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Drage občanke in občani,
leto je ponovno naokoli in v čast mi je, 
da vas lahko ponovno pozdravim. V 
uredniškem odboru je letos prišlo do 
pomladitve ekipe, medse smo dobili 
mladega študenta, Marka Rožmana, ki 
je sprejel odgovornost za oblikovanja 
glasila. »Starega mačka«, Aleša Rajha, 
bomo pogrešale. Predvsem njegove za-
bavne pripombe, ob katerih smo pokale 
od smeha, napredne in drugačne ideje ter 
neponovljive potopise. Kako se je izkazal 
Marko, boste presodili sami. Vsekakor 
se je celotna ekipa potrudila, da boste ob 
branju letošnjega glasila uživali in ga z ve-
seljem večkrat vzeli v roke.
 
Če dobro berete moje uvodnike, ste doje-
li, da vam v vsakem glasilu želim predati 
določen navdih in hkrati motivacijsko 
sporočilo. Tokrat sem se odločila napisati 
nekaj več o življenju in minljivosti. Ra-
zlog, zakaj sem izbrala to tematiko je pre-
prost, občutek imam, da se mi dogodki in 
dnevi zadnjega leta odvijajo s svetlobno 
hitrostjo. Komaj se na nebu nariše sončni 
vzhod, že je konec dneva, teden mine kot 
bi plosknil z dlanmi, leto se obrne, a gre-
mo le nekajkrat spat. Ko opazujem ljudi 
v svoji okolici, se zdi, da je večina ujeta 
v bitko s časom, z razporejanjem svojih 
obveznosti za službo, dom in družino, 
za prijatelje in hobije največkrat zmanjka 
časa. Res je, da imamo vsi svoje priorite-
te, a mnogokrat smo polni izgovorov. 
Ali v življenju, ki ga živite, vidite svoje 
poslanstvo, razumete, da ste z določen-
im namenom na tem svetu ali živite le iz 
dneva v dan, da preživite, ne da resnično 
živite svoje življenje? Ali kdaj razmišljate 
o minljivosti? Morda so to pregloboka 
vprašanja za konec poletja po dopustih, 

a vendarle: ali razumete življenje? Sama 
sem ugotovila, da je resnično pomemben 
le ta trenutek. Preteklosti ne moremo 
spremeniti. Žalostno je, kadar kdo živi 
od spominov, saj lahko živimo le tukaj in 
zdaj. Če spoštujemo vsak dan, zvečer za-
tisnemo oči in zaspimo z nasmeškom na 
obrazu vedoč, da smo ga res maksimalno 
izkoristili. Če ni tako, se zvečer ne bomo 
počutili dobro. Ko je govora o minljivosti, 
mi v glavi odmeva misel: »Kar ti je uso-
jeno, se ti bo zgodilo.«  Lažje je premagati 
strah pred nepoznanim, če verjameš, da 
je vedno nekje nekdo, ki pazi nate. Sama 
verjamem v angele, v posmrtno življenje, 
verjamem tudi v prejšnje življenje. Stavila 
bi lahko, da sem nekoč bila črnka, saj bi 
za svoja potovanja vedno znova izbrala 
katero od afriških dežel, v Egiptu in Ma-
roku sem se počutila kot doma. Šele ko 
se res zavedaš svoje minljivosti, začneš 
razmišljati, kaj vse bi naredil, če bi bil 
danes tvoj zadnji dan. Kako bi živel, če bi 
vedel, da je tvoj čas omejen le še na nekaj 
mesecev? Vrhunska knjiga, ki ti razkrije 
pomen življenja, je Zadnje predavanje 
Randya Pauscha. Pravi, da kart, ki jih 
dobimo v roke, ni mogoče zamenjati, od 
nas pa je odvisno, kako bomo igrali. Zai-
grajte torej svojo igro in dajte vsakemu 
dnevu možnost, da postane najboljši dan 
v vašem življenju.

Andreja Obal
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Pred tremi leti sem zapisal: »Dolžnost 
celotnega vodstva občine z županom na 
čelu je, da po svojih najboljših močeh 
ustvarjamo pogoje za uspešno delo in 
kvalitetno življenje občanov ter skrbimo 
za uspešen razvoj in napredek občine. To 
vsekakor ne bi bilo možno brez enotnosti 
in zavzetosti Občinskega sveta, dobrega 
sodelovanja s podžupanom ter z učink-
ovitostjo in strokovnostjo občinske up-
rave. uspešni smo bili na vseh razpisih 
na katere smo se prijavili. Zato moramo 
omenjeno ekipo pohvaliti!«
Spoštovane občanke in občani, to je bilo 
dejstvo izpred treh let, danes je ekipa 
skoraj enaka, delamo z enako vnemo, 
vendar ena stvar manjka. ni razpisov! 
Čas, v katerem smo, občinam ni najbolj 
naklonjen. Obdobje debelih krav je mimo 
in občinam je odmerjen vedno tanjši kos 
pogače. Poleg tega pa se vsi srečujemo 
z vedno večjimi finančnimi obremen-
itvami. Vseeno ne nameravamo krčiti 
utečenih programov na področju kmeti-
jstva, požarne varnosti, kulture, športa, 
socialnih in društvenih programov, pro-
grama zaposlovanja preko javnih del ter 
vsega ostalega, kar na vsakdanje življenje 
v naši občini močno vpliva. Tako kot dos-
lej bomo sredstva racionalno razporejali, 
enako ustrezno pa bomo morali ravnati 
tudi s sredstvi, namenjenimi različnim 
naložbam.

Če smo bili v prejšnji finančni perspektivi 
2007–2013 navajeni, da smo vsako leto na 
razpisih iz evropskih razvojnih skladov v 
Občini Križevci realizirali kakšen večji 
projekt – gradili smo ceste, vodovod, ka-
nalizacijo, čistilno napravo, vrtec, obnav-
ljali šolo in gasilske domove ter uredili 

Spoštovane občanke in občani!
center Križevcev, je država večino razvo-
jnih spodbud sedanje finančne perspek-
tive 2014–2020 usmerila v projekte, ki naj 
bi ustvarjali produkte z visoko dodano 
vrednostjo, v raziskovalne in razvojne 
programe, za tehnično pomoč ministrst-
vom za črpanje evropskih sredstev, fi-
nanciranje dela ministrstev ... Medtem pa 
za razvoj občin in regij država še vedno 
usklajuje regijske in sektorske projekte, 
ki naj bi jih bilo preko evropskih razvo-
jnih skladov možno sofinancirati preko 
novega testnega instrumenta – Dogovor 
za razvoj regije. Tako smo občine v neka-
kšnem vakuumu, ko ne vemo, katerim 
vsebinam naj damo več pozornosti pri 
pripravi projektov, kakšni bodo razpisi in 
katere vsebine bo možno prijavljati v tej 
finančni perspektivi. Splošno znano je, da 
ne bo infrastrukturnih projektov in da bo 
v prihodnje možno izvajati le projekte, ki 
bodo sledili ciljem razvoja širšega pros-
tora in bodo zasnovani regijsko. Pri tem 
skupnem delu imamo problem vse občine 
in regija kot celota, ker še vedno ni jasnih 
meril, usmeritev in pogojev razpisov za to 
finančno perspektivo, ki traja že dve leti 
in še nekaj – ministrstva verjetno za to 
nimajo namenjenega denarja.

Vsaka palica pa ima dva konca. Tako 
nam ob čakanju na pogoje, navodila in 
razpise te finančne perspektive ter iskan-
ju možnosti sodelovanja pri večjih regi-
jskih projektih ostaja nekaj več prostora 
za projekte in vsebine doma. Pri pripra-
vi skupnih projektov se povezujemo z 
drugimi občinami in iščemo možnosti za 
sodelovanje, ki bodo tudi Občini Križev-
ci zagotovili določeno dodano vrednost. 
V tem smislu sodelujemo in pripravljamo 

regijski projekt biosferno območje reke 
Mure (občina bi v tem urejala Gajševsko 
jezero z okolico in doživljajski park v ŠRc 
boreci), urejamo kolesarski križ s sosed-
njimi občinami, skupaj iščemo možnosti 
in pripravljamo projekt izgradnje novega 
kulturno-medgeneracijskega središča. 

Glede na predvideno (ne)financiranje 
razvoja v slovenskih občinah, se pri nas 
trudimo poiskati projekte in vsebine, za 
katere predvidevamo, da jih bo možno kl-
jub omejenim virom in občinam nenak-
lonjenemu financiranju realizirati v pri-
hodnje. Tako bomo sanirali nekaj javnih 
poti in lokalnih cest v občini, nadaljevali 
bomo z izgradnjo preostanka kanalizaci-
jskega sistema v berkovcih, Kokoričih 
in Logarovcih in ob vsem tem naredili 
v vsaki od teh vasi sanacijo vodovodne-
ga sistema. Tudi po drugih vaseh bomo 
zamenjavali azbestno-cementne vode. 
Energetsko bomo sanirali večstanovan-
jsko zgradbo v Logarovcih (stara šola), 
obnovili nekaj kulturnih spomenikov in 
pričeli z gradnjo novih igrišč pri osnovni 
šoli, za katere smo bili uspešni na razpisu 
Fundacije za šport.

Obdaja me zadovoljstvo, saj smo končno 
pričeli z deli ob Gajševskem jezeru in tako 
končali prvi del učne pešpoti. nadalje-
vanje atraktivnejšega dela poti z lesenim 
mostom preko reke Ščavnice, skozi gozd 
in nad vodo na pilotih z vso pripadajočo 
urbano opremo in razglednimi točkami 
sledi naslednje leto oziroma v letu 2018. 
Vsako leto bomo dodali kaj novega, saj 
nam Gajševsko jezero z okolico ostaja 
prioriteta v tej finančni perspektivi. 
Kar se tiče velikih projektov v naši občini, 

ŽupanOva beseda
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smo končno po letu 2009 sprejeli z Od-
lokom občinski prostorski načrt in tako 
postali gospodarji s svojim prostorom. 
To je ena izmed pomembnejših nalog 
lokalne skupnosti. 

največji skupni projekt prleških občin 
Pomurski vodovod – krak c se kljub 
dokončanju gradnje ne more rešiti težav, 
ki jih je že v začetku povzročilo slabo 
projektiranje, nadzor, finančne težave 
zaradi neplačevanja obveznosti s strani 
države, težave z izvajalci in s slabo iz-
vedbo. Vsi deležniki upamo, da bomo z 
dovolj strokovnosti, modrosti in znanja 
ter z vsemi vzvodi garancij projekt zak-
ljučili do novega leta. Projekt pomeni 
dolgoročno oskrbo vsakega odjemnika z 
zdravo pitno vodo.

Vsako leto nam na občnih zborih v zač-
etku leta svoje delo predstavljate društva 
in organizacije, kjer občanke in občani s 
prostovoljnim delom udejanjate svoje in-
terese in bogatite življenje v naši občini. 
Veliko koristnega, lepega in dobrega pos-
torite. Za vse opravljeno iskrena hvala v 
mojem imenu, v imenu Občine Križevci 
in v imenu vseh, ki vas na prireditvah in 
dogodkih, ki jih prirejate, tako ali drugače 
spremljamo in vam sledimo. Spoštovane 
občanke in občani, izvajalci in organiza-
torji prireditev bodo veseli in njihov trud 
bo poplačan, če bodo dvorane polne. 
Večkrat se sprašujem, kako z informaci-
jami o prireditvah in drugem dogajanju v 
občini priti do vas, da bodo naše proslave, 
prireditve in drugi dogodki v občini 
obiskani in vas ne bo doma, čeprav vas 
morda tema zanima in bi želeli biti pris-
otni pri dogodku. Dovolite, da vas po tej 
poti, v kolikor imate to možnost in želite 
biti informirani o življenju, prireditvah 
in drugih dogajanjih v vaši občini, pose-
bej povabimo, da obiščete spletno stran 
Občine Križevci www.obcina-krizevci.si 
oziroma od septembra naprej na portalu  
www.mojaobcina.si/krizevci. Ob takih 
priložnostih se čutim dolžnega povedati 
besede zahvale in spoštovanja občankam 
in občanom, ki nam vedno korektno 
stojite ob strani, ko potrebujemo vaše 
sodelovanje pri skupnih prireditvah in 
projektih za našo občino. 
Občina smo ljudje, ki si prizadevamo 

za najboljše v naši lokalni skupnosti in 
širše. Dovolite mi, da izrazim veselje in 
zadovoljstvo, da ste bili v svojem delu za 
naše kraje in ljudi opaženi, predlagani 
in nagrajeni. Tudi sam se kot župan tru-
dim, da opazim, kar je dobro, in to tudi 
pohvalim. največje bogastvo naše občine 
se namreč skriva prav v dobrih, marljivih, 
sposobnih in uspešnih ljudeh. Z veseljem 
in velikim ponosom bom tako podelil 
nagrade, ki so zahvala za njihovo srčnost, 
izjemno delo, promocijo in plemenitost, 
ki jo širijo s svojim poslanstvom in de-
lom. Takšnih ljudi je v naši občini veliko. 
naj nam bodo vzgled. 

cenjeni prejemniki priznanj za leto 2016! 
Iskreno čestitam za vse vaše uspehe v živ-
ljenju, želim vam uspešno in zadovoljno 
delo tudi v prihodnje.

“Občina smo ljudje, 
ki si prizadevamo za 
najboljše v naši lokalni 
skupnosti in širše.”

Spoštovani, ob našem 18. občinskem prazniku 
vam izrekam iskrene čestitke!
Hkrati vas vabim na svečanost ob občinskem prazniku, na slavnostno prireditev Občin-
skega sveta s podelitvijo priznanj letošnjim nagrajencem, ki bo v petek, 9. septembra 
2016, ob 18. uri v Kulturnem domu Križevci.

mag. Branko Belec, župan
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investicije

Župan Občine Križevci, mag. 
branko belec, je konec decem-
bra 2015 podpisal gradbeno 
pogodbo za ureditev pešpoti in 
postavitev urbane opreme okrog 
Gajševskega jezera.

ureditev peš poti 
okrog Gajševskega
jezera

Za izvedbo del je bil izbran najugod-
nejši ponudnik - gospodarska družba 
HERMES GP d. o. o. iz Dornave, ki jo 
zastopa direktor jernej Zver. Pogodbe-
na vrednost del znaša 133.388,79 EuR, 
nadzor nad gradbenimi deli je vršila 
gospodarska družba Energo Maks d. 
o. o. iz Slovenskih Konjic, ki jo zastopa 
direktorica mag. Ksenija Golob. Sred-
stva za izvedbo del so bila zagotovljena 
v proračunu Občine Križevci.

Občina Križevci je bila uspešna na razpisu Fundacije za šport, zato so se 
že začela gradbena dela na igrišču pri Osnovni šoli Križevci.

Izgradnja košarkarskega igrišča 

V sklopu projekta bo zgrajeno asfaltira-
no košarkarsko igrišče z asfaltno zmesjo 
bnOS debeline sedem centimetrov in 
izvedba prevleke iz prefibricirane mase 
(tartana). na igrišču bodo zarisane črte 
za igranje košarke kot in odbojke.

Med petimi prispelimi je bila najugod-
nejša ponudba gospodarske družbe 
SGP Pomgrad d. d., ki bo dela v skladu 
s projektom izvedla za pogodbeni znesek 
52.511,79 EuR. Investicija je v višini 

24.988,00 EuR financirana s strani Fun-
dacije za šport. nadzor nad izvedbo in-
vesticije vrši mag. Ksenija Golob iz pod-
jetja Energo Maks d. o. o. Podpis pogodbe 
je potekal konec julija, dela pa morajo biti 
zaključena do začetka novega šolskega 
leta. Občanom bo tako namenjena nova 
športna pridobitev, kjer bodo lahko še 
lažje udejanjali smisel reka: zdrav duh v 
zdravem telesu.

Lidija Domanjko
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S tako imenovano prvo fazo gradnje 
poti okrog jezera, ki poteka po kroni 
nasipa, so uredili 2610 metrov dolgo 
pot, široko 1,6 metra, ki se zaključu-
je z lesenimi okroglicami. Ob potki 
je postavljena urbana oprema (klopi, 
koši), informativne in tematske table. 
Izvajalec je z deli zaključil v mesecu 
maju. Prijetne poletne temperature pa 
že vabijo obiskovalce k sprehodu ob 
vodi.
Občina Križevci je naročila projektno 
dokumentacijo še za drugi, zahtevne-
jši del poti. Priprava dokumentacije je 
v zaključni fazi. Z izvedbo tega projek-
ta bo sklenjen krog poti okrog jezera. 
Gre za zahtevnejši projekt, ki pred-
videva gradnjo lesenega mostu čez 
reko Ščavnico, opazovalnice za ptice 
ter pot, ki bo potekala delno po gozdu 
in delno nad vodo. Prav tako si na 
občini prizadevamo z iskanjem razpi-
sa, kjer bi bila možnost sofinanciranja 
za čiščenje jezera.

Lidija Domanjko

Za izvedbo investicije je bila kot najugodnejša ponudnica izbrana gospodarska družba 
Komunalno podjetje Ormož d. o. o., ki jo zastopa direktorica Pavla Majcen. nadzor 
nad izvedbo del bo vršil Rudi Sever s. p. iz Stročje vasi.

Z izvedbo investicije bodo stanovanjske hiše na Gomilah (ozemlje se nahaja na vo-
dovarstvenem pasu) priključene na javno kanalizacijo. Prebivalci bodo dobili širšo 
asfaltirano cesto, hkrati bodo zamenjali vodovodne cevi. na pobudo vaškega odbora 
je bil projekt predhodno predstavljen prebivalcem Lukavcev. V dogovoru s podjetjem 
Elektro Maribor d. d. bodo v zemljo položene cevi, ponudnik internetnih storitev pa 
je pokazal tudi komercialni interes po položitvi optičnega kabla v zemljo. Izveden pro-
jekt bo pripomogel k večji prometni varnosti na omenjenem odseku ceste ter k višji 
kakovosti življenja vaščanov.

Lidija Domanjko

Rekonstrukcija ceste v Lukavcih
Župan Občine Križevci, mag. branko belec, je 18. julija 2016 podpisal 
gradbeno pogodbo v vrednosti 217.000,00 EuR za rekonstrukcijo ceste, 
izgradnjo fekalne kanalizacije in ureditev vodovoda v naselju Lukavci, 
predel Gomile.
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investicije

V maju letos je župan Občine 
Križevci, mag. branko belec, pod-
pisal gradbeno pogodbo za obnovo 
javnih poti v občini.

