgatev,  püta 
– brenta, preša – stiskalnica, broči, trgači – obiralci grozdja.
Med obiranjem grozdja smo seveda peli domače ljudske pe-
smi, najbolj pa so si otroci zapomnili pesem »Jaz pa v gori-
co grem«, ki še vedno pogosto odmeva pri nas. Po obiranju 
grozdja nismo stisnili na stiskalnici, ampak smo si ga privo-
ščili kot sadno malico na obisku pod brajdami pri Ludviku 
Rudolfu, domačem pesniku, ki nas je z veseljem sprejel in 
nam povedal svojo pesem »Prleška brotva«. Otroci so ob 
poslušanju pesmi in okušanju sladkih grozdnih jagod neiz-
merno uživali. Za poslastico smo si naslednji dan pripravili 
še zaključek »brotve« ter se v prelepem ambientu pri vrtcu 
Mala Nedelja veselili ob slastni potici, odličnem grozdnem 
soku in grozdju. Druženje ob jesenskih opravilih, kot je 
brotva, prleških jedeh ter pesmih in starih prleških izrazih je 
vrednota, ki jo moramo predati tudi našim najmlajšim.

Silvija Filipič in Liljana Peršak, Vrtec Mala Nedelja

- glavni trg Ljutomer -VABLJENI NA DRSALIŠČE
od 6. 12. 2022 do 8. 1. 2023

Obratovalni čas:
od ponedeljka do četrtka: 12.00 - 20.00

petek in sobota: 10.00 - 22.00
nedelja: 12.00 - 20.00

Uporaba drsališča: 1 €
Izposoja drsalk: 1 €

Ob predhodni najavi večjih skupin (vsaj 3 dni prej) bo drsališče obratovalo tudi izven delovnega časa.
Najave in informacije na tel.: 070 841 741
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Iz društev in organizacij

Laična pomoč družinam »Skupaj zmoremo« 

Center za socialno delo Pomurje, enota Ljutomer, kot del pro-
grama javnih del že vrsto let izvaja preventivni program La-
ična pomoč družinam »Skupaj zmoremo«. V letošnjem letu 
smo program izvajali na območju občin Ljutomer in Križevci. 
V letu 2022 je bilo na območju Občine Ljutomer v program 
vključenih 7 družin in 11 otrok. Program je namenjen druži-
nam, ki so se znašle v socialnih težavah in stiskah, ki se od-
ražajo v napovedujočih motnjah pri otrocih (učne težave, ču-
stvene motnje, vzgojne težave ipd.).
Cilji programa so:
• učna pomoč otrokom;
• spodbujanje celovitega in uravnoteženega osebnostnega 

razvoja otrok;
• izboljšanje kvalitete življenja in prostega časa otrok;
• učenje socialnih veščin skozi medsebojne odnose;
• izboljšanje samopodobe otrok in njihovih staršev;
• nudenje ustrezne pomoči in podpore otrokom in staršem v 

stiskah in težavah.
Ker je eden izmed naših ciljev tudi izboljšanje kvalitete življe-
nja otrok in njihovega prostega časa, vsako leto v času šolskih 
počitnic s pomočjo donatorjev poskušamo organizirati razne 
aktivnosti za otroke, kot so delavnice, kopanje ipd. Letos smo 
izvedli aktivnosti za otroke v Parku 1. slovenskega tabora v 
Ljutomeru (mednarodni dan družine) in jesensko delavnico, 
v času poletnih počitnic pa so se otroci, vključeni v program 
laične pomoči družinam, skupaj z izvajalci hodili kopat na le-
tno kopališče v Ljutomer, v Bioterme Mala Nedelja in v Terme 
Banovci. Na tem mestu se še enkrat zahvaljujemo vsem do-

natorjem, ki prisluhnejo naši prošnji in nam pridejo naproti.
Naše izkušnje so pokazale, da:
• je program v družinah pozitivno sprejet,
• se med otroki in člani družine ter izvajalci programa razvije 

zaupen in prijateljski odnos,
• se otrokom izboljša učni uspeh in njihovo delovanje v šoli,
• se pri otrocih izboljšata samopodoba in samozaupanje,
• se delovanje posameznih družinskih članov izboljša,
• se izboljšajo odnosi in komunikacija med družinskimi člani.

Center za socialno delo Pomurje, enota Ljutomer

CSD Pomurje do pomembne 
mednarodne nagrade
Center za socialno delo (CSD) Pomurje je izmed 84 pri-
javljenih projektov na razpisu za Evropsko nagrado za 
socialne storitve 2022 (European Social Service Awards 
2022) dosegel prvo mesto v kategoriji Sodelovalna pra-
ksa (Collaborative Practice). Razglasitev in podelitev je 
17. novembra 2022 potekala v Malagi v Španiji.
V medinstitucionalni skupini za preprečevanje nasilja 
Pomurje sodelujemo s predstavniki Policijske uprave 
Murska Sobota ter strokovno in laično javnost ozave-
ščamo o problematiki nasilja v družini, svoje delova-
nje prilagajamo ciljnim skupinam in se odzivamo na 
aktualno problematiko na področju nasilja v družini.

CSD Pomurje

- glavni trg Ljutomer -VABLJENI NA DRSALIŠČE
od 6. 12. 2022 do 8. 1. 2023

Obratovalni čas:
od ponedeljka do četrtka: 12.00 - 20.00

petek in sobota: 10.00 - 22.00
nedelja: 12.00 - 20.00

Uporaba drsališča: 1 €
Izposoja drsalk: 1 €

Ob predhodni najavi večjih skupin (vsaj 3 dni prej) bo drsališče obratovalo tudi izven delovnega časa.
Najave in informacije na tel.: 070 841 741
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Béročka je osvojila prvo mesto po 
izboru žirije

2. tabor mentorjev  
gasilske mladine

Program Starejšim naproti – za boljši jutri

19. novembra 2022 je v Artičah pri Brežicah v organiza-
ciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejav-
nosti potekala državna revija poustvarjalcev slovenskega 
glasbenega izročila. Prvo mesto po izboru žirije je osvojila 
zasedba Béročka (Zavod Herbija Prlekija, Ljutomer), ki jo 
sestavljata Selma Franov in Marinka Prelog.
Območna srečanja poustvarjalcev glasbenega izročila, na 
katerih se je predstavilo 227 zasedb, so od januarja do okto-
bra potekala po celi Sloveniji, strokovno pa so jih spremljali 
Urša Šivic, Jasna Žitnik, Ingrid Mačus, Klemen Bojanovič in 
Simona Moličnik, ki so vsak nastop na srečanjih ovrednoti-
li. Na podlagi ocen nastopov so izvajalcem prisodili bodisi 
območno bodisi regijsko ali najvišjo – državno kakovostno 
raven. V Artičah je tako nastopilo deset najboljših, njihov 
nastop pa je spremljala tričlanska strokovna žirija v sestavi 
Petra Trobec, Matej Jevnišek in Blaž Andrejka.

Drugi vikend v novembru smo v Gasilski zvezi Ljutomer 
namenili druženju in izobraževanju mentorjev gasilske 
mladine na 2. taboru mentorjev. Dopoldan smo izkoristili 
za spust po reki Muri, popoldan pa pogovoru o stresu in 
tehnikah umirjanja. Sledil je družabni večer.
V nedeljo dopoldne smo prisluhnili Robertu Okornu, ki 
nam je predstavil pomembnost načrtovanja oziroma že 
skoraj menedžiranja dogodkov pri delu z gasilsko mla-
dino in pravilne predstavitve svojih načrtov odločeval-
cem v skupnosti. V praktičnem delu delavnice smo nato 
v skupinah pripravili svoje projekte po smernicah in v 
skladu z informacijami, ki smo jih med predavanjem pri-
dobili.
Tabor smo zaključili ob sproščenem druženju ter izme-
njavi mnenj in zamisli o nadaljnjem delu.

Gasilska zveza Ljutomer

Na Centru za socialno delo Pomurje, enota Ljutomer, smo 
v letu 2022 začeli z izvajanjem programa Starejšim naproti 
– za boljši jutri. Poglavitni namen programa je medgenera-
cijsko sodelovanje ter povezovanje, deljenje življenjskih iz-
kušenj, vključevanje v aktivnosti, druženje, širjenje socialne 
mreže in sklepanje novih poznanstev. Namen programa je 
skupaj s starejšimi uporabniki ustvariti varen prostor za po-
govor, pomoč in sklepanje novih prijateljstev. Dolgoročni cilj 
programa je omogočanje vključenosti starejšim v socialno 
mrežo, ohranitev skupin in širjenje te mreže, omogočanje 
podaljševanja življenja v domačem okolju, preprečevanje 
osamitve in izključenosti, krepitev in ohranjanje samostoj-
nosti telesnega in duševnega zdravja ter nudenje podpore, 
medsebojna pomoč in spodbujanje prostovoljstva.
Z izvedbo delavnic, ki obsegajo pogovor, deljenje izkušenj, 
predavanja, tematska srečanja, aktivnosti na prostem itd., že-
limo prispevati h kvalitetnejšemu življenju vseh udeleženih. 
V Občini Ljutomer se je program izvajal v Krajevni skupnosti 
Mala Nedelja, trenutno pa program izvajamo v Krajevni skup-
nosti Radoslavci, in sicer vsak četrti četrtek v mesecu med 9. 
in 11. uro v gasilskem domu.

Mojca Strnišnik in Nada Kovačič, CSD Pomurje,
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Društvo Vita deluje že 30 let

Poškodbe glave so civilizacijski davek sodobnega časa in eden 
največjih zdravstveno-socialnih problemov v večini razvitih 
zahodnih dežel. Razvoj tehnike in prometa, spremenjen način 
življenja, ekstremni športi in nasilje so glavni vzroki nezgo-
dnih možganskih poškodb. Prizadenejo vsa področja člove-
kovega delovanja: gibanje, čutenje, zaznavanje in dojemanje 
okolja, odzivanje nanj, sporazumevanje, vedenje in čustvova-
nje. Pogosto so trajne in ne spremenijo le življenja poškodova-
nega, ampak prizadenejo celotno družino.
Društvo Vita je nastalo na pobudo staršev poškodovanih ot-
rok in deluje že okroglih 30 let. Poškodovanim nudimo soci-
alnovarstvene programe za vključevanje v družbo, aktivno 
preživljanje časa, razvijanje in ohranjanje socialnih veščin, 
miselnih sposobnosti ter fizičnih in psihičnih sposobnosti.
V Ljubljani deluje dnevni center, v katerem se naši člani 
družijo, se udeležujejo delavnic, organiziramo pa tudi fizio-
terapijo in masažo. Vsak mesec pripravljamo izlete ter tako 
spoznavamo lepote Slovenije in pridobivamo novo znanje, 
dvakrat letno pa za svoje člane organiziramo tabor. Svojci 
poškodovanih pri nas lahko dobijo nasvete in se vključijo v 
podporno skupino.
Poleg socialnovarstvenih programov izvajamo tudi pro-
gram osebne asistence, ki je namenjen vsem vrstam invali-
dnosti. V ta program se lahko vključijo invalidne osebe, ki z 
oddajo vloge na Centru za socialno delo pridobijo odločbo 
o pravici do osebne asistence. V letu 2023 se bomo vključili 
v izvajanje obnovitvene rehabilitacije, ki jo financira Zavod 
za zdravstveno zavarovanje.
Ker pa želimo, da bi bilo nezgodnih poškodb čim manj, je 
pomembna dejavnost društva tudi preventiva na področju 
cestnega prometa. Največ poškodb možganov se namreč 
zgodi zaradi prevelike hitrosti, uporabe mobilnih telefonov 
med vožnjo ali hojo, vožnje pod vplivom alkohola ali ma-
mil, neuporabe varnostnega pasu in čelade, slabe vidnosti 
pešcev na cesti in neupoštevanja cestnoprometnih predpi-
sov. V ta namen s podporo Agencije RS za varnost prometa 
redno izvajamo predavanja, s katerimi ozaveščamo javnost 
o tovrstni problematiki.
Več o nas, aktualnem dogajanju in kontaktnih podatkih 
boste našli na spletni strani http://www.vita-poskodba-
-glave.si/ in na družbenem omrežju Facebook v profilu 
Društvo Vita (https://www.facebook.com/d.vita.novicke).

Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave

Srečanje gasilskih veteranov 
Gasilske zveze Ljutomer

Za Evelin po sektorju Cven

26. novembra 2022 je Gasilska zveza Ljutomer v Zadru-
žnem domu na Cvenu  organizirala srečanje veteranov 
Gasilske zveze Ljutomer. Srečanja se je udeležilo 156 
gasilskih veteranov iz 21 prostovoljnih gasilskih dru-
štev. Vse navzoče je pozdravil predsednik Gasilske zveze 
Ljutomer Andrej Rus. Sproščeno vzdušje na srečanju je 
dodatno popestril še kratki kulturni program. S plesno 
folklorno točko so se predstavili otroci Osnovne šole 
Ivana Cankarja Ljutomer, podružnica Cven pod vod-
stvom Tanje Trstenjak, za obilo smeha pa so s skečem 
«Bivalna enota gasilskih veteranov« poskrbele gasilke 
PGD Radoslavci. Udeleženci so ob zvokih harmonike 
obujali spomine in dodatno okrepili medsebojne vezi. 
Po besedah namestnice predsednika Gasilske zveze 
Irene Križanič je bilo srečanje dogodek, namenjen ga-
silskim veteranom, ki so pokazali, kaj pomenijo besede 
pripadnost, humanost, solidarnost in tovarištvo. To je 
poslanstvo, ki ga gasilci s svojim delom prenašamo na 
prihodnje generacije.

Gasilska zveza Ljutomer

Na začetku šolskega leta so se mladi gasilci Gasilske zveze 
Ljutomer ponovno zbrali in se podali na pohod – tokrat 
med gasilskimi domovi sektorja Cven. Dan mladih gasil-
cev so tudi tokrat posvetili mladi gasilki Evelin Bukovec, 
ki je leta 2018 izgubila borbo s svojo boleznijo. Skupaj z 
Evelinino družino in prijatelji se nas je zbralo kar 89.
Pohod smo začeli na Zgornjem Krapju, nato pa odšli do 
Spodnjega Krapja, mimo Gezovih jam in do Mote ter do-
godek zaključili na Cvenu. V vseh gasilskih domovih so 
nas tudi letos toplo sprejeli s pozdravom, predstavitvijo 
in pogostitvijo, za kar se vsi pohodniki odgovornim iskre-
no zahvaljujemo.

Gasilska zveza Ljutomer



56

Z novim šolskim letom smo se mladi ponovno začeli družiti 
na vajah v gasilskem domu v Ljutomeru. Na začetku smo si 
zastavili načrt dela in del tega do novega leta tudi že izpol-
nili. Vsak teden ob četrtkih se na vajah srečajo mladinci, ob 
sobotah pa pionirji in se spoznavajo z gasilskim orodjem 
in opremo.
Med krompirjevimi počitnicami smo v gasilskem domu tudi 
prespali. Čas smo koristno izkoristili za vajo evakuacije ter 
spoznavanje nevarnosti požara baterij in načinov, na katere 
ga lahko preprečimo. S hitro-napadalno cevjo smo pogasili 
»požar« v požarni hiški, pomerili smo se v zabavnih štafetnih 
igrah ter nato zaplesali v čarovniškem disku. Pred spanjem pa 
smo si ogledali še film v čarovniškem kinu.
Praznične decembrske dneve smo tradicionalno začeli z 
adventno delavnico, na kateri smo spekli okusne piškote in 
izdelali novoletne okraske, s katerimi smo okrasili društveno 
jelko, ki raste pred gasilskim domom.