V sklopu projekta so bile rekonstruirane 
občinske javne poti v Stari novi vasi, Il-
jaševcih  in bučečovcih v skupni dolžini 
nekaj več kot šeststo metrov. Rekonstruk-
cija cest je obsegala širitev, sanacijo in 
razširitev obstoječega vozišča, rešitev in 
obnovo odvodnjavanja ceste ter izvedbo 
nosilnega in obrabnega asfaltnega sloja. 
Kot najugodnejši izvajalec je bila izbra-
na gospodarska družba Legartis d. o. o. 
iz Lendave, ki jo zastopa direktor Matjaž 
Hozjan. nadzor nad izvedbo gradbe-
nih del je opravljala gospodarska druž-
ba ZEu d. o. o. iz Murske Sobote, ki jo 
zastopa direktor Stanislav Marič. Skupna 
vrednost del na podlagi gradbene pogod-
be znaša 81.731,84 EuR z DDV. Investici-
ja je v višini 37.180,00 EuR sofinancirana 
iz državnega proračuna. Dela so bila
zaključena v mesecu juliju.

Lidija Domanjko

Obnova 
javnih poti

Obnovljen odsek Iljaševci

Obnovljen odsek Stara nova vas

Obnovljen odsek bučečovci
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iz ObčinsKe hiše

Križevski rogisti - priznanje s plaketo Občine Križevci

Prvič so se povezali leta 1982 pod okril-
jem Lovske družine Križevci na pobu-
do tedanjega starešina jožeta Kosa. Prvo 
zasedbo so sestavljali štirje lovci: jože 
Dunaj, Drago Hanžekovič, Mirko Her-
ic in Miran Vaupotič. Kmalu so njihovi 
nastopi prestopili meje lovske družine. 
Ves čas so skrbno usklajevali obveznosti 
lovcev in rogistov, kar ni bilo vedno lahko. 
Zaradi želje po ohranjanju te zvrsti glas-
be so medse povabili prijatelje glasbenike, 
ki niso lovci, so pa pripravljeni ohranjati 
in delovati na nadaljnjem razvoju te de-
javnosti. V register društev so se na up-
ravni enoti Ljutomer vpisali leta 2001, od 
leta 2013 je njihov uradni naziv Kulturno 
društvo Križevski rogisti s sedežem v 
Križevcih 11. Število članov se je skozi de-
setletja spreminjalo in trenutno z jožetom 
Dunajem in Mirkom Hericem, ki sta ak-
tivna že od samega začetka, šteje enajst 

članov. Z njima ustvarjajo: Milan Lebar, 
joško nemec, Adolf Županec, Franc Kosi, 
Andrej Rebernik, uroš Kosi, jernej Kol-
bl, Tilen Heric in Alojz Kosi. Predsednik 
je Milan Lebar, strokovni vodja je Mirko 
Heric. Igrajo z malimi lovskimi rogovi in 
velikimi – parforci. Sodelujejo z različni-
mi društvi v domači občini, z lovskimi 
rogisti iz Avstrije in Hrvaške ter z drugimi 
kulturnimi skupinami, katerih programi 
in cilji so podobni njihovim. So organi-
zatorji osmih območnih srečanj lovskih 
rogistov, nekatera so celo mednarodnega 
značaja, bogatijo pa nam tudi program 
v sklopu občinskega praznika. Tradi-
cionalno vsako leto nastopijo v Domu 
Lukavci in Domu starejših občanov Lju-
tomer, organizirajo lovske – Hubertove 
maše v Križevcih, Veržeju in Ljutomeru. 
udeležujejo se mednarodnih tekmovanj 
lovskih rogistov. Letno zabeležijo prib-

Kulturno društvo Križevski rogisti so instrumentalna glasbena skupina lovskih rogistov. Delujejo že več kot 
tri desetletja. njihov namen je nadaljevanje tradicije in povezovanje z drugimi, ki radi prisluhnejo tej glasbeni 
zvrsti.

ližno dvajset nastopov, zaigrajo pa tudi 
na pogrebih. na tekmovanjih je društvo 
prejelo tri zlate medalje, člani so nosilci 
dveh zlatih, šestih srebrnih in štirih bro-
nastih Gallusovih značk. Ob jubilejnem 
koncertu jim je Občina Križevci podelila 
priznanje za dvajsetletno delovanje na po-
dročju lovstva in kulture.

Za svoje dolgoletno delovanje so prejeli 
številna priznanja, med drugim priznanje 
javnega sklada za kulturne dejavnosti Re-
publike Slovenije in Plaketo za delovanje 
na lovskem glasbenem področju s strani 
Lovske zveze Slovenije. S svojim delovan-
jem se trudijo širši javnosti predstaviti de-
javnost slovenskih lovcev na kulturnem in 
glasbenem področju.

Nataša Vengust



10 GLAS OBČINE 2016

iz ObčinsKe hiše

Alojz Marinič – 
pisno priznanje
Občinskega sveta

branko Petovar – 
pisno priznanje 
Občinskega sveta

Alojz Marinič, rojen 9. junija 
1950, živi v berkovskih Prelogih. 
Tudi zdaj, ko je že upokojenec, ve-
liko pripomore k razvoju in pre-
poznavnosti vasi ter PGD Koko-
riči-berkovski Prelogi.

je aktiven član domačega gasilskega 
društva, kjer opravlja kar tri funkcije, 
in sicer funkcijo podpredsednika, pod-
poveljnika in blagajnika. je tudi član 
Občinske gasilske zveze Križevci. Za svo-
je delo na področju gasilstva je prejel šte-
vilna občinska in republiška priznanja.

Aktiven pa ni samo na področju gasil-
stva, že od nekdaj se zavzema za raz-
voj celotne Ščavniške doline. najprej je 
sodeloval v nekdanji Krajevni skupnosti 
Logarovci-berkovci, kasneje pa se je kot 
član Občinskega sveta zavzemal za ured-
itev celotne infrastrukture v berkovskih 
Prelogih. S svojim pozitivnim značajem, 
dobro voljo, znanjem in dragocenimi iz-
kušnjami se vključuje v delovanje vasi in 
društev, katerih član je. O tem, da je ved-
no pripravljen priskočiti na pomoč, priča 
tudi dejstvo, da je že več kot petdesetkrat 
daroval kri.

Helena Krajnc

branko Petovar, rojen 20. junija 
1963, prihaja iz Stare nove vasi. Po 
končani osnovni šoli je pričel z de-
lom doma na kmetiji.

Večino svojega prostega časa nameni 
urejanju in vzdrževanju gasilskega doma 
z okolico. Daroval je kritino za gasilski 
dom in les za most ob njem.

je pobudnik večjih delovnih akcij na vasi 
in zgleden gasilec. Poskrbi tudi za tradi-
cionalno majsko drevo. Eden izmed kl-
jučnih dejavnikov dobrega sodelovanja in 
krepitve medsosedskih odnosov je njego-
va pozitivno naravnana osebnost. Rad 
pomaga sovaščanom in prijateljem. Odli-
kujeta ga skromnost in skrb za sočloveka 
oziroma potreba pomagati drugim.

Športno društvo Stara nova vas ga je 
predlagalo zaradi dolgoletnega požrtvo-
valnega in  zavzetega dela v gasilskem in 
športnem društvu ter v vaškem odboru.

Nataša Vengust

Vekoslav novak iz Lukavcev je bil 
rojen 6. februarja 1962. Gasilstvo 
ga je privlačilo že od mladih let, 
saj se je v gasilski organizaciji začel 
udejstvovati že kot pionir.

Eden od pomembnejših in vidnejših re-
zultatov izhaja ravno iz tistih časov, ko je 
leta 1972 s pionirji na republiškem prven-
stvu v Ribnici dosegel drugo mesto. Pri 
svojem delovanju v gasilskih in vaških 
dejavnostih v ospredje zmeraj postavl-
ja društveno in skupno korist ter tako 
prispeva k prepoznavnosti in aktivnos-
ti Prostovoljnega gasilskega društva in 
vasi Lukavci. Zaradi svoje nesebičnosti 
in požrtvovalnosti pri opravljanju gasil-
skega dela je prejel že številna priznanja,  
diplome in odlikovanja gasilske plamen-
ice I., II. ter III. stopnje. Koliko je cenjen 
kot organizator in motivator, pa pove po-
datek, da že trideset let opravlja funkcijo 
poveljnika PGD Lukavci. Aktivno sode-
luje v gasilstvu in pri vseh ostalih vaških 
dejavnostih.

uspešen je tudi kot vodja sekcije za nam-
izni tenis, ki beleži odlične rezultate v 
občinskem merilu.

Helena Krajnc

Vekoslav novak – 
pisno priznanje 
Občinskega sveta
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Dr. Aleš Kolmanič – dobitnik
županovega priznanja
Rojen je bil 23. junija 1983 in živi v bučečovcih. Trenutno je zaposlen na Kmetijskem inštitutu Slovenije, na 
oddelku za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje. V letu 2008 se je vpisal na podiplomski študijski 
program Kmetijstvo, ki ga izvaja Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru. 

Mikotoksini, sekundarni metabolni 
izločki mikroorganizmov, predstavljajo 
tveganje za zdravje ljudi in živali in lahko 
povzročajo različne akutne ali kronične 
zastrupitve s specifičnimi simptomi.  So 
stalna in resna grožnja, ki ji šele v zad-
njem času posvečamo večjo pozornost. 
Tako lahko npr. simptome zastrupitev z 
mikotoksini (npr. ergotizmi ali pozneje 
imenovani »ogenj sv. Antona«) najdemo 
opisane že šeststo let pred našim štetjem. 
Dejstvo je, da z običajnimi prideloval-
nimi tehnikami žit pogosto ne moremo 
v popolnosti preprečiti razvoja gliv, ki 
tvorijo mikotoksine. Zato smo pri preh-
ranjevanju vsakodnevno izpostavljeni 
majhnim količinam izločkov mikroor-
ganizmov, med katerimi so mikotoksini, 
ki jih vsebujejo izdelki iz žit, med najpo-
gostejšimi. To je močno povezano z de-
jstvom, da so ti izdelki v današnjem času 
zelo pomemben segment našega jedilni-
ka. 
Raziskave, izvedene v okviru doktorske 
disertacije, so se dotikale nekaterih seg-
mentov obvladovanja pojava trihotecen-
skih mikotoksinov (DOn – deoksiniva-

lenol in nIV – nivalenol) pri pridelovanju 
in predelavi pšenice v slovenskih 
pridelovalnih sistemih. Večina sodob-
nih raziskav obvladovanja fuzarijskih 
mikotoksinov v žitih obravnava industri-
jske načine predelave zrnja in ne posveča 
pozornosti neindustrijskim načinom 
predelave, ki pa so ponovno v porastu 
zaradi povečanega povpraševanja po-
trošnikov po polnozrnati moki. V delu so 
primerjali pridelovalne sisteme brez up-
orabe fungicidov in integrirano pridela-
vo ter predelavo pšeničnega zrnja skozi 
poenostavljene postopke priprave moke 
in skladiščenja moke na neindustrijski 
način (na kmetijah in neposredno pri po-
trošnikih) z industrijskim načinom, kot 
se izvaja v mlinskih podjetjih v Sloveniji.
Ena pomembnih ugotovitev je, da pri 
pridelovanju pšenice določenih sort ob-
staja povečano tveganje za preveliko 
vsebnost trihotecenskih mikotoksinov v 

zrnju in pozneje v polnozrnati moki, pri-
dobljeni iz takšnega zrnja. Moka, prido-
bljena iz takšnega zrnja, lahko predstavlja 
povečano tveganje za potrošnike polnoz-
rnate moke, ker s standardnimi postopki 
čiščenja zrnja ni mogoče dovolj učinkovi-
to zmanjševati vsebnosti toksinov. S stal-
išča prisotnosti mikotoksinov v končnih 
izdelkih, so predstavljali nekoliko večje 
tveganje za potrošnike »neindustrijski« 
načini predelave žit.
Doktorsko disertacijo z naslovom Obvla-
dovanje pojava trihotecenskih mikotok-
sinov (deoksinivalenol in nivalenol) v ne-
industrijski verigi pridelave in predelave 
krušnih žit je pod mentorstvom dr. Maria 
Lešnika uspešno zagovarjal 22. februarja 
2013 in si s tem pridobil znanstveni naziv 
doktor znanosti s področja kmetijstva.

Pripravila: občinska uprava

Tematika doktorskega dela je 
obravnavala področje pridelave in 
predelave poljščin z vidika zman-
jševanja prisotnosti mikotoksinov 
v končnih izdelkih. Posebno po-
zornost je bila namenjena alter-
nativnim načinom pridelave in 
predelave žit. Slovenskih raziskav 
o vplivih pridelovalne tehnike in 
neindustrijske predelave pšenične-
ga zrnja na vsebnost trihotecenskih 
mikotoksinov v moki je, sodeč po 
analizi dostopnih znanstvenih vi-
rov, izredno malo. Raziskave, izve-
dene v okviru doktorske disertaci-
je, se dotikajo nekaterih segmentov 
obvladovanja pojava trihotecen-
skih mikotoksinov (DOn – deok-
sinivalenol in nIV – nivalenol) pri 
pridelovanju in predelavi pšenice v 
slovenskih pridelovalnih sistemih. 
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Dr. Matej Štuhec – dobitnik
županovega priznanja
Matej Štuhec se je rodil 28. novembra 1985 v Murski Soboti. Osnovno šolo je končal 1999 v Križevcih pri Lju-
tomeru. Šolanje je nadaljeval na Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru, ki jo je uspešno končal leta 2004. 

Leta 2002 je osvojil tretje mesto in zlato 
priznanje iz zgodovine na državnem tek-
movanju zgodovinarjev v Slovenj Grad-
cu. Leta 2003 pa postal državni prvak 
in osvojil zlato priznanje iz geografije 
na državnem tekmovanju v Ljutomeru. 
Istega leta se je uvrstil v slovensko ekipo 
za mednarodno kemijsko olimpiado v 
Atenah (IcHO), kjer je uspešno zastopal 
barve Slovenije. Leta 2003 se je uvrstil 
tudi v slovensko ekipo za geografsko ol-
impiado (brno), kjer je postal evropski 
prvak v geografiji. Leta 2004 je osvojil 
zlato Preglovo plaketo na tekmovanju iz 
kemije in se istega leta vpisal na študij 
na Fakulteto za farmacijo v Ljubljani. 
Diplomiral je z odliko leta 2010 in dok-
toriral februarja 2015 pod mentorstvom 
izr. prof. dr. Vesne Švab in doc. dr. Igorja 
Locatellija.
V letu 2010 je pričel z delom kliničnega 
farmacevta in vodje lekarniške službe 
v Psihiatrični bolnišnici Ormož in leta 
2014 končal specializacijo iz klinične 
farmacije. Kot vodja lekarne v bolnišnici 
deluje še danes. na Fakulteti za farmacijo 
v Ljubljani predava psihofarmakologijo 
pri predmetu Klinična farmacija in izvaja 
vaje študentom farmacije v Psihiatrični 
bolnišnici Ormož.

Aktiven je na področju klinične farmaci-
je in načrtovanju terapij psihiatričnih 
bolnikov v Psihiatrični bolnišnici Ormož 
in širši regiji. Dela tudi v ambulanti klin-
ičnega farmacevta v Zdravstvenem domu 
Ljutomer. Do sedaj je sam in s sodelav-
ci objavil že 22 znanstvenih člankov in 
prispevkov v kategorijah revij ScI in SScI 
kot glavni ali prvi avtor (v desetih edini 
avtor), med drugim v psihiatričnih revi-
jah European journal of child and Ad-
olescent Psychiatry, journal of Affective 
Disorders, journal of child and Adoles-
cent Psychopharmacology, journal of the 
American Medical Directors Association 
in journal of clinical Psychopharmacol-
ogy, ki spadajo med najboljše psihiatrične 
in farmakološke revije v svetu. 
Trenutno je Matej Štuhec najuspešnejši 
zaposleni raziskovalec v Sloveniji v kate-

goriji psihiatrija (09 Sicris Psihiatrija) po 
objavah (A1, 1450 točk) in najuspešnejši 
raziskovalec v kategoriji zelo kvalitetni 
znanstveni dosežki (A’ kategorija, 567 
točk).

Vsebina njegovih člankov opisuje korist 
neposredne vključitve kliničnega far-
macevta v zdravljenje z zdravili v smis-
lu povečanja varnosti in učinkovitosti 
ter zmanjšanja napak v predpisovanju 
zdravil. Drugo področje so metaana-
lize, epidemiologija in farmakoepidemi-
ologija, kar v vse naše bolnišnice še ni 
popolnoma prodrlo. Tretje in mogoče 
najpomembnejše področje njegovega ra-
ziskovalnega dela je motnja pozornosti s 
hiperaktivnostjo (ADHD).

Predstavitev disertacije: Epidemi-
ologija, farmakoepidemiologija ter 
primerjalna učinkovitost in sprejem-
ljivost zdravil za zdravljenje hiperki-
netične motnje otrok in mladostnikov

Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo 
(ADHD) je pogosto diagnosticirana 
motnja pri otrocih in mladostnikih. 
Prevalenca ADHD v svetu med otro-
ci in mladostniki je 8–10 % in med 
odraslimi 2,5–4 %. natančen vzrok 
ADHD ni znan. Število diagnost-
iciranih bolnikov z ADHD raste. 
V Sloveniji se obseg diagnostike in 
zdravljenja ADHD zaradi večje po-
zornosti in prepoznavanja povečuje. 
Kljub pomenu ADHD na javno zdra-
vje epidemiologija in poraba zdravil 
ADHD v tem delu Evrope, vključujoč 
Slovenijo, nista dobro raziskani. Glede 
na smernice zdravljenje bolnikov z 
ADHD vključuje zdravljenje z zdra-
vili in nefarmakološko zdravljenje. 
Zdravila za zdravljenje ADHD so 
bila do danes dobro raziskana; zara-
di pomanjkanja kliničnih raziskav o 
učinkovitosti bupropiona primanjkuje 
tudi raziskav o primerjalni učinkovi-
tosti bupropiona z drugimi zdravili. 
namen doktorskega dela je bil ocen-
iti parametre epidemiologije ADHD 
in porabe zdravil ADHD v Sloveniji, 
jih primerjati z drugimi državami ter 
oceniti primerjalno učinkovitost in 
sprejemljivosti zdravil za ADHD z up-
orabo metaanalize.

Pripravila: občinska uprava

iz ObčinsKe hiše
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Mehanizem signalizacije dvoverižne 
RnA preko receptorja TLR3.
celice naravne imunosti prepoznav-
ajo mikrobe z naborom receptorjev. 
Med temi receptorji je skupina po-
dobnih receptorju Tollu vinske mušice 
(ang. Toll-like receptors, TLR). TLR3 
se nahaja v endosomih makrofagov, 
dendritičnih celic in na površini 
endotelijskih celic ter fibroblastov. 
njegova naloga je vezava dvoverižne 
RnA, ki je oblika genoma nekater-
ih virusov ali pa nastaja med njihovo 
replikacijo. Vezava dvoverižne RnA 
na TLR3 sproži njegovo dimerizacijo, 
ta pa aktivacijo citosolne kaskade sig-
nalnih proteinov, ki aktivira izražanje 
genov za interferone tipa I in citokine 
vnetja. Razkritje kristalne strukture 
in usmerjena mutageneza zapisa za 
človeški TLR3 sta pokazali, da se ds-
RnA veže na skupino asparaginov in 
histidin na c-končnem delu negliko-
ziliranega lica ektodomene.
Z usmerjeno mutagenezo posameznih 
aminokislinskih ostankov smo po-
kazali soudeleženost histidinov 39 in 

Dr. nina Pirher – dobitnica
županovega priznanja
Dr. nina Pirher je bila rojena 25. februarja 1982 v Murski Soboti. Po končani osnovni šoli se je vpisala na
Gimnazijo Franca Miklošiča v Ljutomeru, ki jo je končala kot zlata maturantka. 

Šolanje je nadaljevala s študijem mikro-
biologije in se po zagovoru diplome leta 
2005 vpisala na podiplomski študij bi-
otehnologije na biotehniški fakulteti v 
Ljubljani. Hkrati se je kot mlada razisk-
ovalka zaposlila v Laboratoriju za bioteh-
nologijo Kemijskega inštituta v Ljubljani, 
kjer je opravila praktični del doktorske 
disertacije.
Med doktorskim študijem je s sodelav-
ci objavila izvirni znanstveni članek s 
prvim avtorstvom v odmevni reviji na-
ture Structural and Molecular biology in 
kot mentorica sodelovala na mednarod-
nem študentskem tekmovanju iz sintezne 
biologije IGEM.

Doktorski študij je zaključila leta 2010 z 
zagovorom disertacije z naslovom: Meha-
nizem signalizacije dvoverižne RnA pre-
ko receptorja TLR3, za katero je prejela 
tudi Krkino nagrado.
na Kemijskem inštitutu je nadaljevala 
kot podoktorska raziskovalka do marca 
2014, ko se je zaposlila v Leku, natančne-
je Tehničnem razvoju biofarmacevtike, 
kjer se kot raziskovalka ukvarja z masno 
spektroskopijo.

60 ter glutamina 62 pri vezavi liganda 
poli(I:c) in tako dokazali obstoj drugega, 
n-končnega vezavnega mesta.

nov model vezave tako temelji na obstoju 
dveh vezavnih mest in vezavi minimalne 
dolžine dsRnA, 21 baznih parov. To us-
treza dvema zavojema dsRnA konfor-
macije A, ki je edina oblika, ki lahko akti-
vira TLR3. Poleg sintetičnega liganda poli 
(I:c) ima vijačnico tipa A tudi poli (A:u), 
ki prav tako aktivira TLR3. Ima podo-
ben način vstopa v celice ter kolokalizira 
s TLR3 v endosomih. Odkritje dokazuje 
delovanje receptorja TLR3 kot celično 
ravnilo, ki omogoča prepoznavanje vi-
rusnih – tujih nukleinskih kislin kot 
signal za nevarnost. S prepoznavanjem 
deluje kot stikalo, ki sproži protivirusni 
naravni imunski odziv.

Pripravila: občinska uprava
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Takrat se je tudi vpisala na podiplom-
ski študij Grajeno okolje na Fakulteti za 
gradbeništvo in geodezijo, kjer se je ok-
tobra 2014 tudi zaposlila. Tam se naprej 
ukvarja z optimizacijo anaerobnih pro-
cesov, predvsem blata iz čistilnih naprav 
in bioloških odpadkov ter sodeluje pri 
pedagoškem procesu.

Doktorsko disertacijo z naslovom Iz-
boljšava anaerobne presnove blata iz 
komunalnih čistilnih naprav in lignoce-
luloznih substratov pri pridobivanju bio-
plina je uspešno zagovarjala leta 2014, in 
sicer na univerzi v Ljubljani, na Fakulteti 
za gradbeništvo in geodezijo.

njena bibliografija do konca leta 2015 šte-
je šest enot, med katerimi dva članka spa-
data v kategorijo izjemnih znanstvenih 
dosežkov. 

Leta 2015 je prejela Pomursko raziskoval-
no nagrado za najboljšo pomursko dok-
torsko disertacijo za leto 2014.

Dr. Sabina Kolbl – dobitnica
županovega priznanja
Dr. Sabina Kolbl je bila rojena 9. aprila 1982 v Murski Soboti. Po končani OŠ Križevci, Gimnaziji Ljutomer in 
diplomi iz univerzitetnega študija Vodarstva in komunalnega inženirstva (Fakulteta za gradbeništvo in geo-
dezijo Ljubljana) se je kot mlada raziskovalka iz gospodarstva zaposlila pri podjetu Invest storitve energetika 
d. o. o. na bioplinski elektrarni v Vučji vasi. 

Izboljšava anaerobne presnove bla-
ta iz komunalnih čistilnih naprav in 
lignoceluloznih substratov pri prido-
bivanju bioplina
V disertaciji je nadgradila merilno 
napravo za merjenje metanskega po-
tenciala iz 0,5 L skale na 5 L skalo, kjer 
je lahko uporabljala realen inokulum 
in substrate, kot jih uporabljajo v in-
dustriji z namenom enostavnejšega 
pridobivanja bolj realnih rezultatov za 
industrijo, saj različne predobdelave 
vplivajo na količino proizvedenega 
metana pri procesu anaerobne pres-
nove. Hidrolitske encime, kot po-
speševalce prve stopnje anaerobne 
presnove, je dodajala v šaržni in se-
mikontinuirani sistem, kjer je bilo kot 
substrat uporabljeno blato iz čistilne 
naprave, tritikala in blato iz papirniške 
industrije Paloma ter merila njihov 
vpliv na proces anaerobne presnove. 
Pri semi-kontinuiranem procesu na 5 
l pilotnem modelnem merilu z blatom 
iz čistilne naprave je kot predobdela-
vo ob encimih uporabila še ultrazvok 

in spremljala dnevno tvorbo metana. na 
bioplinski elektrarni Vučja vas, ki je za 
delovanje uporabljala energetske rast-
line, prašičjo gnojevko in kravji gnoj, je 
spremljala tvorbo bioplina. Preverila je, 
kako je dinamična sprememba doziran-
ja različnih substratov vplivala na tvorbo 
biometana na industrijskem modelnem 
merilu in globlje analizirala tudi mikro-
biološki vidik delovanja anaerobnih 
procesov. ugotovitve so bile sledeče: 1. 
Z dodajanjem encimov lignoceluloznim 
substratom izboljšamo učinkovitost an-
aerobne presnove; 2. S kombinacijo ul-
trazvoka in dodajanja encimov blatu iz 
čistilnih naprav izboljšamo učinkovitost 
anaerobne presnove v primerjavi z upo-
rabo samo ene izmed metod predhodne 
obdelave; 3. ne moremo zavreči ničte 
hipoteze, da encimske predobdelave 
lignoceluloznih substratov nimajo vpliva 
na mikrobne združbe bakterij.

Pripravila: občinska uprava

iz ObčinsKe hiše
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Lahkonočna zgodba ali pravljica za na-
jmlajše? je varljiv občutek, da se zgodba 
nekako hoče odvijati v sedanjem času 
prav pri ponujanju evropskih sred-
stev podeželskim občinam? Res je, da 
je Sloveniji v novi finančni perspektivi 
2014–2020 za črpanje denarja iz skladov 
Evropske unije namenjeno okrog pet 
milijard EuR, Slovenija pa bo v Eu blaga-
jno vplačala okrog tri milijarde EuR. Zelo 
podoben finančni okvir je bil tudi v izte-
kajočem obdobju 2007–2013. ni podežel-
ske občine v Sloveniji, ki v preteklem 
sedemletnem obdobju ne bi pridobila Eu 
sredstev za vsaj en projekt. Spomnimo se, 
da je naša občina v preteklosti s pomočjo 
Eu sredstev zgradila: kanalizacijsko om-
režje v Vučji vasi, bučečovcih, Stari novi 
vasi, Iljaševcih in Ključarovcih. V Kl-
jučarovcih smo zgradili pločnik in javno 
razsvetljavo, novo podobo je Križevcem 
dala ureditev centralnega vaškega jedra, 
sanirali smo smetišče v borecih ter za-
sadili avtohtona drevesa v Matičnjaku, 
nabavili velik prireditveni šotor, obnovili 
osem vaško-gasilskih domov, energetsko 
prenovili celoten objekt Osnovne šole 
Križevci … Res veliko projektov z Eu 
denarnimi sredstvi v obdobju 2007–2013!
V teh letih smo se na občini/ah naučili 
pripravljati in se prijavljati na različne 
razpise za dobre projekte, jih izvesti in o 
njih poročati raznim ministrstvom tudi 
do najmanjših podrobnosti. Prestali smo 
različne kontrole o upravičenosti pora-
be Eu sredstev, kjer se je med drugim 

Kolumna: 
cesarjeva nova oblačila ali
Eu sredstva za podeželje
Piše: Miran Ros
V mesto, kjer je vladal cesar, ki je zelo oboževal nova, razkošna oblačila, sta prišla dva tujca. Povedala sta, 
da znata tkati najlepše blago najčudovitejših barv in vzorcev. njuna oblačila pa naj bi bila posebnost tudi 
zato, ker naj bi bila nevidna za vsakogar, ki ni sposoben za opravljanje svoje službe ali pa je neumen kakor 
noč. cesar se je takoj odločil, da hoče imeti taka oblačila. »Tako bom lahko ugotovil, kateri možje v mojem 
kraljestvu niso sposobni za opravljanje svoje službe. Vedel bom tudi, kdo je pameten in kdo neumen.« Po 
predplačilu v zlatu je cesar poslal svojega starega poštenega ministra, da pogleda, kako napredujeta tkalca. 
Seveda je videl prazne statve in sleparja, ki sta se pretvarjala, da ustvarjata nova oblačila. Ker ni ničesar vi-
del, se je minister zbal za svojo službo oziroma, da bi ga imeli za neumnega, zato cesarju ni mogel prehvaliti 
nastajajoče mojstrovine. Zgodba se nadaljuje tako daleč, da se še sam cesar ustraši svojega dekreta, da je 
neumen ali nesposoben opravljati službo, ker ne vidi novega oblačila, ki sta mu ga »oblekla« tkalca. nobena 
cesarjeva oblačila še niso požela toliko odobravanja s strani cesarjevega ljudstva. Le neki otrok ni podlegel 
črednemu nagonu množice in je vzkliknil: »Saj nima ničesar na sebi!« Šele potem je ljudstvo začelo počasi 
govoriti, da je cesar nag.

kontrolirala tudi velikost nosilca toalet-
nega papirja in so se preštevali zasajeni 
grmički. na podlagi pridobljenih iz-
kušenj smo z velikim zagonom začeli 
pripravljati projekte za tekočo finančno 
perspektivo 2014–2020. Projekti v pr-
ihodnosti naj bi brez velikih študij in 
strategij prioritetno generirali predvsem 
razvoj turizma in povečevali kakovost 
življenja in prostočasne aktivnosti naših 
občanov. Radi bi ustvarili bivanjsko okol-
je, ki bi mlade zadržalo v občini in  ljudi 
privabilo k nam. Pripravljeni so naslednji 
večji projekti: izgradnja kolesarskih poti 
v Ščavniški dolini ob regionalni cesti in 
v naselju Grabe proti Gajševskem jeze-
ru ter od bučečovcev do Zasad, ureditev 
športno-rekreativnega centra v borecih, 
ureditev druge faze poti ob Gajševskem 
jezeru, izgradnja novih športno-rekrea-
tivnih površin ob osnovni šoli, ener-
getska obnova stanovanjskega objekta 
v Logarovcih. Ti projetki so zloženi na 
šestih metrih občinskih arhivskih polic 
in čakajo na razpise, ko teče že tretje od 
sedmih let novega programskega obdob-
ja za črpanje Eu sredstev, razpisov pa ni. 
Večino naših pripravljenih projektov bi v 
prejšnji finančni perspektivi s pomočijo 
Eu sredstev »z lahkoto« izvedli.
Pripravljavci prednostnih razvojnih 
strategij Slovenije iz raznih ministrstev, 
ki naj bi se financirale z Eu (in našim de-
narjem), nam zagotavljajo, da bodo raz-
pisi predvsem za ustvarjanje visokokak-
ovostnih delovnih mest, za gospodarsko 

rast in razvoj. Slovenija je tako razdelje-
na na dve regiji, na vzhodno, ki sega od 
madžarske meje pa nekje do Trojan, in 
zahodno regijo, od Trojan in preko Lju-
bljane do slovenske obale. Razlika med 
regijama je v stopnji razvitosti glede na 
povprečje Eu, ko zahodna regija dosega 
skoraj sto odstotkov razvitosti Eu, med-
tem ko vzhodna regija, kamor spada tudi 
naša občina, dosega le sedemdesetodsto-
tno razvitost povprečja Eu. Res je, da za 
to naši regiji pripada več Eu denarja od 
zahodne regije, me pa srčno zanima, v 
koliko visokokakovostnih delovnih mest 
bodo zasebni vlagatelji, po pričakovan-
ju Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, vlagali nekje v Halozah ali 
v katero naše naselje. Občutek je, da je 
nekdo manjkal na predavanju iz filozofije 
vlagateljev glede plasiranja svojih viškov 
denarja v dobičkonosne naložbe ali pa 
so bili takrat nekateri profesorji zased-
eni z urejanjem stalne pripravljenosti na 
fakultetah. Priča smo namreč vsakod-
nevnemu preseljevanju proizvodnje v 
nerazvite dežele, kjer je poceni, če ne že 
skoraj zastonj masovna delovna sila, t. i. 
visokokakovostna delovna mesta pa osta-
jajo v kapitalskih centrih moči ob asisten-
ci moči politike.
Denar iz EU bo, ampak ne za nas, za peri- 
ferijo Ljubljane, center moči kapitala 
in politike. Ali pa ga mogoče ne vidimo 
in smo po cesarjevem dekretu »nespos-
obni za opravljanje svoje službe, ali pa 
neumni kakor noč.«                                                                                                      
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iz ObčinsKe hiše

Obvestilo medobčinskega inšpektorata 

Spoštovani občanke in občani!
Zakon o cestah  (uradni list RS št. 109/2010, 48/2012) v 1. 
odst. 5. člena določa, da je prepovedano izvajati ali opustiti 
kakršnakoli dela na javni cesti, 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 3. točke 2. odstavka je med drugim določeno, da 
je prepovedano postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, 
drevje, trto ter druge visoke nasade ali poljščine.
V 7. odstavku zakon predvideva globo za posameznika, ki krši 
navedeno določbo v višini 1.000 eur.
V zvezi s tem vas naprošamo, da redno in pravočasno porežete 
veje dreves, grmičevja, žive meje, trte in poljščin, ki segajo na 

Obvestila
Brezplačna pravna pomoč za 
občane

Občina Križevci se je že v letu 2015 prid-
ružila pomurskim občinam, ki svojim 
občanom omogočajo brezplačno pravno 
pomoč v okviru pisarne brezplačne 
pravne pomoči Zavoda PIP. Zavod PIP je 
neprofitni zavod, ki je maja letos obeležil 
deseto obletnico delovanja v pomurski 
regiji. na letni ravni zgolj v pisarni v 
Murski Soboti zagotovijo pomoč okrog 
tisoč osebam. 

V preteklem obdobju so zabeležili največ 
primerov s področja delovnega prava. 
Pri tem se je največ občank in občanov 
soočalo z neizplačanimi plačami in re-
gresi ter neplačevanjem prispevkov s st-
rani delodajalca. Vedno več je primerov 
trpinčenja na delovnem mestu oziroma 
mobinga. V okviru obligacijskega pra-
va se srečujejo predvsem s primeri, ki 
obravnavajo različne vrste odškodnin. 
Prav tako so pogosti spori z zavaroval-
nicami. na področju stvarnega prava so 
v ospredju primeri ureditve oziroma ne-
upoštevanja služnosti, prav tako so šte-
vilni primeri motenja posesti. Občanke 
in občani pogosto povprašujejo o raz-
likah med darilno in izročilno pogodbo 
ter o primerih neupoštevanja določil 
darilne pogodbe. neredki so primeri 
tožb na povračilo vlaganj v nepremični-
no. Razveze in s tem povezane vsebine 
(preživnina, stiki, delitev premoženja) 
izpostavljajo v okviru družinskega prava. 
Pri dednem pravu stranke zanima po-
tek zapuščinskega postopka in primeri 
obstoja dolgov ob dedovanju. ne zman-

brezplačno pravno pomoč zagotavljajo 
pravniki z večletnimi delovnimi izkušn-
jami, ki se na dnevni ravni soočajo z ra-
zličnimi pravnimi primeri. 
brezplačna pravna pomoč obsega po-
globljeno pravno svetovanje in pripravo 
izvensodnih pravnih pisanj. O tem, ali 
izvensodno pravno pisanje, po katerem 
povprašujete, spada v obseg brezplačnih 
pravnih storitev, se pozanimajte pri 
pravnih svetovalcih Zavoda PIP. Po po-
trebi bo Zavod PIP zagotavljal tudi tako 
imenovana posredovanja, kar pomeni, da 

jšuje se število oseb z vprašanji s področja 
izvršilnega prava, kjer stranke zanima-
jo podrobnosti izvršilnega postopka ter 
možnosti ugovora zoper sklep o izvršbi. 
Pogosta so svetovanja v zvezi z možnostjo 
vložitve osebnega stečaja.
Zavod PIP že tradicionalno beleži kon-
stantno visoko število potrošniških prim-
erov, posebej tistih s področja odgov-
ornosti prodajalca za stvarne napake in 
uveljavljanja garancij.