Obveščamo vas, da je bilo 29. julija 2022 v okviru spodbud za 
zaposlovanje objavljeno Javno povabilo »Hitrejši vstop mla-
dih na trg dela«. Javno povabilo je odprto od 16. avgusta 2022 
do 31. januarja 2023 oz. do razdelitve razpoložljivih sredstev. 
Ponudbe delodajalci oddajo na Portalu za delodajalce na sple-
tni strani ZRSZ.
Namen spodbude za zaposlitev je hitrejši prehod mladih 
brezposelnih oseb iz ciljne skupine na trg dela, pridobitev 
delovnih izkušenj in kompetenc ob pomoči izkušenega men-
torja z zaposlitvijo za nedoločen čas pri izbranih delodajalcih. 
To prispeva tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in 
povpraševanjem na trgu dela in povečanju socialne varnosti 
mladih. Tako osebe kot mentorji se morajo usposabljati ali iz-
obraževati pri zunanjih izvajalcih, registriranih za dejavnost 
izobraževanja, z namenom pridobitve dodatnih kompetenc v 
trajanju vsaj 30 šolskih ur, zaželeno je, da iz digitalnih vsebin. 
Izobraževanje mora biti izvedeno v prvih 6 mesecih zaposli-
tve ZRSZ pa je treba predložiti ustrezno dokazilo.
Spodbuda za zaposlitev mladih iz ciljne skupine je name-
njena delodajalcem, ki poslujejo v realnem sektorju, razen 
izjem, določenih v javnem povabilu, ter v okviru sektorja 
S.15 kot društvo, njihovo združenje, ustanova, zavod ali 
mladinski svet.

Decembra pa je delavnost in vnemo mladih gasilcev PGD 
Ljutomer z darili ponovno nagradil Dedek Mraz. Skupaj z 
njim smo odštevali sekunde do prižiga lučk na jelki, ki je ob 
letošnjih novoletnih praznikih zasvetila že petič.

PGD Ljutomer

Ciljna skupina so brezposelni, stari do vključno 25 let in 364 
dni oz. mlajši od 26 let. V zaposlitev preko spodbude se ne 
more vključiti brezposelna oseba, ki je bila v zadnjih 12 mese-
cih pred oddajo ponudbe pri določenem poslovnem subjektu 
zaposlena s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, razen v primeru 
pogodbe o zaposlitvi zaradi izvajanja javnih del, oziroma je la-
stnik ali solastnik ali ustanovitelj tega poslovnega subjekta ali 
ga osebno vodi ali ima v njem status prokurista.
Višina subvencije za 18 mesecev za nedoločen čas je odvisna 
od trajanja brezposelnosti, izobrazbe in vključitve v dodatno 
pokojninsko zavarovanje.
Mentor mora imeti vsaj 3 leta delovnih izkušenj in mora biti 
osebi obvezno na voljo ves čas subvencionirane zaposlitve. 
Javno povabilo ne določa, da mora biti mentor zaposlen pri 
istem delodajalcu, torej gre lahko tudi za zunanje mentorstvo.
Usposabljanje ali izobraževanje mora trajati vsaj 30 šolskih 
ur tako za brezposelno osebo kot tudi mentorja – zaželeno je, 
da iz digitalnih vsebin. Izvedeno mora biti v prvih 6 mesecih 
zaposlitve, ZRSZ pa mora biti o izvedenem usposabljanju in 
izobraževanju dostavljeno ustrezno potrdilo. V nasprotnem 
primeru bo mesečno izplačevanje subvencije zaustavljeno.

Branko Baša, ZRSZ Območna služba Murska Sobota, 
vodja oddelka Aktivna politika zaposlovanja za Pomurje

Mladi v PGD Ljutomer

Javno povabilo »Hitrejši vstop mladih na trg dela« 
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Tamburaška skupina, ki šteje 13 članov, se je predstavila 
na Kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Za-
igrala je na Dnevu poezije in vina v Ljutomeru in na Sla-
vičevem večeru v Križevcih. Na Cvenu so zvoki tamburic 
sprejeli medeno kraljico in dan polepšali udeležencem na 
srečanju starejših krajanom  Krajevne skupnosti Cven ter 
na Kožuhanju.
Mešani pevski zbor je zapel na 140-letnici POŠ Cven in na 
Prleški suiti na Cvenu. Tam je na našem odru zapel tudi Ko-
morni zbor Orfej. Zelo lepo smo se imeli kot gostje na kon-
certu ob 40-letnem delovanju ženskega zbora Ljubečanke 
v Narodnem domu Celje. Sedaj se naš 33-članski zbor prip-
ravlja na božično-novoletne koncerte, ki bodo decembra na 
prostem.
Folklorna skupina KD Cven se je skupaj z vokalno skupino 
dvakrat predstavila v Termah 3000 tamkajšnjim gostom iz 
Avstrije, Nemčije, Slovaške in drugih držav. Svojo bogato 
kulturno dediščino so predstavili s plesom, petjem, oble-
kami in običaji. Na prireditvi Lepote Slovenije so skupaj 
z Mladinsko folklorno skupino predstavili še plese Bele 
krajine, Goričkega in Prlekije. Mladinska folklorna skupina 
je zaplesala še na Folklornem festivalu v Ljutomeru in na 
srečanju starejših krajanov na Cvenu. Veseli smo, da naša 
mladinska skupina šteje kar 16 članov.
Literarno-recitacijska sekcija se je predstavila v Domu sta-
rejših občanov v Ljutomeru, na srečanju starejših občanov 
in z recitacijami na spominski slovesnosti na Moti. Olga 
Majcen je svoje pesmi v prleščini prebrala na Prleških su-
itah na Cvenu in v Apačah. Tam je vodila tudi celotno pri-
reditev.
Sara Vinkovič je na Lepotah Slovenije predstavila svoje 
fotografije iz cele Slovenije. Ob fotografijah je povedala še 
zanimivosti raznih krajev in nas povabila na ogled vseh le-
pot. Kulcultura je bila vse leto aktivna s fotografiranjem in 
snemanjem prireditev na Cvenu, v občini in drugod.
Gledališka skupina je s svojimi skeči kar štirikrat zabavala 
goste Hotela Radin. Predstavili so se še v Gaberju in v Bio-
termah Mala Nedelja. Sedaj pa se aktivno pripravljajo na 
Veseli večer, ki bo 26. decembra 2022 v Zadružnem domu 
na Cvenu. Tam bo poskrbljeno tako za smeh kot za dobro 
glasbo.
Za vstop v prelep decembrski čas smo za otroke vrtca in 
šole na Cvenu priredili otroško predstavo Koki in ostale do-

Aktivnosti Kulturnega društva Cven

mače živali na kmetiji. Na koncu smo skupaj z otroki tudi 
zapeli in zaplesali. Nasmeh na obrazu otrok je najlepše da-
rilo in dokaz, da delamo dobro in z velikim srcem.
Iskrena hvala vsem članom KD Cven, da s svojo priso-
tnostjo pomembno vplivajo na odlično delovanje našega 
kulturnega društva. Vsem želim čudovite praznike in vse 
najboljše v letu 2023.
Mateja Topolinjak, predsednica Kulturnega društva Cven