Primeri po pravnih področjih v letu 
2015 (v %):

bodo pravniki v stikih z različnimi javni-
mi organi oziroma zasebnimi subjekti, 
s katerimi imajo občani pravni prim-
er, in na ta način pospeševali reševanje 
zadev. Pravniki Zavoda PIP zagotavl-
jajo brezplačno pravno pomoč z vseh 
pravnih področij. 
V primeru, da potrebujete brezplačno 
pravno pomoč, se predhodno naročite 
na tel. št. (02) 535 27 60 (to je možno 
vsak delavnik med 9. in 13. uro). Pisarna 
Zavoda PIP v Murski Soboti se nahaja 
na Zvezni ulici (v stavbi Pokrajinske in 
študijske knjižnice – vhod s Trga kul-
ture). Študente iz občine Križevci, ki 

študirajo v okviru univerze v Mariboru 
in občane, ki so zaposleni v Mariboru, 
obveščamo, da jim je na voljo tudi pisar-
na Zavoda PIP v Mariboru (Gosposvet-
ska cesta 86 – bližina študentskega kam-
pusa).
Opisane pravne storitve Zavoda PIP so 
za občane Občine Križevci brezplačne.

Zavod PIP

cesto ter ogrožajo, ovirajo ali zmanjšujejo varnost prometa. Veje 
morajo biti porezane tako, da je zagotovljen prost profil ceste in 
predpisana preglednost, da sta omogočena pregled in dostop do 
cestnih objektov, da so vidne in dostopne prometna signalizaci-
ja, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati 
je potrebno tudi cesti bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in 
promet na njej. 
Posebno pozornost namenite živim mejam, drevju, grmičev-
ju, trti, poljščinam, ki ovirajo preglednost v križiščih in jih us-
trezno porežite, znižajte ali po potrebi tudi odstranite.
Prosim vas, da navedeno upoštevate, saj bo Medobčinski in-
špektorat in redarstvo, ki opravlja nadzor nad navedenimi 
določbami, ukrepal v skladu s predpisi.

Medobčinski inšpektorat
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Plačilo položnic brez provizije 

V prostorih Deželne banke Slovenije d. d. v Križevcih 
pri Ljutomeru je odprta občinska blagajna, ki občanom 
občine Križevci omogoča plačevanje številnih položnic brez 
provizije. blagajna obratuje vsak delovni dan. na občin-
ski blagajni lahko od 1. marca 2016 brez provizije plačate 
naslednje položnice:

•  Osnovna šola Križevci
•  Glasbena šola Ljutomer
•  RTV Slovenija
•  KSP d. o. o.
•  Občina Križevci (NUSZ, upravne takse, komunalni
    prispevek, globe za prekrške)
•  Javno podjetje Prlekija d. o. o.
•  Pogrebno podjetje Bratuša (najemnina za grob)
•  Teleing d. o. o.
•  Telemach d. o. o.
•  Telekom d. o. o. (mobilna telefonija)
•  Simobil
•  Elektro Maribor – Energija Plus
•  Vzajemna zdravstvena zavarovalnica – zdravstveno
    zavarovanje
•  Triglav zdravstvena zavarovalnica – zdravstveno
    zavarovanje
•  Adriatic – zdravstveno zavarovanje
•  FURS

Delovni čas občinske blagajne: od ponedeljka do petka od 
7. 30–12. 00 in 13. 00–15. 30. Plačevanje na občinski blaga-
jni velja samo za občane občine Križevci, ki so fizične osebe. 
Društva, samostojni podjetniki in podjetja niso upravičeni 
do plačevanja položnic brez provizije.

V mesecu marcu so občani na občinski blagajni plačali 1783 
položnic, aprila 1748 položnic, maja 2103 položnic in junija 
1924 položnic.

Občani so zadovoljni s storitvijo, ki jim je bila ponujena s 
sprejetjem letošnjega proračuna.

Telefonska številka za dodatne informacije: 02 584 46 40

Lidija Domanjko

MojaObčina.si prihaja v Križevce

Čeprav radi prebiramo naslove, ki orisujejo krize, uspehe in 
druge razburljive pripetljaje čez lužo in dlje, nas vse najbolj 
zanima, kaj se dogaja blizu nas, v lokalnem okolju – v naši 
občini. Kaj prinaša MojaObčina.si lokalnim bralcem in kaj 
lokalnim veljakom?
Lokalno dogajanje, ki ga veliki mediji preslišijo
Lokalne novice so najbolj brane novice v Sloveniji, kar ni 
čudno, saj gre za poročanje o dogodkih, ki se nas najbolj 
dotaknejo. Lokalni portal MojaObčina.si združuje lokalno 
dogajanje v slovenskih občinah na enem mestu in ponudi 
največji izbor tistih novic, ki jih sicer ne najdemo v osrednjih 
vseslovenskih medijih, poleg tega pa je lokalni vir za dogod-
ke, zanimivosti, razprave, prosta delovna mesta in aktualne 
razpise iz vaše občine. Od septembra naprej boste lahko 
spremljali vse aktualno dogajanje v vaši občini na www.mo-
jaobcina.si/krizevci in vsebino portala tudi sami soustvarjali. 
Popolna e-storitev za občine in občane
Posebnost portala MojaObčina.si je v tem, da lahko vsebine 
tudi sami upravljate in jih soustvarjate, kar je predvsem za-
nimivo za lokalne skupnosti, društva in organizacije, ki za 
svoje domače okolje veliko storijo, le stežka pa pridejo do 
medijskih izpostavitev, da bi o njihovem delovanju izvede-
li tudi drugi. Vabljeni ste torej vsi lokalni bralci in lokalni 
ustvarjalci iz raznih ustanov, zavodov, šol, društev, krajevnih 
skupnosti, ki ste že zadolženi za pisanje oziroma obveščanje 
ali pa bi to še radi postali, da se jim pridružite. Smo omenili, 
da je za društva in druge »lokalce« to brezplačno?
V projekt je trenutno vključenih 74 občin, do konca leta pa 
bo ekipa dodala še petnajst novih občin. Prispevke že danes 
zagotavlja več kot 6.646 avtorjev, ki jih ureja dobrih sto 
lokalnih urednikov.
Ne veste kje začeti? 
Če vas zanima, kako oblikovati novice/dogodke, katere 
medijske kanale (Facebook, Twitter,...) izbrati in najpomem-
bnejše, kako se lahko pridružite spletni lokalni skupnosti 
Občine Križevci, se nam pridružite na delavnici v septem-
bru.

Maša Ribnikar

Vaška tržnica v Križevcih

Vse bolj se zavedamo pomena lokalne samooskrbe in tra-
jnostnega razvoja turizma, zato želimo s prodajo pridelkov, 
proizvodov in izdelkov vključiti lokalne produkte s podežel-
ja. Tržnica v  vaškem jedru daje možnost, kjer lahko občani 
svoje presežke pridelkov prodajo v svojem lokalnem okolju. 
Vsi potencialni ponudniki, ki bi želeli svoje izdelke prodaja-
ti na prostoru vaške tržnice, se obrnite na Občino Križevci, 
kjer boste prejeli soglasje za prodajo, občinska uprava pa bo 
vodila seznam ponudnikov in razpored oddaje prostora na 
vaški tržnici. uporaba prostora vaške tržnice je za ponudni-
ke brezplačna.

Lidija Domanjko

Prodaja nepremičnin

Občina Križevci po ugodni ceni prodaja gradbene parcele 
v  Iljaševcih in borecih. na voljo je tudi več kmetijskih zem-
ljišč (gozd, njiva). Podrobnejše informacije o površinah in 
ceni najdete na spletni strani Občine Križevci – www.obci-
na-krizevci.si  (v rubriki seje občinskega sveta – 10. seja, 4. 
februar 2016 – načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem) 
ali na tel.: 02 584 40 40.

Lidija Domanjko
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Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v 
letu 2015 v naši občini petindvajset rojstev. Letos je bilo izdanih 
petnajst odločb. Rodili so se: Deja Kralj, Domen Sagaj, beis Ve-
seli, Sky Kolarič, Matija Horn, Gabrijela Kukovec, Mile Antolin, 
Tim Zemljič, Dario Kosalec, Adam Zorman, Gašper Ros, Alina 
Štuhec, neja Zorko, Lana Kšela in Ana balašković.

Staršem želimo, da bi otroke vzgojili v srečne, samostojne in 
odgovorne odrasle osebe ter da bi z njimi preživeli čim več časa.

Lidija Domanjko
Foto: arhiv družine Ros in Zorko

Občina bo tudi letos na spletni stra-
ni objavila javni razpis. Med študente 
bo v skladu s pravilnikom razdeljenih 
10.000 EuR. Študentom, ki so študijske 
obveznosti v letošnjem študijskem letu 
že opravili, želimo dolge in brezskrbne 
počitnice. Tisti, ki imate na fakultetah še 
obveznosti, pa se potrudite, saj boste s st-
rani občine za dosežen uspeh nagrajeni.

Lidija Domanjko

Rojstva v Občini Križevci
Občinski svet Občine Križevci je 
sprejel spremembo Pravilnika o 
enkratni denarni pomoči ob ro-
jstvu otroka v Občini Križevci. S 
spremembo pravilnika, ki je zače-
la veljati za vse otroke, rojene od 
1. januarja 2016 naprej, se višina 
prispevka, ki ga občina namenja 
ob rojstvu otroka, zvišuje iz znes-
ka 150,00 EuR, kolikor so starši ob 
rojstvu otroka prejeli v preteklosti, 
na znesek 200,00 EuR.

Občina Križevci z zagotavljanjem sredstev v proračunu že več let na-
grajuje uspešne študente. Do denarnih spodbud so upravičeni študenti 
s stalnim prebivališčem v Občini Križevci, ki napredujejo v višji letnik, 
diplomirajo, magistrirajo ali doktorirajo. Pogoj za dodelitev nagrade za 
dodiplomski študij je, da študent v letu, v katerem se dodeljuje nagrada, 
dopolni največ sedemindvajset let.

Kar najboljši in najmodrejši 
starši želijo svojim otrokom, bi 
morala skupnost želeti vsem 

otrokom.
(john Dewey)

Denarne spodbude študentom
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Lanskoletna slavnostna seja
Osrednja govornica na slavnostni seji ob lanskoletnem občin-
skem prazniku, ki je potekala 4. septembra 2015, je bila evrop-
ska poslanka Tanja Fajon. na slovesnosti so bila podeljena tudi 
občinska priznanja. Prilagamo nekaj foto utrinkov z lansko-
letne slovesnosti.

Lidija Domanjko
Foto: Foto Tivadar
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Po avtocesti smo se podali proti naši prvi 
destinaciji – Zavodu za prestajanje kazni 
zapora Dob. Tam velja strogi režim, zato 
smo vse fotoaparate in telefone pustili na 
avtobusu in se odpravili v upravno stav-
bo zapora. Pred zaporom nas je pozdra-
vil in sprejel direktor, mag. bojan Ma-
jcen, s sistemom delovanja zapora pa sta 
nas seznanila namestnica direktorja ter 
vodja polodprtega oddelka. V zaporu se 
zaporniki lahko gibljejo glede na oddelek, 
v katerega so nameščeni. To so zaprti odd-
elek, kjer je nadzor najstrožji, polodprti in 
odprti oddelek Puščava. V času prestajan-
ja kazni je zapornikom omogočeno tudi 
šolanje in delo. na območju zavoda se 
nahaja tudi Energetika Šentrupert, ki se 
ukvarja s proizvodnjo toplote za daljinsko 
ogrevanje in skrbi za ogrevanje celotnega 
kompleksa zaporov na Dobu. Zaradi čas-
ovne stiske si Energetike Šentrupert nis-
mo uspeli ogledati. 

Strokovna ekskurzija
na Dolenjsko
V sredo, 8. junija, smo se podali na strokovno ekskurzijo na Dolenjsko.
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Po kratki vožnji z avtobusom smo prispeli 
v deželo kozolcev, kjer smo degustirali do-
lenjske dobrote. Župan občine Šentrupert 
nam je predstavil projekt Muzej na pros-
tem – kozolci ter njihov učinkovit sistem 
lokalne samooskrbe z energijo. Po pred-
stavitvi smo si kozolce ogledali še v naravi.

Za kratek čas smo se zadržali v Šentruper-
tu, kjer smo si ogledali še gotsko cerkev 
in degustirali penino v Hiši vina Frelih. 
Po kosilu smo se odpravili proti novemu 
mestu, kjer smo si iz avtobusa ogledali 
mesto. Vodič nas je vodil do Rudolfovega 
splava, kjer smo se spustili po reki Krki. 

Peljali smo se pod štirimi mostovi, videli 
stolno cerkev sv. nikolaja ter občudovali 
breg (male strnjene hiške nad reko). na 
splavu so nas zabavali animatorji, ki so 
skrbeli za glasbo in ples.

Med nami pa so izbrali celo kandidatko, ki 
je bila sprejeta med Rudolfove splavarje. 
Majdo Vrbnjak so teoretično in praktično 
preizkusili ter jo na koncu ob izbranem 
botru še krstili.

Po zabavnem splavarjenju smo si ogledali Matjaževo domačijo, 150 let staro hišo, ki je 
vključena v evropsko verigo »Hiše s tradicijo«. Tam so nas pričakali lastniki v dolenjski 
narodni noši ter nam predstavili »Zgodbo o cvičku«. Degustirali smo cviček ter domač 
ajdov kruh in sir. Pot smo nato nadaljevali proti domači občini, kamor smo se vrnili v 
poznih večernih urah.

Helena Krajnc
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najuspešnejši učenci Osnovne šole Križevci na 
sprejemu pri županu
Župan občine Križevci, mag. branko belec, je v Kulturnem domu v Križevcih gostil najuspešnejše učenke in 
učence Osnovne šole Križevci, ki so skozi devetletno izobraževanje izkazali izjemne uspehe in vse razrede 
zaključili z odliko. 

Letos so na te dosežke ponosni Veronika 
Djačkaj, nuša Filipič, Žan Štuhec, David 
copot, brina Godec, Maša Maučec, Ana 
Rajh, Tina Sovič in Maja Kavaš. Vsi od-
ličnjaki so iz rok župana prejeli spomin-
sko darilo – delo priznanega umetnika 
Roberta juraka iz Logarovcev – kip bo-
ginje nike, ki ponazarja zmago.
Zlata priznanja na državnem nivoju so le-
tos dosegli še Marko Sagaj – zlato priznan-
je na državnem tekmovanju iz kemije 
(mentorica Alenka Kajtna Zorko), Pia 
Zupančič – zlato priznanje na državnem 
tekmovanju iz matematike (mentorica 
Manica Karba), Filip Zver – zlato priznan-
je na državnem tekmovanju iz Vesele šole 
(mentorica Marjeta blagovič), Alja Ostrc 
– zlato priznanje na državnem matematič-
nem tekmovanju iz logične pošasti (men-
torica Mateja balažek).
na predlog ravnateljice OŠ Križevci, 
Vasilije Stolnik, je nagrado za izjemne 
dosežke na športnem področju prejela Sa-
bina Korošak.

Pevski zbor LA-TI-DO je pod vodstvom 
zborovodkinje Renate Mikl na državnem 
tekmovanju dobil zlato priznanje. Zlate 
pevke so: julija Vajs, Kaja Čuk, nastja 
Grašič, Ema Horvat, Lara borovič, Ana 
Marija Divjak, Robertina Djačkaj, Eva 
Dragović, Tamara Filipič, julija Ostrc, Pe-
tra Rajh, Tina Skuhala, Ajda Weis, Sara 
Zamuda, Hana Črček, Sara Gabor, Timo-
teja Koroša, Katja Rajh, Maja Štebih, nika 
Klara Veberič, natalija Čuk, Veronika 
Djačkaj, Ana Dolamič, nuša Filipič, Eva 
Krajnc, Glorija Osterc, Tina Sovič, An-
amarie budja, brina Godec, Maja Kavaš, 
Maša Maučec, Lara Muršič, Ana Rajh in 
Lea Zabavnik. Članice pevskega zbora so 
na sprejemu zapele Zdravljico.

Vsem nagrajencem je župan podelil
knjižne nagrade, Terme banovci pa so k 
darilom prispevale kopalne karte.



23GLAS OBČINE 2016

Stanje na trgu dela v 
Občini Križevci
V celotnem Pomurju in tudi v Občini Križevci se število 
prijavljenih brezposelnih oseb na zavodu za zaposlovanje 
zmanjšuje. Tako je bila konec aprila stopnja registrirane 
brezposelnosti v občini 11,2%, kar je nižje od slovenskega 
povprečja, kjer je bila stopnja 11,5% in je nižja od aprila 
2015, ko je bila 13,7%. Občina Križevci ima takoj za Verže-
jem drugo najnižjo stopnjo brezposelnosti v Pomurju.

Konec junija je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijav-
ljenih 195 občanov, ki so iskali zaposlitev. Kar 61,8% je 
prijavljenih žensk, ker je za njih zelo malo delovnih mest. 
Večina prijavljenih je v starosti od 30 do 59 let, kar 103 pa 
so dolgotrajno brezposelni, kar pomeni, da so na Zavodu 
prijavljeni več kot eno leto. Prvo zaposlitev išče 26 iskalcev 
in 50 invalidov. Osnovnošolsko izobrazbo ima 22,4% pri-
javljenih občanov in 45,4% srednjo poklicno ali štiriletno 
srednjo šolo.

na Zavodu za zaposlovanje izvajamo v tem času precej 
ukrepov zaposlovanja od delovnega preizkusa, uspos-
abljanja na delovnem mestu, na voljo je subvencija Prvi 
izziv za zaposlitev mladih do 30 let in Zaposli.me za stare-
jše od 30 let. na voljo so tudi različna povračila prispevkov 
delodajalcem. Izvajamo tudi različne tečaje, vse z namen-
om pridobitve novih znanj in izboljšanja zaposlitvenih 
možnosti na trgu dela.

Sedaj je čas, ko se najlažje najde zaposlitev, predvsem v 
turizmu in gostinstvu, gradbeništvu, prevozništvu, storit-
venih dejavnostih, kovinarstvu, različnih montažah. Prib-
ližuje pa se tudi čas obiranja sadja, sezonskih del v vinogra-
dih in sadovnjakih.

Jelka Jež, vodja urada za delo

navzoče učence, ravnateljico in mentorice je uvodoma nagovoril 
gostitelj sprejema, župan mag. branko belec. Dejal je, da so se 
učenci, ki so se zbrali na sprejemu, na področju izobraževanja 
še posebej izkazali. Poudaril je, da jim bo v življenju lažje, če se 
bodo izobraževali in si pridobili nova znanja. Znanje je kot
zaklad, ki ga ni mogoče nikomur vzeti. Povedal je, da je ponosen 
na uspehe učencev. Zaželel jim je še veliko uspehov pri nadalj-
njem šolanju in izrazil upanje, da se po končanem izobraževanju 
vrnejo v domače okolje ter s pridobljenim znanjem in izkušnjami 
prispevajo k razvoju domačega kraja.

Za dosežke učencev se je zahvalil tudi ravnateljici in mentorjem, 
ki so učence spodbujali k razvijanju talentov.

Lidija Domanjko
Foto: arhiv OŠ Križevci
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KmetijstvO in GOspOdaRstvO

Dobra vila narave
Ekološko kmetijo Vila natura iz Vučje vasi sestavlja petčlanska družina Slavič: Marko, Vanja in sinovi Maj, 
nejc in jurij. na kmetiji stoji lesena stanovanjska brunarica in stara domačija z gospodarskim delom, v katerem 
najdemo kamniti mlin, stroj za čiščenje žit, pakirnico, prodajalno in kmečko sobo s pravo krušno pečjo. Pri 
prenovi so uporabili naravne materiale (glino, les, kamen, stare opečnike), na kmetiji pa je zaživelo tudi staro 
pohištvo, ki so ga našli na podstrešju in ga obnovili. Kmetija obsega štirideset hektarov obdelovanih polj, star 
travniški sadovnjak, v katerem so petinosemdeset let stara drevesa, ki jih je posadil že Markov dedek. 

Zgodba Vanje in Marka se je v Vučji vasi začela pisati leta 2001, 
torej petnajst let nazaj, ko sta sprejela odločitev za prevzem 
kmetije in se preselila v našo občino. Že prej je Marko večkrat 
prihajal dedku pomagat pri opravilih na kmetiji, ki je bila takrat 
tradicionalna, prevladovalo je konvencionalno kmetovanje. Tudi 
sama sta na začetku poskusila s takim načinom, a so se jima zače-
la pojavljati določena vprašanja glede škropiv in umetnih gnojil. 
Marko se spominja, kako so večkrat prišli zraven otroci, ki jim 
je bilo mešanje škropiv zanimivo. Z ženo jih nista pustila blizu, 
ampak sta jih odganjala stran. na tisti točki se je vprašal, zakaj jih 
odganja stran, koliko so varni sami in njuni otroci, koliko varna 
je hrana, ki jo pridelujemo na tak način. Z ženo sta bila že prej 
nagnjena k naravnim stvarem, naravi, zavedala sta se, kaj pome-
ni trajnostno kmetovati na dolgi rok. njuna želja je bila, da bi 
zemljo naslednjim rodovom zapustila v dobri kondiciji, da bodo 
lahko pridelovali zdravo hrano. Sčasoma sta ugotovila, da je pov-
praševanje ljudi po ekološko pridelani hrani vedno večje. Ljudje 
se po njegovem mnenju vedno bolj zavedajo zdravega načina živ-
ljenja, želijo si zdrave hrane zase in za svojo družino.

Sedaj jih ljudje prepoznajo po blagovni znamki Vila natura. 
Drevo predstavlja močan simbol, v njunem primeru jabolko, ki 
so najstarejša na kmetiji in kažejo na njune začetke s pridelavo 
jabolčnega kisa in soka. Vila natura predstavlja pravljični kraj, 
kjer so s srcem in naravno pridelane ekološke dobrote. na poljih 
pridobivajo ajdo, kamut, piro, enozrnico, dvozrnico, pšenico, rž, 
proso, koruzo, oves, ječmen. Iz žit delajo različne vrste mok, kaš, 
zdrobov in testenin, imajo pa tudi oljnice, semena, marmelade, 
… Ekološka kmetija sama pridela ekološke surovine, jih predela, 
sami izdelke tudi pakirajo, razvažajo in skrbijo za promocijo, kar 
je težja pot in večkrat pomeni veliko odrekanja.

Idej imata veliko. Pred nekaj leti sta začela s pridelovanjem star-
ih sort žit: enozrnico, dvozrnico in korosan. Izvedela sem, da je 
enozrnica najstarejše oziroma prvo žito, ki ga je človek nabiral 
– omenja se ga v Mezopotamiji pred 10.000 leti pred našim štet-
jem. Enozrnica pomeni, da na klasu na vsaki strani raste samo po 
eno zrno. To so manjši pridelki, je pa luščilo potrebno oluščiti in 
iz zrna se potem pridobiva zelo kvalitetna moka. V mlinu čisto 
osiromašene moke ne morejo narediti. Marko je pojasnil, kakš-
na je razlika med industrijskimi mlini in njihovim. Industrijski 
mlini lahko naredijo tip moke 500, ki je prazna in očiščena vsega, 
saj imajo le ti 250 – 300 sit, v njihovem mlinu  pa so le tri sita, 
zato otrobov ne morejo popolnoma očistiti, lahko naredijo na-
jveč polbelo moko. Kruhu, ki so ga nekoč pekli iz polbele moke 
so rekli socialni, kar je bilo slišati manjvredno, a so se danes st-
vari obrnile. ugotovili so, da je polbela moka bolj zdrava kot bela. 
Polbela moka je prečiščena, a ima še vedno nekaj otrobov, po 
sami konsistenci je podobna gladki moki.
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Iz nje lahko delamo tudi peciva, testo je temnejše zaradi otrobov, 
a je hranljivejše. Letos so dali na tržišče nov izdelek – moko za 
palačinke (mešanico moke enozrnice z drugo moko), ki je post-
ala pravi prodajni hit. 
Ekološka kmetija je dobila priznanje za zdrav življenjski slog, 
a kot je dejal Marko, je njima z ženo največje priznanje to, da 
sta si ustvarila delovno mesto in da vidita zadovoljstvo tudi pri 
drugih, na kar sta zelo ponosna. Z vizijo, ki jo imata, želita svojim 
otrokom pokazati, da se na kmetiji da preživeti, a morajo razu-
meti, da je v to vloženo ogromno dela. Z delom lahko preživiš 
sebe in družino. Želita, da bi kateri od otrok nadaljeval njuno 
pot, a najprej jo želita narediti in prehoditi sama. Imata tudi željo 
po širitvi v tujino.

Andreja Obal

Čebele in opraševanje
V naravi že od nekdaj obstaja soodvisnost med rastlinami in njihovimi opraševalci, zlasti čebelami. Ene brez 
drugih ne morejo preživeti. Poznamo več načinov opraševanja ali polinacije, vendar je najpomembnejši tisti, ki 
ga opravljajo čebele. Te žuželke na rastlinah poleg medičine, ki jo potrebujejo za energijo, nabirajo tudi cvetni 
prah, ki ga zaradi velike vsebnosti beljakovin in rudnin nujno potrebujejo za svoj razvoj.

Rastline, ki rastejo pri nas, delimo na 
žužkocvetke in vetrocvetke. največ rast-
lin, pomembnih za pridelavo naše hrane, 
je žužkocvetnih, te pa so odvisne od 
opraševalcev. Vetrocvetke opraševalcev 
načeloma ne potrebujejo. cvetovi večine 
žužkocvetnih rastlin so najrazličnejših 
barv in oblik. Za uspešno razmnoževan-
je določene rastlinske vrste mora biti iz-
menjana dedna snov, tako da zrnce cvet-
nega prahu iz prašnikov preide na brazdo 
pestiča. Opraševanje je torej prenos cvet-
nega prahu z ene rastline iste vrste na 
drugo. uspešen prenos cvetnega prahu je 
torej mogoč samo z opraševalci, med temi 
pa so najpomembnejše prav čebele. 

Pomen in vrednost opraševanja
Čebele oprašijo večino rastlin. S tem zag-
otovijo hrano ljudem in živalim, zato ne 
pretiravamo, če rečemo, da je vsaka tret-
ja žlica svetovne hrane odvisna od če-
bel. Po ugotovitvah znanstvenikov točne 
vrednosti opraševanja, ki ga v Sloveniji 
brezplačno opravijo čebele, ni mogoče iz-
računati, ocenjeno pa je, da je ta vrednost 
od 15 do 30-krat večja od vseh čebeljih 
pridelkov skupaj. Ker čebele dandanes 
same v naravi več niso sposobne preživeti 
niti ene zime, je delo slovenskih čebelarjev 
plemenito in družbeno koristno. V sosed-
nji Avstriji pridelovalci sadja čebelarjem 
plačujejo za opraševanje, prav tako tudi 
v nemčiji in ponekod drugod po Evropi 

in v ZDA. Pri delu s čebelami pa ne gre 
samo za hrano, čebelje pridelke in kot na-
jpomembnejše – za opraševanje, ampak 
tudi za ohranjanje narave, raznovrstne-
ga okolja in drugih dejavnikov življenja. 
Zaradi vseh teh nalog naše avtohtone če-
bele, kranjske sivke, v Sloveniji živi več kot 
22.000 različnih vrst organizmov. To našo 
državo po mnenju številnih strokovn-
jakov uvršča med naravno najbogatejša 
območja v Evropi. Glede na zdajšnje šte-
vilo čebeljih družin v Sloveniji se nam za 
kakovosten opraševalni servis, ki nam ga 
brezplačno zagotavljajo čebelarji s svojimi 
čebelami, za zdaj še ni treba bati.

Jure Justinek
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Zagotavljanje čebeljih paš in
sajenje medovitih rastlin
Povečevanje števila prebivalstva in posledično vse večja poraba hrane postaja vse hujši svetovni problem. 
Pridelovalci hrane se na to odzivajo z intenzivnejšim kmetijstvom in večjo pridelavo hrane na enaki površini. 
Izgubljamo travnike, gozdove in druga območja, ki so bila nekdaj vir hrane za opraševalce in druge živalske 
vrste. Pri nas je to opaziti na poljih, posejanih z monokulturami, in na travnikih, ki so redno pokošeni, tako 
da na njih ni več cvetja. Trudimo se intenzivno zaščititi kulture z najrazličnejšimi škropivi, z gojenjem novih, 
neznanih in nepreizkušenih sort rastlin, tudi gensko spremenjenih ali vsaj ozko selekcioniranih, ter zmanjšu-
jemo površine, na katerih čebele najdejo hrano. Čebele so vse bolj ogrožene, saj jim narava, ki smo jo spreme-
nili, ne zagotavlja več hrane vse leto. 

Kako lahko vsi skupaj pomagamo?
Čebelam je treba pomagati s sajenjem medovitih rastlin, pred-
vsem avtohtonih. K temu lahko pripomore vsak od nas in tako 
čebelam pomaga preživeti. na svoj cvetlični in zelenjavni vrt, 
na balkone in v cvetlične lončke posadimo medovite rastline, 
lokalne oblasti pa jih lahko sadijo na javnih površinah. Te rast-
line dajejo čebelam medičino in cvetni prah, nas pa bodo razve-
seljevale s cvetjem in svojo lepoto. Treba je le izbrati prave sorte, 
prijetno združiti s koristnim, da bo lepo za naše oko in koristno 
za čebele. 

Katere medovite rastline, ki privabljajo čebele, lahko posadi-
mo na domačem vrtu in na javnih površinah? 
Pomembnejše rastline za čebele so: leska, zvončki, troben-
tice, žafrani, vrbe, telohi, rese, divja češnja, vse začimbnice in 
dišavnice, vso sadno drevje, oljna ogrščica, akacija, lipa, javor, 
kostanj, sončnica, ajda, facelija in druge. Precej je tudi rastlin, 
ki jih gojimo kot okrasne in so prav tako koristne za čebele. S 
sajenjem avtohtonih in okrasnih cvetočih rastlin lahko precej 
pripomoremo k ohranitvi čebel.
na svoje vrtove sadimo medovite trajnice, kot so: skalni gro-
beljnik, avbrecija, zvončnica, nageljčki, plamenka, grenik, 
teloh, jesenska astra, rudbekija, orlica, srčki, potonika, plahtica, 
ivanjščica, lilija, maslenica, ostrožnik, ameriški slamnik, rman, 
jetičnik, jesenska anemona, kamnokreč, šmarnica, krvomočni-
ca, hosta, hermelika, homuljica, jeglič, netresk in številne dru-
ge. S primerno zasaditvijo bo naš vrt zažarel v prelepih barvnih 
odtenkih, čebele pa bodo na njem pridno nabirale medičino in 
cvetni prah.
Poleg okrasnih rastlin so zelo medovite vse začimbnice in 
dišavnice, ki jih je prav tako koristno imeti na vrtu. To so pred-
vsem žajbelj, origano, bazilika, vse vrste met, hermelika, tim-
ijan, pelin, melisa in številne druge. Če imamo na vrtu veliko 
prostora, lahko zasadimo večje medovito grmičevje in dreve-
sa, ki nam ne bodo samo popestrili okolice doma, ampak bodo 
privlačni tudi za čebele.
Od grmov lahko sadimo dišeče vrtnice, lešnike, ribez in kos-
mulje, vse vrste vrb oziroma mačic, liguster, hibiskus, vse vrste 
drenov in kovačnikov ter druge.
Od dreves pa lipo, divjo češnjo, pravi in divji kostanj, evodijo, 
japonsko soforo, cigarovec, tulipanovec, amorfo, gledičijo ter 
številne druge. Z avtohtonimi rastlinami je mogoče urediti vrt, 
ki bo prijazen do čebel, saj bodo v njem vedno našle nekaj paše, 
hkrati pa nam bo v okras in ponos. 

Katere medovite rastline lahko posadimo na večjih kmeti-
jskih površinah, denimo na njivah? 
na večjih površinah je še precej neizrabljenih možnosti. Rastlin, 
ki jih lahko zasadimo na njih, je precej, vse pa so poleg tega, da 
čebelam omogočajo pašo, koristne tudi za tla, saj izboljšujejo ro-
dovitnost. navadno je v poletnem obdobju precej njiv praznih, 
vendar jih lahko zasejemo. Tako lahko kadar koli v letu sejemo 
facelijo, katere cvetovi so modre barve, saj je njena vegetacijska 
doba kratka. Čebelam ponuja veliko medičine in cvetnega pra-
hu. Po cvetenju rastlino preprosto podorjemo in s tem obogati-
mo tla s humusom. Prav tako lahko sejemo vse vrste detelj, ki 
so zelo medovite rastline. Tudi te lahko po cvetenju podorjemo 
in na ta način obogatimo prst predvsem z dušikom, lahko pa jih 
pokosimo in uporabimo za krmo živalim. Zelo koristne so buče, 
ki dajejo veliko cvetnega prahu zlasti jeseni, ko ga čebele najbolj 
potrebujejo. Semena buč lahko pozneje uporabimo za izdelavo 
olja. Koristne so tudi sončnice, saj čebelam ponujajo cvetni prah 
in nektar, po cvetenju pa precej izboljšajo strukturo tal in jih 
obogatijo s humusom. Sejemo lahko še oljno ogrščico ali mak, 
kajti obe rastlini dajeta čebelam hrano. največje možnosti vse-
kakor ponuja ajda, ki smo jo v zadnjem obdobju kar nekoliko 
zapostavili, vendar se to počasi spreminja. Ajdo sejemo poleti, 
in ko zacveti, čebele na njej nabirajo nektar in cvetni prah. Ko 
dozori, jo lahko požanjemo in zmeljemo v moko. njive morajo 
biti zelene v vseh letnih časih. To je koristno za tla, čebele in 
nenazadnje tudi za kmeta. 
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Kaj lahko naredijo tisti, ki imajo zgolj kako cvetlično korito?
V cvetlična korita in lončke lahko sadimo vse vrste začimbnic in 
dišavnic ter najrazličnejše cvetje. naj jih navedem le nekaj: nizka 
sončnica, limonski ožep, poletna astra, okrasna facelija, ameriški 
slamnik, dišeči grah, kapucinka, limonska monarda, mehiška 
cinija, boreč, zlati šeboj, dalija, kana, verbena, ognjič, kozmeja in 
seveda še številne druge.
Po mnenju Čebelarske zveze Slovenije je nujno razglasiti čebele 
za ogroženo živalsko vrsto ter sprejeti vse potrebne ukrepe za 
njeno zaščito. Glede na to je treba sprejeti zakonodajo, ki bo 
spodbujala sajenje avtohtonih medovitih rastlin, saj bodo te 
čebelam omogočale pašo, hkrati pa bomo na ta način ohranja-

li avtohtono rastlinje in s tem tudi biotsko pestrost. Zavedati se 
moramo vsestranskega pomena čebel, še posebej njihove vloge 
pri opraševanju, saj brez čebel ne bo hrane, pa tudi vloge čebeljih 
pridelkov kot zdrave in varne hrane. Podrobnejši seznam medo-
vitih rastlin je na voljo na ČZS.
Zakoni, ki veljajo v čebelji družini, so lahko zgled za vse nas. 
Spoštovanje, pripadnost, odgovornost do svojih in skupnih na-
log so temelji za njihovo preživetje, pa tudi temelji za preživetje 
narave. Prej ko bomo to spoznali tudi ljudje, večja je možnost, da 
rešimo ta naš svet.