Novi programi za mlade, nove, 
še večje priložnosti in nepozabni 
spomini

Iztekel se je naš prvi projekt mladinske izmenjave Eras-
mus+ v vlogi organizacije gostiteljice. Z mladimi smo 
delovali pod naslovom Bodi sprememba: RECIKLIRAJ!, 
v sklopu katerega smo se učili, kako naš planet ohraniti 
čim bolj zelen za vse prihodnje generacije.
V projektu so sodelovale 4 države in 5 organizacij. Za 
mlade smo pripravili pester urnik, v sklopu katerega 
so potekale aktivnosti na temo projekta. Tako smo 
med drugim spoznali trgovino brez embalaže, center 
ponovne uporabe, stare slovenske obrti, projekt »Viški 
hrane«, življenje nekoč v prazgodovini, domače na-
ravne izdelke, spoznali pa smo tudi gostujoče države 
in njihov pogled na temo projekta. Rezultati projekta 
se že odražajo v povratnih informacijah mladih in so-
delujočih partnerskih organizacijah. Veseli nas, da je 
tema projekta med mladimi živa in da je mladim zares 
pomembno, v kakšnem okolju živijo. Med aktivnostjo 
smo izvedeli mnogo pomembnih informacij, med dru-
gim to, da je Slovenija v samem vrhu med državami, ki 
skrbijo za okolje, ne onesnažujejo in reciklirajo.
Zahvaljujemo se vsem prostovoljcem, posameznikom 
in organizacijam, ki so sodelovali v programu ter ki 
so nam med aktivnostjo nesebično ponudili svojo po-
moč in svoj prosti čas namenili sodelovanju z nami. Z 
njihovim doprinosom smo projekt lahko izpeljali zelo 
kakovostno, kar so prepoznali tudi sodelujoči iz par-
tnerskih organizacij na mednarodnem nivoju.

Mladinski svet Ljutomer
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Strokovni posvet »Nasilje v družini – kako zaščititi otroka« ob 25. novembru, 
mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami

Generalna skupščina Združenih narodov, ki je 25. november 
razglasila za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami 
in deklicami, nasilje nad ženskami opredeljuje kot »vsako de-
janje nasilja na podlagi spola, ki je posledica ali ima lahko za 
posledico fizično, spolno ali psihično škodo ali trpljenje žensk 
vključno z grožnjami s tovrstnimi dejanji, prisilo ali samovolj-
nim odvzemom prostosti, bodisi v javnem bodisi v zasebnem 
življenju«. Izraz nasilje na podlagi spola uporabljamo za vse 
oblike nasilja, ki so posledica neenakosti med spoloma in je 
usmerjeno proti osebi zaradi njenega spola ali spolne usmer-
jenosti.
Center za socialno delo Pomurje je tako 24. novembra 2022 
organiziral že 5. tradicionalni strokovni posvet z namenom 
obeleženja mednarodnega dneva boja proti nasilju nad 
ženskami in deklicami, tokrat z naslovom  »Nasilje v družini 
– kako učinkovito zaščititi otroka«.
Na strokovnem posvetu smo poslušali strokovna predavanja 
izbranih predavateljev. Prvi  je spregovoril dr. Branko Lobni-
kar, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, ki je 
izpostavil, da so otroci naše največje bogastvo, zato tako tudi 
ravnajmo z njimi. Bodimo njihov glas in storimo vse, da so in 
ostanejo varni. Policijske postaje so varne točke, na katere se 
otroci lahko zatečejo v primeru težav. Naj otroci to vedo.
Sledilo je strokovno predavanje Mirjam Kline, vrhovne države 
tožilke, vodje oddelka za kazenske zadeve na Vrhovnem dr-
žavnem tožilstvu RS, ki je izpostavila, da je treba biti še pose-
bej pozoren, kadar otrok nastopa kot žrtev ali priča kaznivega 
dejanja. Pomembno je, da se otroka dodatno ne izpostavlja.
Sledila je predstavitev Hiše za otroke – Barnahus. To je pro-
jekt, katerega temeljni namen je zaščita otrok, žrtev in prič 

kaznivih dejanj v kazenskem postopku, in je v letošnjem letu 
zaživel tudi v Sloveniji. Hišo za otroke sta nam predstavili Ana 
Šutar in Urša Kovač.
Iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba se je pos-
vetu pridružila Ana Raguž Šutalo, mag. psih., ki je s prispev-
kom »Nasilje nad otroki – doprinos strokovnjaka v procesu 
okrevanja žrtve« spregovorila o pomembnosti nudenja takoj-
šnje pomoči otroku in njegove razbremenitve, da bi zmanjšali 
posledice, ki jim je bil izpostavljen zaradi nasilja.
Sledila je Nina Mezinec, kriminalistična inšpektorica specia-
listka z Oddelka za mladoletniško kriminaliteto UKP na Gene-
ralni policijski upravi, ki je pojasnila, kako poteka forenzični 
intervju, ki lahko poteka tudi v prej že omenjeni Hiši za otro-
ke, ter kakšni so principi dela in načela dobrega forenzičnega 
intervjuva.
Ob koncu posveta se nam je s svojim strokovnim predava-
njem pridružil še dr. Simon Slokan, glavni šolski inšpektor z 
Inšpektorata za šolstvo, ki je spregovoril o nasilju v šolskem 
prostoru.
Tema letošnjega posveta je bila tako nekoliko drugačna 
kot pretekla leta, ko smo se osredotočali zlasti na nasilje na 
ženskami. Tokratna rdeča nit strokovnega posveta je bil otrok 
in ustrezen način njegove zaščite pred nasiljem. Nasilje nad 
otroki je zagotovo kompleksen in večplasten pojav, ki zahteva 
multidisciplinaren pristop vseh institucij, ki se z otroki in na-
siljem nad njimi srečujemo. Preprečevanje nasilja in pomoč 
otroku je dolžnost nas vseh, saj ima preprečevanje nasilja 
razsežnosti, ki presega interes posameznika. Ne glede na to, 
v kateri vlogi se srečamo z nasiljem nad otrokom, morda kot 
mimoidoči na sprehodu, sosed na ulici, vzgojitelj ali učitelj, 
strokovni delavec ali politik, vselej je naša dolžnost, da se od-
zovemo in otroku pomagamo.

Otrok se ne rodi zato,
da bi rešil probleme svojih staršev,
zapolnil praznino v njunem življenju
ali njun odnos naredil popoln.
Rodi se zato, da bi pisal in živel
svojo lastno zgodbo.

Zagotovimo otrokom varno in mirno otroštvo in jim na ta na-
čin omogočimo, da bodo pisali in živeli svojo lastno zgodbo.

Sandra Babič, direktorica CSD Pomurje
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Krojimo mladinski sektor

Urad Republike Slovenije za mladino je 22. novembra 2022 
v Festivalni dvorani v Ljubljani organiziral letni nacionalni 
posvet mladinskega sektorja z udarnim naslovom Krojimo 
mladinski sektor. Mladinski center Prlekije (MCP) je na pripo-
ročilo Urada za mladino ob svojem neprekinjenem 28-letnem 
delovanju predstavil svoj primer pozitivne prakse inovativnih 
oblik izobraževanja, ki ga izvaja v osrčju slovenskega pode-
želja. Predstavitev je izvedla Alenčica Studnička. Predstavila 
je dve mladinki, ki sta bili dolgotrajno brezposelni in mla-
dostniško izgubljeni, po vključitvi v MCP-jevo praktično-teo-
retično izobraževanje pa sta postali ključni nosilki večletnih 
projektov in profesionalki, torej zaposleni. Govorili je bil tudi 
o izvajanju učnih delavnic, na katerih se je na šestmesečnem 
usposabljanju že več kot 40 oseb pripravljalo za izvajanje uni-
verzalnega poklica »mladinski delavec v NVO«, več kot polovi-
ca vključenih pa je se potem tudi zaposlila.
Na omenjenem dogodku so se zbrali predstavniki mladin-
skih centrov s podeljenim državnim certifikatom delova-
nja v javnem interesu in mladinskih organizacij, mladi 
ter mladinski delavci in drugi akterji s področja izvajanja 
mladinskega dela. Predstavniki MCP in MSL so bili: Tamara 
Brumen, Tadeja Muršič, Janko Korošec, Rozmari Tivadar, 
Mitja Pivec, Alenčica Studnička, Matej Rustja, Franc Novak 
in Rudi Stegmüller. Udeleženci so v moderiranem procesu 

izmenjevali primere dobre prakse in nakazovali poti do 
uresničitve vizije močnega sektorja mladih, ki se zna in se 
bo znal ter zmogel odzivati na izzive časa in potrebe. Pos-
veta se je udeležil tudi minister za izobraževanje, znanost 
in šport dr. Igor Papič, ki je na dogodku sodeloval v dialogu 
z udeleženci, nato pa podelil tudi državna priznanja za iz-
jemne dosežke v mladinskem sektorju.
Tematsko je posvet naslavljal aktualne izzive, s katerimi se 
sektor srečuje v obdobju po epidemiji. To so predvsem nove 
kompetence, ki jih mladinski delavci potrebujejo za odziva-
nje na potrebe mladih, nastalih zaradi digitalizacije, poslab-
šanja duševnega zdravja in splošnega stanja duha, v katere-
ga je ujeta ciljna publika mladih. Spraševali so se, ali nekoč 
ključni kompetenci mladinskega sektorja – prostovoljstvo in 
neformalno izobraževanje – mlade dovolj pritegneta, ali je 
»ponudba«, ki jo skupaj z mladimi organizacije ustvarjajo, 
dovolj »konkurenčna«, ali je poklic mladinskega delavca do-
volj cenjen ter kako nagovarjati javnost, da bo prepoznala 
pomen in potencial mladinskega dela.
Veseli nas, da je pomemben dogodek za nadaljnji razvoj 
mladinskega sektorja v Republiki Sloveniji zelo lepo uspel 
in da so bili predstavniki iz štajersko-prleškega območja 
pomemben člen pri načrtovanju, razpravi in odločanju.

Marijan Košić, Mladinski center Prlekije
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Finančna spodbuda za podjetja v turizmu

V Pomurskem tehnološkem parku bomo v okviru projek-
ta Smarter AOE skupaj s partnerji vzpostavili medna-
rodni ekosistem malih in srednje velikih turističnih 
podjetij (MSP) v Evropski Amazonki (Amazon of Eu-
rope – biosferni rezervat Mura-Drava-Donava) in drugih 
biosfernih rezervatih. Projekt bo spodbudil digitaliza-
cijo in inovativnost, to pa bo imelo za posledico boljšo 
učinkovitost in kakovost storitev, večji prihodek in manjši 
ekološki odtis, kar bo omogočilo turističnim MSP rast 
in inovacije kljub omejenim virom.
V začetku januarja bo na podstrani spletne strani turistič-
ne destinacije Amazon of Europe objavljen javni poziv za 
pridobitev nepovratnih sredstev na področju digitalne 
preobrazbe malih in srednje velikih turističnih podjetij v 
Pomurju. Podjetja lahko pridobijo do največ 3.000 evrov 
finančne spodbude. Če razmišljate o dodatnem uspo-
sabljanju in/ali o izboljšavah na področju digitalnega 
marketinga, o posodobitvah, ki izboljšajo komunikacijo 
znotraj podjetja ali s končnimi uporabniki, o vzpostavi-

tvi spletne strani, o vzpostavitvi rezervacijskega sistema 
ali samo o posodobitvah naštetega, ne zamudite enkratne 
priložnosti in se prijavite na javni poziv. 
V sklopu projekta bo potekala tudi akademija Amazon of 
Europe, ki bo vključevala skupna spletna usposabljanja 
za MSP v turizmu. Načrtovanih je 10 virtualnih delavnic 
z zelo zanimivimi in koristnimi tematikami s področja 
digitalizacije, ki jih bodo vodili strokovnjaki z različnih 
področij digitalizacije. Podjetja, ki bodo prejela finančno 
spodbudo, bodo upravičena tudi do mentorstva, katerega 
namen je predvsem podpora pri prepoznavanju posebnih 
vprašanj/težav in potreb ter usmerjanje pri ustrezni po-
rabi finančne podpore.
Če boste potrebovali pomoč pri prijavi na javni poziv ali 
boste imeli kakršnakoli dodatna vprašanja, nam pišite ali 
nas pokličite in z veseljem vam bomo pomagali. 
Kontaktna oseba: Tjaša Ružič; e-pošta: tjasa@p-tech.si; 
telefon: 02 530 82 00.

Tjaša Ružič, Pomurski tehnološki park
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Stanje na trgu dela v Občini Ljutomer

Konec oktobra 2022 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje, Ob-
močna služba Murska Sobota, registriranih 3.330 brezposel-
nih oseb, kar je za 4,1 % več kot konec septembra istega leta 
in 18,3 % manj kot konec oktobra 2021. Oktobra se je število 
prijavljenih oseb povečalo zaradi prijav mladih, ki so zaključili 
izobraževanje. Stopnja registrirane brezposelnosti je na Ob-
močni službi Murska Sobota v septembru 2022 znašala 6,9 %. 
V Občini Ljutomer je stopnja registrirane brezposelnosti zna-
šala 4,8 %, kar je manj kot v Pomurju in tudi  manj od stopnje 
registrirane brezposelnosti v Republiki Sloveniji, ki znaša 5,3 
%. Delovno aktivnega prebivalstva je na območju Območne 
službe Murska Sobota za 0,7 % več.
Povečalo se je tudi število oseb, prijavljenih na zavodu, s pri-
javljenim bivališčem v Občini  Ljutomer, in sicer je bilo konec 
septembra v evidenci vodenih  255 oseb, konec oktobra pa  
277 oseb. Konec oktobra preteklega leta je bilo takih oseb 
326. Od tega je več kot polovica (59,9 %) žensk. Struktura 
prijavljenih oseb ni ugodna in po večini ne ustreza potrebam 
trga dela, saj je 40,8 % dolgotrajno brezposelnih, kar pomeni, 
da so brez zaposlitve več kot eno leto. Prav tako je med njimi 
34,3 % oseb, ki jim je priznan status  invalida. Od prijavljenih 

ima osnovnošolsko izobrazbo ali manj 26,7 %, nižjo in sre-
dnjo poklicno izobrazbo 27,4 %, srednjo tehniško, strokovno 
ali splošno prav tako 27,4 % ter višješolsko ali višjo 18,4 %.
Delodajalci so na zavodu objavili 10,4 % več prostih delovnih 
mest kot v enakem obdobju lani. Največ potreb je na podro-
čju predelovalne dejavnosti, gradbeništva, zdravstva in soci-
alnega varstva, gostinstva, raznovrstnih poslovnih dejavnosti 
ter izobraževanja. Največ povpraševanja je bilo po naslednjih 
poklicih: delavci za preprosta dela, natakarji, kuharji,  strokov-
ni sodelavci za zdravstveno nego, vozniki, monterji kovinskih 
konstrukcij in mehaniki. Na zavodu čedalje težje zapolnimo 
potrebe delodajalcev, saj struktura prijavljenih ne ustreza po-
trebam trga dela. Neskladje med ponudbo in povpraševanjem 
poskušamo zmanjševati z vključevanjem v različne tečaje in 
usposabljanja.
Vse dodatne informacije dobite na uradih za delo pri sveto-
valcih zaposlitve ali v pisarni za delodajalce. Prav tako so vse 
aktualne informacije in prosta delovna mesta  dostopna na 
spletni strani Zavoda za zaposlovanje: www.ess.gov.si.