Jure Justinek

Prvi ekološki nasad sivke
v Prlekiji pri Osterčevih
Kot študentu magistrskega študija programa Varne hrane v prehrambeni 
verigi na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru se mi 
je porodila ideja o ekološkem kmetijstvu, s katerim bi prebivalce našega 
zelenega planeta spodbudil k boljši ozaveščenosti darov narave. Tako je 
nastala zamisel o nasadu sivke.

na preostalih manjših njivah sem se od-
ločil za nasad dveh hektarjev konoplje, 
lanu in buč, doma, za kmetijskim posest-
vom v Vučji vasi, pa sva z očetom prišla 
na idejo visokodebelnega ekološkega 
sadovnjaka jablan, višenj, orehov. Imamo 
še štiriindvajset panjev čebel, za katere 
skrbiva skupaj z dedkom.
Stari slovenski pregovor pravi, da je manj 
več, zato smo si bili tudi v družini enot-
ni, da šteje kakovost in ne količina. Tako 
sem se odločil za nasad skromnih 1350 
sadik sivke, ki se razprostira na površini 
2500 kvadratnih metrov oziroma na 0,25 
hektarja. A skromnost se tu konča, saj se 
prav vsaka sadika lahko pohvali s svojimi 
bujnimi cvetovi, ki imajo omamen vonj in 
prečudovito vijolično barvo.  Gre za pra-
vo sivko znano pod imenom Lavandula 
angustifolia in je zaklad med vsemi vrst-
ami sivk, saj je njeno eterično olje najbolj 
cenjeno ter hkrati tudi najkakovostnejše. 
njeno eterično olje je edino, ki pomaga 
pri glavobolih in migrenah.
Kaj sploh je sivka in kako jo uporabljamo?
Sivka je rod majhnih zimzelenih polgr-
mastih rastlin. Vzgajamo jo lahko kot 
zelišče ali pa zgolj za okras. njena uporab-
nost je zelo vsestranska tako v kozmetiki 
kot v kulinariki.
Eterično olje velja za dušo rastline, saj 
predstavlja skoncentriran skupek najbol-
jšega, kar je v sami rastlini. Pridelamo ga 

z destilacijo cvetov sivke, pri čemer dobi-
mo mešanico eteričnega olja in hidrolata, 
ki ju moramo ločiti s separacijo. Eterično 
olje uporabljamo pri aromaterapiji in je 
eno izmed redkih, ki ga lahko nanesemo 
neposredno na kožo, saj je ne poškoduje, 
ampak blagodejno vpliva nanjo. najbolje 
ga je mešati z osnovnim oljem (hladno 
stiskanim olivnim, kokosovim, mandl-
jevim ali drugimi), saj ni topen v vodi in 
se le tako najbolje absorbira v kožo. Čis-
to, nemešano eterično olje pa je najbolje 
uporabiti v izparilnikih in inhalatorjih za 
bolj sproščen in lepo odišavljen ambient 
bodisi v službi ali doma. Hidrolat ali rožna 
voda je stranski produkt parne destilaci-
je, v katerem so v vodi topne aromatične 
snovi rastline. Hidrolat deluje antisep-
tično na kožo in lasišče. uporablja se kot 
nežen tonik za vse vrste kože, saj jo hladi 
v poletni vročini, blaži sončne opekline in 
manjše ter blažje ureznine. je lahko tudi 
čudovit dodatek k vaši domači limonadi. 
Preprosto dodajte eno žlico na kozarec 
limonade in vaš napitek bo imel čaroben 
priokus najboljšega iz narave.

nato so tukaj še sami cvetovi te prečudo-
vite rastline, ki jih lahko uporabimo za 
kopeli, čajne mešanice, omamno dišeče 
vrečke in ledeno hladne kocke ledu s 
priokusom sivke. cvetove oberemo še 
preden rastline pričnejo cveteti in tako 
v cvetu zadržimo eterično olje, zato ima 
čaj tudi boljšo aromo in dišeče vrečke 
zdržijo dlje časa. Sam čaj deluje zelo 
pomirjevalno in vam pomaga do spros-
titve od vsakodnevnega stresa in naporov. 
Če damo nekaj cvetov sivke v vodo in jo 
zamrznemo, dobimo ledene kocke, ki jih 
lahko uporabimo tako za osvežitev pijače 
kot za sam priokus k pijači. Za aromatično 
kopel pa potrebujemo samo nekaj cvetov 
sivke, ki jih prelijemo z vročo vodo in jih 
nato vmešamo v primerno toplo vodo.
Letos je bila prva žetev sivke bolj skrom-
na, saj je rastlina še mlada, naslednja leta 
pa pričakujem, da bodo cvetovi močnejši 
in številčnejši. Tako si v prihodnje želim 
še povečati nasad, narediti destilarno, 
sušilnico za cvetove in predelovalnico za 
pridelek oziroma končne izdelke iz sivke 
ter druge ekološke proizvode. Seveda mi 
pri vsem tem stoji ob strani družina in mi 
po zmožnostih tudi pomaga, predvsem 
zahtevno je bilo samo sajenje sivke.
naj vas omamen vonj sivke popelje v obil-
je ekoloških pridelkov osrčja Prlekije.

Matej Osterc



28 GLAS OBČINE 2016

KmetijstvO in GOspOdaRstvO

Opekarne na območju
Občine Križevci
Opekarništvo v Križevcih je tradicija, katere pomena za našo občino se 
še premalo zavedamo. Vzroki za nastanek opekarn, njihove menjave last-
ništva ter delo v njih bi znalo biti zanimivo čtivo za bralce, ki jih zanima 
še ne tako davna zgodovina. 

Zaradi vse večjega povpraševanja po gradbenem materialu – opečnih izdelkih – je opekarska dejavnost na Murskem polju v začetku 
20. stoletja z nastankom novih, modernejših opekarn prerasla v eno od pomembnejših gospodarskih in industrijskih dejavnosti, v 
kateri so našli zaposlitev domačini in delavci iz drugih območij. V tem skrajšanem prispevku je prikazan nastanek, razvoj in de-
javnost opekarn do 70. let 20. stoletja, ki so delovale na območju sedanje Občine Križevci. Leta 1920 je na Murskem polju, od Gorn-
je Radgone do Ljutomera, delovalo pet opekarn: Črešnjevci, boreci, Ključarovci, Lukavci in Ljutomer. Tehnološko sta bili najbolj 
opremljeni opekarni v borecih in Črešnjevcih, ki sta bili v lasti Občine Gornja Radgona. Opekarna v Ključarovcih je bila last več 
družabnikov, opekarni v Ljutomeru in Lukavcih pa sta bili zasebna last (Alojz Krainz, Oswald Hönigmann).

Opekarna v Ključarovcih
Križevska opekarna, d. z. o. z., Križevci 
na Murskem polju, je bila ustanovljena 
z družbeno pogodbo leta 1908. V druž-
bo se je povezalo trideset posameznikov, 
ki so zbrali glavnico 260.000 kron, z na-
menom, da postavijo moderno opekarno 
za proizvodnjo opeke in drugih opečnih 
izdelkov iz gline. Družabniki opekarne 
so bili: dr. Karol chloupek, zdravnik v 
Ljutomeru, jakob Domajnko, posestnik v 
borecih, Franc Erlich, posestnik v Šentil-
ju, jakob Erlich, posestnik v Ključarovcih, 
dr. Karol Grossmann, odvetnik v Lju-
tomeru, jurij jandl, zidarski mojster na 
Grlavi, Alojz jureš, posestnik v borecih, 
Franc jureš, posestnik v borecih, dr. jožef 
Lebar, zdravnik v Križevcih, jožef Mühr, 
trgovec v Radgoni, Alojz Osterc, posest-
nik v bunčanih, Ivan Pentek, trgovec v 
Radgoni, dr. Miroslav Ploj, c. kr. dvorni 
svetnik na Dunaju, Andraž Pučko, kovač 
v Lukavcih, joško Rajh, veleposestnik na 
Moti, Fridrih Semlitsch, trgovec v Ljuto-
meru, Franjo Sever, posestnik v Ljutome-
ru, Alojz Slana, posestnik v Ključarovcih, 
Anton Slavič, posestnik v Grabah, Franc 
Slavič, posestnikov sin v Ključarovcih, 
Marko Slavič, posestnik v Ključarovcih, 
Alojz Skuhala, posestnik v Ključarovcih, 
janez Schosteritsch, sedlarski mojster in 
hišni posestnik v Radgoni, josip Vogler, 
posestnik v Šratovcih, Hrabroslav Vrabl, 
posestnik in nižji odvetnik v Ljutomeru, 
Ivan Vrbnjak, posestnik v Ključarovcih, 
Ivan Žnidarič, posestnik v Križevcih.
Križevska opekarna v Ključarovcih, 
»prvo tovrstno podjetje na slovenskem 
Štajerskem«, se je ustanovila iz rodoljub-
ja. njeni ustanovitelji so bili večinoma 
kmetje, premožni posestniki v okrožju. 

Odkupili so starejšo, manjšo opekarno 
v Ključarovcih (nastanek te opekarne se 
omenja že leta 1880), s strojno opremo 
in zemljiščem. Ker je bila stara opekarna 
na neprimerni lokaciji, so kupili zeml-
jišče za izgradnjo nove opekarne v bližini 
železniške postaje v Križevcih (danes 
je na tem območju Kmetijska zadruga 
Križevci). Že med gradnjo opekarne pa 
niso naleteli na pričakovano podporo 
med domačini, saj opekarna naj ne bi 
bila konkurenčna »nemškim ciglencam« 
iz Črešnjev pri Radgoni. Kljub začetnim 
težavam v izgradnji, je opekarna pričela 
redno delovati leta 1908. Zaradi ugod-
nih gospodarskih razmer, konkurenčne 
cene opeke in velike potrebe po gradbe-
nem materialu, predvsem zidne opeke, je 
opekarna dobro poslovala do 1. svetovne 
vojne. Poleg domačinov so bili v opekarni 
zaposleni tudi delavci iz drugih krajev. 
Leta 1920 je bilo v opekarni v času sezon-
skega dela (april-oktober) zaposlenih od 
petdeset do šestdeset delavcev, med njimi 
je bila polovica žensk. Ker se je opekarna 
znašla na robu preživetja zaradi preza-
dolženosti, je bil l. 1921 sprejet sklep o 
likvidaciji in razdružitvi družabnikov. 
Opekarna je bila l. 1922 prodana novim 
lastnikom in ustanovljena javna trgovs-
ka družba dveh družabnikov in sicer kot 
Križevska opekarna, elektrarna, mlin 
in žaga Lumir in Žnidarič, Križevci pri 
Ljutomeru. Družbenika sta bila Anton 
Lumir in Drago Žnidarič, posestnika iz 
Ljutomera. Leta 1928 je opekarno prevze-
la nova družba, registrirana kot Križevs-
ka industrija d.d. v Križevcih pri Ljutom-
eru, kasneje pa kot »Delniška trgovska in 
industrijska družba Hartner, s sedežem 
v Murski Soboti. Dejansko je bila že leta 

1928 lastnica družbe Prekmurska banka 
d.d. in jo leta 1931 zaprla zaradi dolgotraj-
ne gospodarske krize.

Opekarna v Lukavcih
Opekarna bi se naj razvila iz nekdanje 
razpadajoče graščinske poljske peči za 
žganje opeke (omenja se letnica 1835), 
katere lastnik je bil Avgust pl. Schenkel, 
lastnik gradu v Lukavcih. Opekarna naj bi 
večkrat zamenjala lastnika, nato jo je kupil 
podjetni trgovec Oswald Hönigmann, tr-
govec v Križevcih pri Ljutomeru in jo leta 
1895 povečal. Izdelovanje zidne opeke je 
bilo ročno, kasneje so kupili parni stroj in 
pričeli izdelovati tudi strešno opeko, ki pa 
se je le postopoma uveljavljala na podežel-
ju. Leta 1920 je bilo v opekarni z lončar-
skim oddelkom, v času sezone, zaposlenih 
trideset delavcev – deset moških in dvaj-
set žensk. Izdelovali so več vrst opek: zida-
ke, zarezne strešnike, bobrovec, zarezne 
in gladke žlebnjake, tlakovce in drenažne 
cevi. Med vojno je opekarna delovala samo 
občasno, leta 1944 sta bila zaposlena samo 
dva delavca. Maja 1945 je opekarna prešla 
v državno last in julija pričela znova obra-
tovati s 75% zmogljivostjo. Ta opekarna je 
sicer bila ena najbolj zastarelih opekarskih 
obratov v okraju. bila je brez elektrike in 
brez dovolj pokritih naravnih sušilnic za 
surovo opeko, zato ni redno obratovala. 
Leta 1948 se je opekarna združila v kon-
zorcij Ljutomerske opekarne in se posto-
poma modernizirala. Leta 1949 so zgradi-
li transformator za električno energijo, 
ki je koristila tudi okoliškim kmetom za 
pogon mlatilnic, žag in za razsvetljavo. 
Prva leta po vojni so vozili opeko še s 
konjskimi vpregami na železniško posta-
jo v Križevce, z nakupom tovornjaka pa 
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so dostavljali opeko tudi na gradbišča. V 
obratu so delali večinoma delavci iz Prek-
murja, največ iz Odrancev. Opekarna je 
bila po svoji osnovni dejavnosti – izdelavi 
opeke – znana tudi po kvalitetnih sobnih 
in montažnih pečeh, za lastno keramično 
delavnico.

Opekarna v borecih
Mestna občina Radgona je bila najprej 
lastnik opekarne v Črešnjevcih pri Radgo-
ni. V okviru tega podjetja je poslovala 
tudi nova opekarna v borecih, ki je pričela 
obratovati leta 1910. Leta 1917 je opekar-
na v borecih zaradi pomanjkanja premoga 
za žganje opeke prenehala redno obrato-
vati. Po razpadu Avstroogrske monarhije 
je opekarna postala predmet delitve pre-
moženja med Republiko Avstrijo in Kral-
jevino SHS, vendar je bila formalno 1920 
leta še vedno v lasti mestne občine Gornja 
Radgona. Opekarna ni redno poslovala, 
v njej je bilo zaposlenih le šest delavcev. 
Leta 1923 je opekarno na podlagi nasled-
stva prevzela občina Gornja Radgona. 
Velika gospodarska kriza v 40. letih 20. 
stoletja in prezadolženost je prizadela 
tudi opekarno v borecih, po več letih pre-
kinitve dela je pričela 1937 znova obra-
tovati. Z izboljšanjem gospodarskih raz-
mer so v naslednjih letih veliko vlagali v 
modernizacijo in izboljšanje pogojev dela. 
Izdelovali so enainštirideset različnih vrst 
opečnih izdelkov: zidno strojno opeko, 
zidno strešno opeko, zidno klinasto in 
votlo opeko, strešno opeko, bobrovec, 
žlebnjake, termolit plošče, drenažne cevi, 
stropnike, tlakovno opeko. Opekarna je 
med okupacijo redno obratovala, v njej je 
bilo zaposlenih petinosemdeset delavcev. 
novembra 1946 je bilo v opekarni zapos-
len že stoen delavec. Vlada LRS – Minis-
trstvo za finance je leta 1948 ustanovilo 
združeno podjetje Ljutomerske opeka-
rne, s sedežem v Križevcih pri Ljutome-
ru, z obrati: Ljutomer, boreci, Črešnjevci, 
Lukavci in Puconci. Zastopnik podjetja je 
bil Rudolf Svenšek. 
Leta 1953 se je opekarna v borecih sku-
paj z obratom v Lukavcih osamosvojila 
od konzorcija Ljutomerske opekarne. 
ustanovitelj novega podjetja Križevske 
opekarne je bil OLO Ljutomer. Od leta 
1951 je upravljal podjetje delavski svet. 
Obrat v borecih je bil eden najmoderne-
jših v državi, obrat v Lukavcih pa je bil 
poznan po kakovosti strešnikov. Opekar-
na je kot edini industrijski obrat v okolici 
podpirala razvoj dejavnosti in kakovosti 
življenja. Leta 1958 so za novo zdravst-
veno ambulanto v Križevcih prispevali 

sredstva za nakup opreme, gasilski avto-
mobil, šolske izlete itd.
Leta 1957 so opekarne v Lukavcih delno 
pogorele, sprva je prevladalo stališče, da 
se delo v opekarni opusti, a so se zaradi 
kakovosti gline in velikega povpraševanja 
po opeki odločili za obnovo. Po požaru je 
pričela opekarna poskusno delovati leta 
1960, leta 1961 pa so slovesno odprli pos-
odobljen in prenovljen obrat. Proizvodnjo 
opeke so v novem obratu podvojili.

Mateja Ratiznojnik
Povzeto po: Ratiznojnik, Anton (2015). 
Opekarne na območju Občine Križevci 
pri Ljutomeru. Zgodovinski listi (Lju-
tomer), letnik 23, številka 1, str. 76-91.

iz naših vasi

Priznanje za naj prostovoljko
in za posebne dosežke
našima občanoma 
16. junija je na brdu pri Kranju potekala zaključna podelitev, na 
kateri so podelili priznanja za najboljše prostovoljce in prostovoljne 
projekte v letu 2015.

Gre za tradicionalno prireditev, saj jo 
je Mladinski svet Slovenije letos izvedel 
že štirinajstič. Izbirali so med dvesto 
dvajset prijavami.
Priznanja so podelili predsednik Re-
publike Slovenije, borut Pahor, minis-
ter za javno upravo, boris Koprivnikar, 
državna sekretarka na Ministrstvu za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Martina Vuk, direktor ura-
da RS za mladino, dr. Peter Debeljak, 
ter predsednik Mladinskega sveta 
Slovenije, Tin Kampl.
V starostni skupini do devetnajst let 
je naziv naj prostovoljka prejela naša 

občanka Sara Zamuda iz Stare nove 
vasi na predlog Prostovoljnega gasil-
skega društva Stara nova vas, in sicer 
za aktivno udejstvovanje na številnih 
področjih.
Priznanje za posebne dosežke pa je 
prejel naš občan Matjaž jureš iz bore-
cev na predlog Doma starejših občanov 
Ljutomer, in sicer za prostovoljno delo 
z osebami z demenco.
Povprašali smo ju, kaj jima pomeni 
prostovoljstvo, kako ju nesebična po-
moč drugim bogati. 

Andreja Obal



30 GLAS OBČINE 2016

iz naših vasi

Moje prostovoljstvo v Domu starejših občanov – 
bivalna enota Stročja vas

naj prostovoljka 2015

Prihajam iz vasi boreci in sem bil prostovoljec v bivalni enoti doma za starejše v Stročji vasi. Preden sem postal 
prostovoljec v bE Stročja vas sem se usposabljal v rehabilitacijskem centru Soča na področju družabništva. 

V obdobju mladostništva je ena od bist-
venih stvari ta, da se mladostniki vkl-
jučujemo  v različne skupine v socialnem 
okolju. Za prostovoljno delo prostovoljci 
ne prejemamo plačila. S tovrstnim delom 
koristimo drugim. Srečanja nas bogatijo, 
bolj zaupamo vase, imamo večjo socialno 
odgovornost, pridobivamo nova znanja, 
izkušnje, naša socialna mreža znancev in 
prijateljev je večja.
Sem trinajstletna Sara Zamuda iz Stare 
nove vasi, obiskujem OŠ Križevci in sem 
naj prostovoljka  2015. Priznanje mi daje 
dodaten zagon za še več prostovoljnega 
dela. Sem prostovoljka pri Anini zvezdi-
ci Pomurja, pri kateri sem zbrala šeststo 
petdeset kilogramov hrane in dvesto litrov 
pijače za socialno ogrožene družine v Po-
murju. Pri tem so mi pomagali OŠ Mala 
nedelja, OŠ Veržej, OŠ Križevci, Občina 

V tem primeru gre za družabništvo z 
ljudmi, ki bolehajo za demenco. To us-
posabljanje je trajalo osem mesecev (od 
avgusta 2014 do marca 2015). Že od prej 
imam podobne izkušnje iz preteklih us-
posabljanj na podobnih mestih, tako da 
mi to delo leži. Ker sem bil takrat brez-
poseln, nisem kaj dosti okleval, ko mi je 
že proti koncu usposabljanja vodja bE  
Mihaela belšak predlagala, da bi lahko po 
zaključku usposabljanja delal pri njih kot 
prostovoljec. Želel sem ostali v bE, zato 
sem na začetku meseca aprila postal pros-
tovoljec. Od takrat sem pridno in redno 
prihajal nekajkrat tedensko v Stročjo vas, 
v bivalno enoto ljutomerskega doma za 
starejše. Ob dnevih, ko sem bil prisoten, 
sem opravljal različna dela, nudil sem 
pomoč pri zajtrku, pomoč v kuhinji. V 
dopoldanskem času sem se s stanovalci 
preselil na teraso, kjer smo se  družili, 
pogovarjali, peli, reševali miselne ugan-
ke, telovadili, občasno smo se odpravili 

tudi na sprehode okoli hiše, če pa je bilo 
slabše vreme, so naša druženja potekala 
v dnevnem prostoru, kjer so stanovalci 
najraje gledali televizijo s slovensko nar-
odno-zabavno glasbo. V času kosila sem 
bil prisoten v jedilnici in pomagal. Po 
opravljenem kosilu sem imel spet čas za 
naše stanovalce in za druženje ob kartan-
ju ali igri človek ne jezi se. Običajno je po 
kosilu čas za popoldansko kavo, ob kateri 
so se imeli stanovalci zelo lepo, sploh če je 
bila dovolj sladkana. Ob treh popoldan se 
je moj delovnik zaključil. Zaposleni v bE 
so čudoviti, brez njih mi ne bi uspelo vse 
to, kar sem do sedaj dosegel. Želim si, da 
bi v bližnji prihodnosti uresničili še ve-
liko želja. Rad sem prostovoljec ker lahko 
nekomu polepšam dan z druženjem, os-
rečujem tudi sebe, zato bom prostovoljno 
delo še vnaprej z veseljem opravljal.