Jelka Jež, ZRSZ, vodja urada za delo Ljutomer,  
Območna služba ZRSZ Murska Sobota 

Teden splošnih knjižnic 2022

Slovenske splošne knjižnice med 14. in 18. novembrom obe-
ležujemo svoj jubilejni teden, v katerem z različnimi priredit-
vami širimo bralno kulturo, nagovarjamo svoje člane, k vpisu 
pa vabimo tudi nove obiskovalce.
Rdeča nit letošnjega tedna je povabilo Izvolite (v) knjižnico, 
naša knjižnica v Ljutomeru pa ga je posvetila darovanju. Zara-
di stalne prostorske stiske mladinskega oddelka smo knjige, 
ki so do sedaj večinoma počivale v skladišču, darovali knji-
žnicam v vrtcih in osnovnih šolah, pa tudi Gimnaziji Franca 
Miklošiča Ljutomer, ker tam oddelku za predšolsko vzgojo 
primanjkuje slovenskih in tujih knjižnih izdaj. 
Darovali smo knjige, ki jih je naša knjižnica nabavila takrat, 
ko je bila knjižna produkcija mladinske literature v primer-
javi z današnjim časom dokaj nizka, zato je lahko knjižnica 
z dodeljenim denarjem Ministrstva za kulturo in ustanovi-
teljice Občine Ljutomer poskrbela za večje število izvodov 
posameznih naslovov. Danes je nabavna slika povsem dru-
gačna in zelo pereča, še posebej v takih knjižnicah, kot je 
naša, ljutomerska.

V pičlih 3 tednih so se v našem skladišču zvrstile prav vse 
zgoraj omenjene ustanove. Knjig so bile izjemno vesele, ker so 
lahko svoje knjižnice dopolnile in obogatile. Kljub program-
skim potrebam (bralne značke, razna tekmovanja itd.) se vse 
pogosteje tudi oni srečujejo s finančnim in posledično knjiž-
nim primanjkljajem.
Akcija podarjanja knjig se že skoraj zaključuje, do danes pa 
je na novih policah v vseh prleških izobraževalnih ustanovah 
zaživelo 1.794 knjig.
Obdarovanja pa je deležna tudi naša knjižnica, saj nas naši 
bralci nenehno razveseljujejo s svojimi knjigami. Usmerimo 
jih na naše knjižne police, v knjigobežnice, najdragocenejše 
izdaje pa vključimo v domoznanski oddelek, v katerem hra-
nimo raritete in bibliofilske izdaje. Letos novembra nam je g. 
Gorazd Tribnik podaril originalno zbirko Cankarjevih zbranih 
del v 20 knjigah, ki je izhajala v obdobju 1925–1936, za kar 
smo mu iskreno hvaležni.

Jasna Branka Staman, samostojna bibl.  
sodelavka, Splošna knjižnica Ljutomer
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Novembra se je končala sezona kasa-
ških dirk na slovenskih hipodromih. Or-
ganiziranih je bilo 20 tekmovalnih dni, 
skoraj tretjino, šest, pa jih je pripravil 
Kasaški klub (KK) Ljutomer, ki se tudi 
v letu 2022 lahko pohvali z izjemnimi 
uspehi. Člani najstarejšega in najuspe-
šnejšega slovenskega kasaškega kluba 
so v letošnjem letu opravili 332 nasto-
pov na slovenskih hipodromih, osvojili 
pa so 40 zmag, 48 drugih in 39 tretjih 
mest. Sezona 2022 je bila znova izjemno 

Člani KK Ljutomer znova najuspešnejši

60 let Športne zveze Ljutomer

uspešna, saj smo ponovno najuspešnej-
ši klub v Sloveniji. Poleg uspehov na tek-
movalnih stezah velja omeniti tudi šest 
uspešno izpeljanih tekmovalnih dni, ki 
so na hipodrom privabili številne obi-
skovalce. Celo leto smo skrbeli tudi za 
urejenost steze, tribun in ostalih objek-
tov, ki sestavljajo hipodrom. Veseli dej-
stvo, da se tako v rejo konj kasačev kot 
tudi delo na hipodromu vključuje vedno 
več mladih, ki so prihodnost tega športa 
z bogato tradicijo.

Najboljši voznik letošnjega leta je Jan-
ko Sagaj (67 štartov: 18 prvih, 9 dru-
gih in 11 tretjih mest), na tretje mesto 
se je uvrstil Marko Slavič (53 štartov: 
14 prvih, 9. drugih in 4 tretja mesta), 
na peto pa Jože Sagaj ml. (30 štartov: 
10 prvih, 54 drugih in 1 tretje mesto). 
Jože Sagaj ml. je zmagal na treh izjemno 
pomembnih dirkah v letu 2022. Z Mayo 
Vito (last KD Ekipa S. K. P.) je osvojil 
slovenski kasaški derbi, z Don Saxojem 
(last KD Ekipa S. K. P.) je slavil v rejski 
dirki Šampionat Slovenije, z Marcellom 
(last Mirka Babiča) pa je bil najhitrejši 
na dirki dvoletnih kasačev. Med rejskimi 
dirkami leta 2022 velja izpostaviti pre-
izkušnjo za pokal ljutomerskega kasa-
ča (VN Ljubljane), ki jo je osvojil Fjori 
s Sašem Seršenom. V zadnjih letih v 
tem športu praktično ni več počitka. 
Naši člani sedaj tekmujejo na tujih 
hipodromih in tam prav tako dose-
gajo zavidljive rezultate. Naš upravni 
odbor pa že snuje načrte za prihodnje 
leto. Veselimo se že nove sezone, ki se 
bo pričela na velikonočni ponedeljek, 
10. aprila 2023, na ljutomerskem hi-
podromu.

Branko Kristl,  
predsednik Kasaškega kluba Ljutomer

Šport in rekreacija

Športna zveza Ljutomer je bila us-
tanovljena 29. septembra 1962 in 
od takrat naprej predstavlja po-
vezovalni element med športnimi 
društvi, športniki, vrtci, šolami 
in ostalimi izvajalci športnih pro-
gramov ter lokalnimi skupnostmi. 
Športna zveza Ljutomer je prosto-
voljno, samostojno, nepridobitno 

združenje športnih društev in pove-
zuje 59 društev z več kot 4.500 čla-
ni, ki so razporejeni v 19 individual-
nih panog in šah ter v 7 kolektivnih 
športnih panog. Včlanjena športna 
društva delujejo na območju Občine 
Ljutomer in Občine Veržej.
Letno organiziramo več kot 130 pri-
reditev za ljudi vseh starosti, na ka-

terih aktivno sodeluje več kot 4000 
udeležencev.
Leta 2022 smo praznovali 60 let 
delovanja. V obeleženje tega dogod-
ka smo sklicali razširjeno sejo, na 
katero smo poleg članov organov 
Športne zveze Ljutomer povabili vse 
članice (športna društva) in zunanje 
sodelavce. 
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Klub malega nogometa Meteorplast, ki 
deluje že 35 let, je v novo sezono futsala 
2022/23 pod imenom Meteorplast ŠIC 
bar vstopil s kar šestimi selekcijami, ki 
nastopajo v tekmovanjih za državne 
naslove pod okriljem Nogometne zve-
ze Slovenije. Tako ima naš klub med 
slovenskimi futsal klubi na tekmovanja 
prijavljenih največ selekcij. Članska vr-
sta drugo sezono zapored nastopa v 1. 
slovenski futsal ligi. Pod vodstvom no-
vega trenerja Roberta Grdovića je ekipa 
po polovici rednega dela prvenstva na 
visokem tretjem mestu, cilj pa ostaja 
uvrstitev v polfinale državnega prven-
stva, kar bi bil največji uspeh kluba. 
Ugotavljamo, da je pandemija pustila 
veliko posledic pri udejstvovanju mla-
dih v športu, zato imamo težave z zago-
tavljanjem igralcev in so tudi ambicije v 
kategoriji U17 in U19 v tej sezoni neko-
liko nižje. Kljub temu bodo naši igralci 
naredili vse, da se bodo na razpredelnici 
uvrstili čim višje.
Kot edini klub v Sloveniji imamo v tej 
sezoni v kategoriji U15 dve ekipi. Želeli 