Matjaž Jureš
Foto: Matic Eržen

citat Mihaila Pupina: »nobena stvar ne naredi človeka srečnejšega,
kot njegovo lastno prepričanje, da je naredil največ kar je mogel.« 

Ljutomer, občani Občine Križevci, Gim-
nazija Franca Miklošiča Ljutomer, pod-
jetje Radenska, SŠGT Radenci, v največji 
meri pa mi je pomagala moja družina in 
domače Prostovoljno gasilsko društvo 
Stara nova vas. Že šest let sem člani-
ca PGD Stara nova vas in se z veseljem 
udeležujem vseh tekmovanj in proslav. 
Zahvaliti se moram domačim gasilcem 
in vaščanom, ker me pri vsaki moji ideji 
podpirajo. 
Priznanje naj prostovoljka 2015 sem 
prejela v Kongresnem centru na brdu 
pri Kranju, tja pa so me pospremili moji 
domači, predsednik PGD Danijel Le-
sničar, poveljnik PGD  Marjan Žnidarič 
in podžupan bogomir Gaberc.

Sara Zamuda
Foto: Matic Eržen
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Mojstrski izpit za florista –
Primož Petek

Med 21 študenti iz Avstrije in nemčije 
sem prvi Slovenec, ki je obiskoval izo-
braževanje na Akademie fur naturgestall-
tung v avstrijskem Zwettlu. Po dveh letih, 
kolikor traja izobraževanje, smo se v štir-
ih dvotedenskih kurzih, seznanili z ra-
zličnimi področji, ki zadevajo oblikovanje 
cvetja, naravnih materialov in vsega, kar 
je povezano s floristiko. V prvem tednu 
imamo predavanja, ki trajajo ves dan v 
naslednjem tednu pa imamo praktični 
del, kjer izdelujemo izdelke na določeno 
temo ali slog, ki se nanaša na obravnavano 
snov v teoretičnem delu. Tako se v vsakem 
naslednjem kurzu zahtevnost stopnjuje.  
Seznanili smo se z različnimi tehnikami 
izdelave cvetličnih dekoracij, ki so pris-
otne v cvetličarskem poklicu. 
V septembru me čaka zaključni izpit, ki 
se konča z razstavo mojstrskih izdelkov. 
Seveda smo se na ta izpit pripravljali že 
od prvega kurza. Izpit je razporejen skozi 
ves teden in je razdeljen na teoretični in 
praktični del. V praktičnem delu moramo 
oblikovati izdelek na določeno temo, ki je 
vsako leto drugačna, poročni šopek, šopek 
po lastni izbiri vezan v roki v različnih teh-
nikah, aranžma, ki je narejen v aranžersko 
gobo in s posodo, v kateri je narejen tvori 
celotno kompozicijo, žalni aranžma in 
zasaditev rastlin v posodo za zunanjo ali 
notranjo uporabo. Letošnja tema razstave 
se dotika tematike, ki se je celotne Evrope 
zelo dotaknila in spremenila naša raz-
mišljanja. Tema je  »Ko se stemni v svetu, 
prižgimo luč.« Torej luč v temi kot upan-
je za spremembe. Vsak posameznik pa 
je dobil še podtemo, s katero se je moral 
poistovetiti in se poglobiti v razmišljanje. 
Izbrani so bili citati svetovnih filozofov, 
mislecev in humanistov, ki so kakor koli 
vplivali na svet v svojem času. 
Moj citat: "Če si se rodil s krili, bi morali 
storiti vse, da jih uporabiš za letenje,« je 
zapisala Florence nightingale, medicins-
ka sestra iz Velike britanije, ki je v svojem 

času postala glasnica reforme zdravstven-
ega sistema. Zavzemala se je za socialno 
zdravstvo in bolj humane razmere v bol-
nišnicah. S svojim delom je dvigovala 
ugled poklica medicinskih sester, ki je 
takrat veljal za neuglednega. Sodelovala 
je pri načrtovanju bolnišnic in napisala 
priročnik za medicinske sestre, ki je postal 
osnovno gradivo v Šoli za medicinske ses-
tre in babice. na to temo moramo izdelati 
instalacijo, ki prikazuje razumevanje cita-
ta. celotni izdelek mora biti integriran na 
kocko, ki služi kot podest. Iz te kocke, ki je 
pri vseh enakih dimenzij,  moramo nato 
narediti instalacijo s cvetjem. Kompozici-
ja mora vsebovati tudi svečnik, obdelan z 
naravnim materialom.
citat, ki sem ga dobil, me je pripravil k 
razmišljanju. Tako sem se domislil dveh 
kril, ki ponazarjata angelska krila. Izde-
lani bosta iz stekla kot transparentnega 
materiala, pozicionirani kot krila v giban-
ju, celotne ploskve pa bom obdelal s cvet-
jem v beli barvi. S tem bom ustvaril bolj 
plastično obliko kril. Vsak obiskovalec bo 
lahko v predstavljeni kompoziciji ustvaril 
svojo sliko ali prizor, ki ga bo poistovetil 
s citatom.

Mislim, da je ta citat nekako sam našel 
pot k meni, saj se v celoti najdem v njem. 
Obdarjen sem bil s talentom, z ročnimi 
spretnostmi in občutkom za estetiko in 
umetnost, zato to tudi vsakodnevno upo-
rabljam v poklicu, ki ga imam rad. 
celotna razstava bo razporejena po kom-
pleksu samostana Zwettl. Razstava poteka 
dva dni in je vsako leto bolj obiskovana. 
V zadnjem letu je bilo okrog 2000 obisk-
ovalcev. Ogleda si jo tudi veliko število 
strokovnjakov, ki so vsako leto navdušeni 
nad prikazanim in naš poklic upravičeno 
štejejo med mojstrske poklice.

Primož Petek

Sem Primož Petek iz Križevcev. Izobraževal sem se na biotehniškem cen-
tru naklo, pridobil certifikat za Florista-FLORcERT, izobraževanje za 
Florista 1. in 2. stopnje (Evropski florist v sodelovanju z biotehniškim 
centrom naklo in Flower Academy nizozemska). Svojo poklicno pot 
sem pričel v Vrtnarstvu in cvetličarstu Kurbus v Meleh, trenutno sem 
zaposlen v blumen&Keramik Studio jorg Zabel v Wiesbadnu.
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Anketa: VODA 
brez vode ni življenja. V naravi voda nenehno kroži. Z izhlapevanjem prehaja v ozračje, nato se s padavinami 
vrača v oceane in na kopno. Vodo potrebuje vsako živo bitje. Za človeka je dovolj popite vode potrebno za 
primerno hidriranost in funkcioniranje telesa, potrebujemo jo za razstrupljanje in za higieno. največ vode se 
porabi v industriji, kmetijstvu, prometu, voda je tudi pomemben izvor in prenosnik energije ali hladilno sred-
stvo. Predstavlja prostor za življenje številnim živalim in rastlinam.

Andrej Hedžet, 33 let, Ključarovci, in-
ženir informatike
Zadnji dve leti ima voda zame velik 
pomen. V večini sem se odrekel sokovom 
in gaziranim pijačam in zdaj pijem samo 
še vodo. je pomembna stvar v mojem 
življenju. Razmišljam že o pomanjkanju 
vode in upam, da je ne zmanjka. Strinjam 
se tudi s tem, da bi voda mogla postati 
ustavna pravica. Dnevno spijem dva do 
tri litre vode, pijem pa vodo iz pipe, ki je 
prefiltrirana. 

Osem let nazaj, ko sem se potepala po Egiptu, sem se prvič srečala s pomanjkanjem pitne vode. Tuširali smo se zelo varčno, za pranje 
zob smo uporabljali ustekleničeno vodo in takrat sem se prvič zavedla, da ni samoumevno, da je voda vsepovsod dostopna v neome-
jenih količinah in da je vsa voda tudi čista. nekatere države se že srečujejo s pomanjkanjem pitne vode. Posledice naraščanja števila 
prebivalstva v svetu, podnebne spremembe, vse večje potrebe industrije in kmetijstva, naraščanje emisije nevarnih snovi v vode bodo 
v prihodnje pomembno vplivale na kakovost in količino vode na Zemlji. 
Občane sem tako povprašala, kakšen pomen ima zanje voda, kateri so pozitivni učinki vode na naše telo, koliko je dnevno zaužijejo, 
ali pijejo vodo iz pipe ali ustekleničeno. Zanimalo me je ali kdaj razmišljajo o pomanjkanju vode, so mogoče že imeli izkušnjo, ko so 
na vodo začeli gledati z drugega zornega kota, bolj varčno? Veliko smo lahko prebrali in slišali o peticiji s sloganom Voda v ustavo, 
voda v zavest, katere cilj je, da se voda kot neodtujljiva pravica vpiše v ustavo. Mnenja so različna. 

Mateja Šoštarič, 21 let, Lukavci, štu-
dentka španščine in geografije 
Voda je zame ena izmed dobrin, do kater-
ih bi vsak moral imeti posebno spoštljiv 
odnos. je nenadomestljiv življenjski vir. 
Vode sicer na našem modrem planetu 
ne bo zmanjkalo, je pa vprašanje, kakš-

na bo njena kakovost. Zaradi nespamet-
nih dejanj namreč lahko zmanjka pitne 
vode. Že tako se zaradi onesnaženosti, 
industrializacije in intenzivnega kmeti-
jstva pojavlja pomanjkanje pitne vode 
in ta problem bo iz leta v leto bolj aktu-
alen. Sem mnenja, da je voda naša skupna 
odgovornost, zato bi si morali prizadeva-
ti za trajnostne rešitve. Problem poman-
jkanja pitne vode bi morali preprečiti, ne 
da bomo ukrepali šele takrat, ko bo že 
zelo obsežen in bo že puščal posledice. 
Ko sem postala študentka v Ljubljani, 
sem ob svojih prvih potepanjih po mes-
tu postala zelo navdušena nad našo zele-
no prestolnico. na vsakem koraku lahko 
zaslediš številne javne pitnike, ki ti poleti 
nudijo prijetno ohladitev in osvežitev. In 
kar je najpomembnejše in najbolj huma-
no, ta pitna voda je na voljo vsem. Sem 
zagovornica tega, da pitna voda nikoli ne 
sme postati tržno blago in predmet ba-
jnih dobičkov, ne sme imeti lastnika, am-
pak mora ostati javna dobrina, dostopna 
vsem. Menim, da bi voda mogla postati 
ustavna pravica. nasploh narava, pa naj 
bodo to reke, jezera, gozdovi ali travni-
ki, mora ostati dostopna vsem uporab-
nikom, saj je to za nas osnovni življenjski 
prostor. Svoje mnenje o vodi in odnos do 
narave sem spremenila tudi, ko sem zače-
la študirati geografijo. Ta veda ti namreč 
da misliti, da voda ni le zdrava pijača, 
temveč omogoča razvoj tudi rastlinskim 
in živalskim vrstam. Voda predstavlja 
tudi življenjski prostor različnim živim 
bitjem, pomembna je v industriji, prome-
tu, kmetijstvu, je tudi izvor in prenosnik 
energije (hidroelektrarne). Svet se razvi-
ja in s tem tudi navade in življenjski stil. 

Porabimo več hrane in pitne vode, vedno 
več ljudi živi v mestih in posledično se 
slabša tudi odnos do vode, veča se dnevna 
poraba. Sama bi se ocenila kot povprečno 
porabnico vode. Spijem je okoli liter in 
pol na dan, računam pa na to, da je ne-
kaj dobim tudi s hrano. Res, da je to še 
vedno manj, kot je priporočeno. Redno 
pitje poveča mojo zbranost, prispeva k 
boljši psihični in telesni kondiciji, zdra-
vemu videzu kože in na splošno boljšemu 
zdravju. Tudi sama lahko potrdim, da je 
voda najboljše zdravilo proti glavobolu. 
naša voda je še dovolj kakovostna, zato 
si jo najraje natočim svežo iz pipe. Tako 
sem prizanesljiva do sebe in do narave. 
Slovenci smo lahko srečni, ker imamo 
dobro in kakovostno vodo, moramo pa 
se zavedati, da se jo splača spoštovati in 
varovati, dokler jo še imamo. 
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Mateja Filipič, 38 let, Bučečovci, raču-
novodja 
Voda je zelo pomemben del našega vsak-
danjega življenja, je hrana in tudi čistilo. 
O pomanjkanju vode razmišljam takrat, 
ko mi je nedosegljiva, če sem žejna in 
je nimam kje vzeti, ali ko nam zaprejo 
vodo in se ne moremo umivati. Trenutno 
mislim, da imamo še dovolj pitne vode, 
tako da ne vem, če je potrebno, da bi pit-
na voda morala postati ustavna pravica. 
Kar se tiče varčnosti, ves čas gledam na 
stroške, tako kot pri drugih virih, seveda 
tudi pri vodi. brez vode dehidriramo. Z 
vodo v telo pridobimo tudi druge hra-
nilne snovi in vitamine, z zadostno ko-
ličino vnosa vode v telo je tudi naša koža 
bolj napeta. Dnevno spijem do dva litra 
vode iz pipe.

Primož Petek, 30 let, Križevci pri Lju-
tomeru, industrijski oblikovalec, florist
Voda je zame dragoceni vir, ki bi ga 
morali bolj spoštovati in z njim ravnati 

odgovorneje. Predstavlja mi vsakodnevni 
vir energije za telo in na vodo gledam s 
spoštovanjem. Seveda razmišljam kdaj o 
pomanjkanju vode. Tudi sam sem ga že 
izkusil, ko sem potoval po pokrajinah 
sveta, kjer je bilo poleg onesnaženosti 
pomanjkanje pitne vode eden od prob-
lemov. Menim, da mora vsak imeti 
možnost dostopa do pitne vode. Ta nam 

je dana od narave in s tem virom se ne 
smejo okoriščati velike korporacije. 
Večkrat me zmoti, ko kdo pri umivanju 
posode ali osebni higieni po nepotreb-
nem pusti teči vodo iz pipe. Ker delam v 
poklicu, kjer je voda tudi vir energije za 
rastline, gledam na to bolj pozorno in 
varčno. Sem za ponovno uporabo vode za 
več stvari hkrati, če je to mogoče. Voda 
je bogata z minerali, daje energijo za telo, 
služi kot topilo in prenaša po telesu hra-
nilne snovi. Dnevno spijem tri litre vode 
in največkrat zaupam vodi iz pipe. Če 
sem v tujini, upoštevam nasvete tamka-
jšnjih prebivalcev. 

Pripravila: Andreja Obal

V Ključarovcih obnovili kapelo, posvečeno fatimski Materi božji

Kapelo, ki stoji v središču vasi ob Slavičevi domačiji, so verniki 
in domačini iz Ključarovcev začeli graditi leta 1967. Že nasled-
nje leto je bila blagoslovljena. Krasi jo kip fatimske Matere bož-
je, ki so ga domačini prinesli z romanja v Lurdu, v zvoniku pa 
je nameščen 196-kilogramski zvon, ki bo prihodnje leto star 
častitljivih dvesto let. Kapela je bila sicer vedno lepo urejena in 
vzdrževana, vendar so se verniki in domačini odločili, da jo bodo 
obnovili, saj jo je zob časa že nekoliko načel.
Denar za obnovo kapele so prispevali domačini iz Ključarovcev. 
Pri obnovi so ostrešje prekrili z opeko Tondach, pri čemer je 
polovico sredstev prispevalo podjetje Tondach boreci, polovico 
pa podjetje MS Marka Slaviča iz Ključarovcev. Kapelo so tudi 
prepleskali, namestili nove žlebove in opravili druga manjša dela 
ter uredili okolico.

Osrednji vaški praznik z žegnanjem je bil v nedeljo, 22. maja, 
ko so se ob obnovljeni kapeli zbrali domačini, tudi tisti, ki so se 
odselili drugam, a se še vedno radi vračajo v domačo vas. Sveto 
mašo je daroval domači župnik, Štefan Vinkovič. Pohvalil je do-
mačine, ki so obnovili vaško kapelo, in podal nekaj zgodovinskih 
podatkov o njeni gradnji. nekaj besed je spregovoril tudi o fa-
timski Materi božji, o prikazovanju in verovanju v božje čudeže. 
Mašo je s petjem popestril cerkveni pevski zbor Župnije Križevci 
pri Ljutomeru.

Po sveti maši so vsi skupaj zapeli pesem Spet kliče nas venčani 
maj, nato pa so se zbrali na dvorišču družine Slavič ob nedel-
jskem kosilu in druženje nadaljevali do poznega popoldneva.