Dan športa za 
najmlajšeNajštevilčnejši do vidnih uspehov

smo dati priložnost vsem igralcem v tej 
starostni kategoriji, ki želijo igrati futsal. 
Starejša selekcija U15, ki jo vodi Aljaž 
Ruis, se poteguje za čim boljšo pozicijo 
pred četrtfinalom državnega prvenstva, 
mlajša selekcija U15, ki jo vodi Gregor 
Frumen, pa v tej sezoni nabira izkušnje, 
ki bodo dobrodošle v prihodnji sezoni, 
ko se bo potegovala za mesta na vrhu.
Med mlajšimi selekcijami izredno dob-
ro kaže selekciji U13, ki jo vodi Manuel 
Križanič. Na štirih odigranih turnir-
jih so mladi futsalerji zabeležili devet 
zmag, s čimer so najuspešnejša ekipa 
vzhoda in se bodo v prvih mesecih nas-
lednjega leta borili za najvišja mesta v 
državi.
V začetku decembra smo organizirali 
tudi turnir v spomin na našega ustano-
vitelja in prvega predsednika Janka Ma-
koterja. Že dvaindvajsetič smo v Ljuto-
meru gostili odlične ekipe, s čimer smo 
poskrbeli za izredno promocijo futsala, 
mesta Ljutomer in širše Prlekije.

Saša Makoter,  
predsednik KMN Meteorplast

Občinsko društvo prijateljev mladi-
ne (ODPM) Ljutomer in Športna zve-
za Ljutomer že nekaj let skupaj prip-
ravljata Dan športa za najmlajše, ki 
se odvija v tednu otroka. Udeležijo 
se ga predšolski otroci iz vrtcev UE 
Ljutomer. Zelo smo veseli, da smo 
se po dolgem času spet videli v živo, 
ker smo bili v zadnjih letih zaradi 
epidemije dogodek primorani izves-
ti virtualno.
Tako so se 7. oktobra 2022 predšol-
ski otroci iz vrtcev v Ljutomeru, na 
Cvenu, v Stročji vasi, v Cezanjevcih, 
v Veržeju in pri Mali Nedelji v špor-
tni dvorni ŠIC Ljutomer preizkusili v 
spretnostnem poligonu z različnimi 
pripomočki, v osnovnih motoričnih 
vajah, osnovnih oblikah gibanja, 
igrah z žogo in plesu. Njihove spret-
nosti si je ogledala tudi županja Ob-
čine Ljutomer mag. Olga Karba.
ODPM je poskrbelo za jabolka in ja-
bolčni sok, da so se otroci po špor-
tnih dejavnostih lahko okrepčali. 
Športna zveza Ljutomer pa je vsem 
sodelujočim podarila spominske 
medalje, ki so jih izdelali učenci iz OŠ 
Cvetka Golarja Ljutomer.
Za dodatno popestritev dogajanja 
je poskrbel kasač Tinko, ki je otroke 
zabaval in se z njimi tudi fotografiral.
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Pestra jesen za ljutomerske karateiste

6. Lotmerški trail tek

Ljutomerski karateisti smo imeli po 
dveh sezonah zopet pestro tekmoval-
no jesen. V tekmovalni koledar so bili 
vključeni vsi naši tekmovalci. Najmlaj-
ši so se borili v šolskih ligah, starejši 
pa so tekmovali na najvišjih ravneh 
mednarodnih turnirjev in kot vrhu-
nec sezone na državnem prvenstvu za 
tekmovalce, stare do 21 let.
V začetku septembra smo na Glavnem 

trgu v Ljutomeru pripravili dogo-
dek Karate pod milim nebom. Poleg 
naših so se predstavili tudi mursko-
soboški karateisti. Najmlajši pred-
stavniki obeh klubov so tekmovali v 
katah za prestižna odličja, starejši pa 
so predstavili ekipne kate in športne 
borbe. Najmlajši tekmovalec je bil star 
5, najstarejša tekmovalka pa 64 let.
Oktobra smo sodelovali na mednaro-
dnem turnirju Maribor Open in s pe-
timi tekmovalci med 75 klubi iz deve-
tih držav osvojili skupno 13. mesto. V 
ekipni konkurenci mlajših kadetinj so 
Nuša Janžekovič, Hannah Vela Rauter 
in Taja Plohl (Team Ljutomer) osvojile 
prvo mesto, prav tako sta zmagali tudi 
Taja Plohl (kumite deklice nad 40 kg) 
in Hannah Vela Rauter (kumite mlajše 
kadetinje do 50 kg).
V dvorani ŠIC Ljutomer smo gostili 
2. krog šolske lige Kofukan. Za naš 
klub so prva mesta v katah osvojili 
Vito Drevenšek (2-krat – najmlajši in 
dečki), Urška Poberžnik (najmlajše), 
Lara Škalič Ivanušič (mlajše kadeti-

nje) in ekipa Liam Vela Rauter, Vito 
Drevenšek in Teo Čuče (najmlajši). 
Drugo mesto so zasedli Liam Vela 
Rauter (2-krat – najmlajši in dečki), 
Urška Poberžnik (deklice) in Lara 
Škalič Ivanuša (kadetinje), tretji pa 
so bili Tim Čuček (najmlajši), Teo 
Čuček (dečki), Ažbe Habjanič (deč-
ki), Tadej Verovnik (2-krat – mlajši 
kadeti in kadeti). V borbah je tretje 
mesto zasedel Ažbe Habjanič (dečki 
do 40 kg).
12. novembra 2022 je v Slovenskih 
Konjicah potekalo mladinsko držav-
no prvenstvo do 21 let. Taja Plohl 
je bila brez konkurence (kumite/
športne borbe, U12 nad 40 kg) in 
je postala državna prvakinja. Nuša 
Janžekovič (kumite/športne borbe, 
U15 nad 50 kg) je osvojila srebro, 
prav tako je srebrno kolajno držav-
nega prvenstva osvojila Hannah Vela 
Rauter (kumite/športne borbe, U14, 
do 50 kg).

Sašo Rauter, vodja karate sekcije  
TVD Partizan Ljutomer

Dan slovenskega športa smo v Ljut-
omeru obeležili z že tradicionalnim 
Lotmerškim trail tekom v organiza-
ciji Športne zveze Ljutomer in Obči-
ne Ljutomer. Udeležilo se ga je več 
kot 150 tekačev različnih starosti.
Mlajše kategorije so tekmovale iz-
ključno po poteh Parka 1. slovenske-
ga tabora, Lotmerški trail tek (7.500 
metrov) pa je tekače vodil ob reki 
Ščavnici do Cezanjevcev in nazaj.
Cicibanov tek za predšolske otro-
ke je bil netekmovalne narave, prav 
vseh 42 sodelujočih pa je prejelo 

spominsko medaljo. Pri deklicah A 
(od 6 do 7 let) je slavila Teja Sen-
čar (OŠ Janka Ribiča Cezanjevci), pri 
dečkih A Rene Nemec (OŠ Janka Ri-
biča Cezanjevci), pri deklicah B (od 8 
do 9 let) Mia Vunderl (JK Ljutomer), 
pri dečkih B Filip Kolar (NK Ljut-
omer), pri deklicah C (od 10 do 11 
let) Lana Ščavničar (OŠ Križevci), pri 
dečkih C Tomi Miklič (NK Ljutomer). 
Pri deklicah D (od 12 do 13 let) je 
zmagala Neja Roškar (OŠ Ivana Can-
karja Ljutomer), pri dečkih D Dino 
Semenič (NK Ljutomer), pri dečkih 

E pa Veno Makoter (KK Ljutomer).
Absolutna zmagovalca 7. Lotmer-
škega trail teka sta bila Anita Riž-
nar in Aljaž Novak (AK Ormož). 
Medalje in pokale sta podeljevala 
predsednik Športne zveze Ljuto-
mer Miroslav Rauter in podžupan 
Občine Ljutomer Janko Špindler.
Posebnost letošnjega trail teka so 
bile glinene medalje, ki so jih ročno 
izdelali učenci Osnovne šole Cvetka 
Golarja Ljutomer, in palačinke za vse 
tekače, ki so jih pripravili Zvonko, 
Pia in Živa.
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Letos 23. septembra smo že tretje 
leto zapored obeležili slovenski dr-
žavni praznik dan slovenskega špor-
ta. V dopoldanskem času je Športna 
zveza Ljutomer za učence in učenke 
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, POŠ 
Cven in OŠ Cvetka Golarja Ljutomer 
praznik obeležila s pripravo zares 
pestrega športnega programa.
Razne predstavitve in aktivnosti so 
se odvijale na kar štirih lokacijah: 
v telovadnici pri OŠ Ivana Cankar-
ja Ljutomer, na atletskem stadionu, 
v športni dvorani ŠIC Ljutomer in v 
Športnem parku Cven. Na atletskem 
stadionu so razredi s tekom in hojo 
zbirali kroge, na ostalih lokacijah pa 
je svoje delovanje na ta dan predsta-
vilo kar 12 društev. Učenci so krožili 
od ene postaje do druge, spoznava-
li različne športe in se v njih tudi 
preizkušali. Za dodatno popestritev 
je poskrbel kasač Tinko, ki je zaba-
val otroke, delil objeme in skupaj z 
otroki tudi plesal ter igral nogomet 
in namizni tenis. Obiskal je tudi 
najmlajše iz vrtca Cven.

Dan športnih društev na dan slovenskega športa

Dogodek je bil priložnost za vsa so-
delujoča športna društva, da pro-
movirajo svojo športno panogo, so-
delujoče otroke navdušijo zanjo in v 
svoje vrste privabijo nove člane.
Na koncu so veseli in navdušeni ot-
roci že načrtovali, kateremu špor-
tnemu društvu se bodo pridružili. 
Športni dan so zapustili z obljubo in 
željo, da se Dneva športnih društev 
prihodnje leto spet udeležijo. Zah-
valjujemo se učencem, učenkam in 
učiteljem za sodelovanje ter  vsem 
društvom, ki so se odzvala našemu 
povabilu. 



66

Vesele praznike

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

in srečno v novem letu.

Prleška liga Športne zveze Ljutomer v namiznem tenisu

Tudi v sezoni 2022/2023 bo 
Športna zveza Ljutomer organizirala 
namiznoteniško ligo in veliko 
namiznoteniških turnirjev – skupaj 
je načrtovanih kar 23 tekmovanj.
Vsekakor bodo najzanimivejši 
turnirji za Prleško ligo. V celotni 
sezoni se bodo zvrstili kar štirje, 
poleg njih pa še trije turnirji 
»Novoletne turneje«. Uvrstitve 
iz vseh sedmih turnirjev se bodo 
seštevale in tako bomo dobili končno 
lestvico najboljših posameznikov.
Prvi turnir za Prleško ligo je bil 
odigran pri Mali Nedelji, na njem pa 
je sodelovalo 26 igralcev namiznega 
tenisa od blizu in daleč. Zmago je 
slavil Darko Fijavž (TVD Partizan 
Ljutomer), ki je bil v finalu s 3:1 
boljši od Dušana Mastena (NTK 

Spin Mala Nedelja). Tretje mesto 
sta si razdelila Ivan Ocepek (ŠD 
Cven) in Milan Murkovič (NTK Spin 
Mala Nedelja), zmagovalec tolažilne 
skupine pa je postal Dejan Belšak 
(NTK Spin Mala Nedelja).
Na drugem turnirju, ki je potekal 
v Ljutomeru, je sodelovalo 17 
tekmovalcev. Zmagal je Marko 
Kreft (NTK Spin Mala Nedelja) 
pred Darkom Fijavžem (TVD 
Partizan Ljutomer), tretje mesto 
pa sta osvojila Vlado Šegula in 
Tone Marinko (oba NTK Spin Mala 
Nedelja). Zmagovalec tolažilne 
skupine je postal Jakob Škrobar (ŠD 
Cven).
Koledar preostalih turnirjev: 
20. december 2022: 4. 
Novoletni turnir na Cvenu; 

26. december 2022: 20. 
Novoletni turnir v Ljutomeru; 
2. januar 2023: 6. Novoletni turnir 
pri Mali Nedelji;
24. januar 2023: PRLEŠKA 
LIGA – 3. turnir, Mala Nedelja; 
7. februar 2023: PRLEŠKA LIGA – 4. 
turnir, ŠIC Ljutomer.
Sedaj že tradicionalni novoletni 
turnirji štejejo tudi za »Novoletno 
turnejo«, na kateri bodo najboljši 
trije posamezniki iz vseh treh 
turnirjev skupaj prejeli posebne 
steklene plakete. Omenjeni turnirji 
so odprte narave, zato lahko na 
njih sodeluje prav vsak ljubitelj oz. 
ljubiteljica namiznega tenisa.

Aleš Ploj, strokovni sodelavec  
Športne zveze Ljutomer
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Športno aktivne jesenske počitnice

V času jesenskih počitnic, med 3. in 5. 
novembrom 2022, smo za šoloobve-
zne otroke pripravili pester 3-dnev-

ni športni program, ki se je odvijal v 
športni dvorani ŠIC Ljutomer.
Prvi dan športno aktivnih jesenskih 

počitnic so se otroci preizkusili v 
odbojki, dvoranskem hokeju in ele-
mentarnih igrah. Obiskal pa nas je 
tudi kasač Tinko. Za predstavitev se 
zahvaljujemo ŽOK Ljutomer in judo 
sekciji TVD Partizan Ljutomer.
Drugi dan smo plezali po plezalni 
steni v dvorani ŠIC ter igrali košarko, 
med dvema ognjema in različne igre 
z žogo in brez nje.  Lepo vreme smo 
izkoristili za sprehod v bližnji park, 
na poti nazaj pa smo tekali po pump 
tracku. Za predstavitev se zahvaljuje-
mo Planinskemu društvu Ljutomer in 
Košarkarskemu klubu Lotmerk.
Tretji dan smo plesali, igrali nogomet 
in streljali z lokom. Za predstavitev 
se zahvaljujemo Plesni šoli Nina in 
NK Ljutomer. Ob koncu nam je kasač 
Tinko podaril še spominsko darilo.
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2023
SREČNO

Silvestrovali bomo tudi
na Glavnem trgu v Ljutomeru!

V soboto, 31. decembra, 
od 22. ure naprej.

Za zabavo bo poskrbel
gimnazĳski bend Vajb.

Vabljeni.

www.ljutomer.si