Povzeto po: www.prlekija-on.net/
Foto: Jože Žerdin

blagoslovitev obnovljene 
kapele v Ključarovcih
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Srečanje starejših občanov 
V okviru praznovanja 17. občins-
kega praznika Občine Križevci je 
v sredo 9. septembra 2015 poteka-
lo že tradicionalno srečanje stare-
jših občanov, med katere štejejo 
občanke in občani, ki so dopolnili 
70 let. Istočasno so bila podelje-
na simbolična darila najstarejši-
ma prisotnima občanki in občanu 
ter zlatoporočne listine devetim 
zakonskim parom, en par je prejel 
listino ob praznovanju biserne po-
roke. 

najstarejša prisotna občana sta bila An-
gela Šijanec iz Zasad in Venčeslav copot 
iz Ključarovcev. Listino ob praznovanju 
šestdeset let zakonske zveze (biserna po-
roka) sta prejela Elizabeta in Anton Šijan-
ec iz bučečovcev. Listine ob praznovanju 
zlatega jubileja (petdeset let zakonske 
zveze) so bile podeljene Ani in Ludviku 
Duhu iz Grab, Mariji in janezu Ivančiču 
iz Križevcev, Mariji in Francu Filipiču iz 
Stare nove vasi, jožefi in jožefu Čiriču iz 
Logarovcev, ceciliji in Frančišku Hanže-
koviču iz Ključarovcev, Angeli in jože-
fu Strajnšaku iz bučečovcev, Silvestri in 
Francu Skuhali iz Ključarovcev, Alojziji 

in Francu juraku iz Logarovcev ter Mar-
jeti in janezu Mariniču iz Logarovcev. Ob 
sodelovanju občine in Društva upoko-
jencev Križevci, je prireditev povezovala 
Frančiška Rakuša, goste pa sta nagovorila 
tudi župan Občine Križevci, mag. branko 
belec, in domači župnik, Štefan Vinkovič. 
Program so popestrili učenka Ajda Weis 
s harmoniko, pevci Pšeničnega klasa, do-
mača folklorna skupina in glasbenik, ki je 
poskrbel, da so se najprej jubilanti, nato 
pa še mnogi drugi udeleženci prireditve 
zavrteli na plesišču.

Lidija Domanjko

Zlatoporočenci 
Petdeset let skupnega življenja letos 
praznujejo:

•  Janko in Marija Belec
    iz Lukavcev
•  Martin in Matilda Lesjak
    iz Križevcev
•  Jožef in Jožefa Vrbnjak
    iz Logarovcev

Vsem iskreno čestitamo.

Podatki so bili pridobljeni na župnijskem 
uradu pri gospodu župniku Štefanu 
Vinkoviču. Župnijski urad ne razpolaga 
s podatki parov, ki so se poročili v drugih 
župnijah, zato iskreno čestitamo tudi 
vsem,  ki ste se poročili drugje.

Poroke
Ljubiti ne pomeni
gledati drug drugega, am-
pak skupaj gledati v isto 
smer.
(Antoine de Saint-Exupery)

Helena Krajnc
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broadway: Pot, ki odpira vrata
Zgodba. Vsak piše svojo in moja postaja sanjska.

Plesati sem začela pred leti, danes je ples 
moj vsakdanjik, je del mene. Omogočil 
mi je potovanja, spoznavanje in okušan-
je lepot Evrope, le vprašanje časa je bilo, 
kdaj bom svojo strast delila s sebi enaki-
mi na drugi strani »velike luže«. V okviru 
šolske ekskurzije Gimnazije Franca Mik-
lošiča Ljutomer sem se februarja odpravi-
la v kulturni vrelec sveta, v new York. Svoj 
prosti čas v velikem jabolku sem preživl-
jala v najbolj prestižnem plesnem studiu 
na svetu – na broadwayu. Prvi koraki so 
bili negotovi in prestrašeni, stopala sem 
na nepoznano območje, do katerega še 
vedno čutim strahospoštovanje. V dvo-
rani A so pred mojimi očmi trdo garale 
bodoče najboljše balerine sveta in trener 
jim ni prizanašal, zato nisem vedela, kaj 
naj pričakujem za temi vrati. Okrog dv-
ajset plesalk in plesalcev nas je bilo pod 
vodstvom elitne inštruktorice Heather 
Rigg in želja vsakega je bila izstopati in 
prevzeti žaromete. Začeli smo z ogrevan-
jem, razgibavanjem in nato s koreografijo, 
ki je bila postavljena na srednje težek nivo 
z osnovo sodobnega jazza. S to kategorijo 
plesa sem se v tistem trenutku spoznala 
prvič, saj je v Sloveniji stil čisto drugačen. 
Da je bila izvedba popolna, si se moral 
prepustiti glasbi in pokazati veliko samo-
zavesti in karizme. Sledili so nastopi man-
jših skupin po pet plesalcev in določeno 

mi je bilo mesto v prvi vrsti. Komaj sem 
se obdržala na nogah, nasmešek se mi je 
raztegnil do ušes in tok adrenalina je pre-
plavil vsako mišico mojega telesa. Obožu-
jem občutek nervoze pred velikim tek-
movanjem ali nastopom, toda ko začnem 
plesati, se počutim, kot da je ves svet moj. 
Do mene je pristopila ena izmed rednih 
plesalk na broadwayu in moj nastop opis-
ala kot ognjevit in neustrašen. Po končani 
uri sem šla k trenerki, jo povprašala, kako 
sem se odrezala in ji povedala svojo zgod-
bo. Z broadwaya sem odkorakala z dvign-
jeno glavo in s priporočilom, v katerem je 
Heather Rigg med drugim dejala: » Meta 
Štuhec je svež obraz, na broadway je vne-
sla svežino in je bila čudovit energičen 
prispevek k moji uri. V ustanovi, kjer 
vidim stotine plesalcev na teden, je Meta 
izstopala, ne samo z vljudnostjo in trdim 
delom, ampak tudi s svojo iskreno ljubez-
nijo do plesa in življenja samega.«.
Ta dan jemljem kot eno največjih daril, ki 
sem jih prejela. Podobno se je dogajalo čez 
dva meseca v Zagrebu. Letos sem se od-
ločila poskusiti nove zvrsti in stile plesa, 
zato sem vsakič, ko je bila možnost srkala 
novo znanje kot goba. Profesorica Liana 
Miholič me je povabila k sodelovanju na 
mednarodnem mladinskem kampu, ki ga 
je organizirala ameriška ambasada. V cen-
tru Zagreba se nas je združilo sto izbranih 

iz Evrope in Amerike, ki smo se pod vod-
stvom afriško-ameriške plesne skupine 
učili nove plesne oblike stepa. Vsak dan 
sta bila na urniku dva treninga. Vsi pris-
otni smo bili del velikega šova na koncu 
projekta, ki je bil prava uspešnica. SAca-
mp16 je bil resnično nepozabno doživet-
je. Glavne sestavine uspešnosti ekipe Step 
Afrika so disciplina, predanost in skupin-
sko delo. V petih dneh so nam pokazali, 
kaj vse lahko dosežemo, če delamo skupaj, 
in nenazadnje, kako daleč lahko gremo, 
če ne obupamo. Tekom projekta smo se 
srečali in družili mladi iz različnih kultur 
in religij. Kljub vsem razlikam med nami 
smo se povezali in spoznavali svet skozi 
druge aspekte. ustvarili smo trdne pri-
jateljske vezi, ki bodo trajale. Step Afrika 
nas ni naučila le novih plesnih korakov, 
saj smo zaradi njihove prizadevnosti za 
enakopravnost in pravico postali del neče-
sa velikega. Iskreno se zahvaljujem profe-
sorici Liani Miholič za pobudo k projektu 
in ameriški ambasadi, ki nam mladim vse 
to omogoča.
Vedno sem sanjala o velikih odrih in 
dogodki letošnjega leta so mi pokazali, 
da noben cilj ni zastavljen previsoko, da 
nobene sanje niso nemogoče, če le močno 
verjameš vase.

Meta Štuhec
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Kulinarične delavnice o pripravi
prleške gibanice za poenotenje recepta 
Eden od glavnih povzetkov lanske okrogle mize o prepoznavnosti prleške gibanice v okviru prireditve 
Prleška gibanica 2015 je bil nujno poenotenje recepta za pripravo le-te. 

na pobudo Občine Križevci so se re-
cepti začeli aktivno zbirati. Zato je Kul-
turno in izobraževalno društvo Kelih 
organiziralo šest kulinaričnih delavnic, 
ki so namenjene pripravi prleške gib-
anice in zapisu vsaj enega izmed re-
ceptov. Število mest za udeležence je 
bilo omejeno, povpraševanje pa veliko. 
nekaj je bilo tudi takšnih, ki prleške 
gibanice še niso pekli. To je seveda zelo 
razveseljiva novica, saj kaže na željo po 
peki in s tem večanje prepoznavnosti 
prleške gibanice.
Majda Vrbnjak iz Ključarovcev je bila 
gostiteljica prvič in drugič. Kraj ni bil 
izbran naključno. Majda Vrbnjak in 
Lidija Koroša sta namreč del ekipe Kaf-
etaric, ki je lani na ocenjevanju prleške 
gibanice dosegla izvrstno drugo mes-
to. naslednja je bila v Gostilni Zorko, 
dve sta se odvili v babincih – prva v 
sodelovanju z Društvom za osteoporo-
zo Ljutomer, druga s članico društva 
Kelih, Martino nemec, pri Tompovih 
pa smo prleško gibanico pripravljali s 
Turističnim društvom Stara cesta.
V poletnih mesecih kulinarične 

delavnice ne potekajo, bo pa na prired-
itvi 3. septembra možno videti prikaz 
priprave prleške gibanice v živo. Z željo, 
še bolj povečati prepoznavnost prleške 
gibanice in zbrati še nekaj receptov, bo na 
sejmu AGRA v nedeljo, 20. avgusta 2016, 
v Agrini kuhinji dišalo po prleški gibanici. 
Z okroglo mizo, ki bo organizirana konec 
avgusta, želimo poskusiti poenotiti recept 
za pripravo prleške gibanice. Zavedamo 
se, da je to zelo zahteven projekt, zato 
potrebujemo čim več receptov gospod-
inj. nekaj smo jih zbrali na kulinaričnih 
delavnicah, nekaj so nam jih kulinarični 
navdušenci poslali sami. Poiskali smo re-
cepte v različnih knjigah, vendar smo pre-
pričani, da so tisti recepti, ki se ohranjajo 
iz roda v rod, najbolj merodajni.
Zato vas vse, ki pečete prleško gibanico, 
prijazno prosimo, da na mail prleska.gib-
anica1@gmail.com pošljete vaš recept, ki 
bo pripomogel k določenemu poenotenju 
recepta za pripravo prleške gibanice. Re-
cept naj vsebuje sestavine (katere in ko-
liko) ter natančen postopek priprave.

Tjaša Kos
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Druga najboljša govorka
v državi
Mladi v velikem svetu včasih težko najdemo svoj glas, toda vsi bi bili radi slišani, radi bi bili videni. 

Sama sem imela to srečo, da sem našla področje, na katerem 
mi to zelo dobro uspeva. Lani sem se kot devetošolka udeležila 
delavnic na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, kjer sem se 
pridružila debatni delavnici. Tam je mojo samozavest in dar gov-
ora zaznala profesorica Liana Miholič, ki je sedaj moja mentorica 
in je tudi zaslužna, da sem se debati priključila. Debata mi je všeč, 
ker nas mlade sili v kritično razmišljanje o danih temah, nauči 
nas ustvarjati lastna mnenja, zastopati propozicijo in opozicijo, 
tudi če je naše mnenje drugačno. nadgrajuje besedni zaklad in 
znanje tujih jezikov ter vliva samozavest. Vse to me je navdušilo, 
zato se tako zavzemam, da bi več mladih to izkusilo na lastni 
koži. Čeprav je moja debatna pot kratka, sem si že na svojem 3. 
debatnem turnirju, kjer smo debatirali o diskurzu, ki ženske v 
družbi prikazuje kot šibke in nemočne ter o tem, ali bodo naša 
življenja boljša kot življenja naših staršev, nadela naziv druge na-
jboljše govorke v državi, kar je izreden uspeh. bila sem izbrana 
tudi za potovanje v Francijo, kjer sem v okviru Euroscole zasedla 
mesto v Evropskem parlamentu v Strasbourgu. V šestih delovnih 
komitejih smo razglabljali o trajnostnem in političnem razvoju 
Evrope, o človekovih pravicah, migracijah in integracijah ter o 
vlogi Evropske unije v prihodnosti.
V celodnevnem zasedanju smo sprejeli predloge, ki jih bodo ev-
ropski poslanci obravnavali na enem izmed prihodnjih zasedanj 
Evropskega parlamenta ter smo tako morebiti celo vplivali na 
bodočo evropsko zakonodajo.

Meta Štuhec
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Prostovoljno delo v Zambiji  
Letošnji dopust sva s kolegico nino, prav tako zdravnico, delovno preživeli v Zambiji. En mesec sva delali v 
misijonski bolnišnici, v odročni vasici nangoma. 

bolnišnica nudi zdravstveno oskrbo več 
kot 78.000 ljudem in ima petinsedem-
deset postelj. Sestavljena je iz gine-
kološko-porodniškega dela, imenovanega 
nzima, otroškega, moškega in ženskega 
oddelka, imenovanega chifuntu, OPD 
(Out patient department), ki ga sestavlja-
jo ambulante, oddelek, kjer poteka šola za 
starše, preventivni pregledi, cepljenja, dva 
dni v tednu tudi operirajo. bolnišnica ima 
majhen laboratorij, rentgen in ultrazvok, 
vendar je delovanje le-tega odvisno od el-
ektrike, ki je dostikrat zmanjka.

najino delo se je pričelo zgodaj zjutraj, 
večinoma brez elektrike, voda je zjutraj 
še bila, zato je bilo potrebno najprej na-
polniti vedra z vodo, da je ni zmanjkalo. 
Pričeli sva z delom na oddelkih, kjer sva 
sprva pomagali tamkajšnjim zdravnikom, 

kasneje sva jih vodili sami. Srečevali sva 
se z boleznimi, ki jih pri nas ni oziroma 
so redke.
največ je bilo pacientov z opeklinami, 
tuberkulozo, HIV-om ter pridruženi-
mi okužbami, opeklinami in poškod-
bami. Pri otrocih je veliko malarije ter 
podhranjenosti. Po opravljeni viziti sva 
še pomagali v ambulanti, ki jo je dnevno 
obiskalo več kot sto pacientov. Po končani 
službi je občasno prišla elektrika, pogoste-
je smo kuhali zunaj na ognju. najino delo 
se je večkrat zavleklo v noč, saj so ženske 

rojevale predvsem ponoči. 
Zanimivo pri rojevanju je, da si ženska, 
ko pride rojevat mora prinesti vse stvari s 
sabo: folijo, na kateri leži, rokavice, spon-
ko za popek, čitengo - njihovo ogrinjalo, 
čistilo, da za sabo počisti. Rojevat pridejo 

v spremstvu mam, kolegic in ne partner-
jev. Šest ur po porodu brez zapletov gre-
do domov. Porodi potekajo hitro, celo pri 
ženskah, ki rodijo šestič, kar je povprečje. 
Tudi konec tedna, ko sva bili doma v hiški 
za prostovoljce, ki je namenjena

iz naših vasi
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slovenskim odpravam, ni bilo miru. 
Zgodili sta se dve prometni nesreči s pre-
vračanjem mini avtobusa, obakrat so bile 
smrtne žrtve in številni huje poškodovani, 
kar je pri nas redkost.

Ko sva bili prosti, sva si ogledali Viktori-
jine slapove in Kafue - nacionalni park.
Kljub delovnemu dopustu in preprostemu 
življenju sva se bogati z novimi izkušn-
jami vrnili domov.

Manja Budja
Foto: arhiv Manje Budja in Nine Cvek
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Intervju z Manuelo Sagaj 

Manuela, a se lahko za vse, ki te še ne 
poznajo, na kratko predstaviš?  
Moje ime je Manuela Sagaj, stara sem 25 
let, prihajam iz Ključarovcev. Imam neko-
liko nenavaden hobi, in sicer se ukvarjam 
s poslikavo telesa in izdelujem maske ter 
specialne makeup efekte.

»najraje ustvarjam
grozne maske,
saj z njimi najbolj
šokiram občinstvo.« 

Manuelo Sagaj, ki jo boste našli pod umetniškim im-
enom Evil Radiators Special Effects,   spremljam že lep 
čas preko socialnih omrežij in sem preprosto navduše-
na nad njenimi poslikavami in maskami, norimi in 
drznimi idejami. Marsikdo iz občine je še ne pozna 
– tudi ne njenega dela, zato menim, da si kot mlada 
ustvarjalka zasluži, da jo pobliže spoznamo. 

Katera je prva maska, ki si jo ustvarila, 
oziroma kako si odkrila svoj talent in ga 
začela razvijati? 
Prvo masko sem ustvarila leta 2013 za 
prireditev, ki poteka vsako leto v Rakičanu 
za noč čarovnic. Takrat sem razmišljala, v 
kaj se naj našemim. Ker stremim k dru-
gačnosti, sem se namesto tradicionalne 
oprave čarovnice odločila za poslikavo 
obraza. Izbrala sem motiv lobanje. Dobila 
sem mnogo različnih odzivov, od občudo-
vanja do začudenih pogledov, ampak sam 
vpliv te maske mi je postal jasen komaj 
naslednje leto. na isti prireditvi sem vi-
dela, koliko ljudi je poskušalo poustvariti 
mojo lansko masko. Tako sem spoznala, 
da na tem nekaj je, če ne drugo, se vsaj za-
bavam pri maskiranju in komu popestrim 
dan s kakšno objavo slike na Facebooku. 
Tako se je počasi pričelo, najprej Face-
book, potem blog, Youtube video, …

Predstavi nam svoje delo, kaj vse ustvar-
jaš? 
Kar delam, lahko ločim na dvoje: 
bodypainting, oziroma poslikava telesa, 
torej maskiranje samo z barvo, ustvarjanje 
poslikav, motivov in iluzij na telo. Drugo 
pa so specialni makeup efekti, kar zajema 
ustvarjanje mask oziroma spreminjanje 
ljudi v različne like, izdelava raznih ran 
in podobno. Moje maske imajo večino-
ma pridih groze, vendar ne ustvarjam 
samo tega. Kdaj pa kdaj se odločim za 
kakšen bodypainting, okrog pusta in noči 
čarovnic se posvečam bolj maskam, saj bi 
bili radi vsi čim bolj grozni.

Zaupaj nam svoje cilje. Ali želiš ustvar-
jati tudi v tujini?
Del sanj sem že uresničila lansko leto, ko 
sem opravila šolanje in uradno postala 
vizažistka. Glede bodypaintinga (pos-
likave telesa) in specialnih makeup efe-
ktov pa sem samouk. Trenutno se bolj 
koncentriram na razvoj svojih sposob-
nosti glede samih specialnih efektov ter 
poznavanja različnih materialov. Seveda si 
želim prodreti v tujino, še bolj pa si želim, 
da bi se tudi domači trg vsaj začel razvija-
ti na tem področju. Do sedaj je vse to žal 
večini ljudi nekaj neznanega, nekaj, kar 
vidijo samo na televiziji. Že sam material 
je izredno težko dobiti pri nas, dobim pa 
lahko le osnove, kaj bolj profesionalnega 
pa žal vse iz tujine. 

iz naših vasi
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Vidi se, da delaš iz srca in da pri vsem skupaj zelo uživaš. A 
lahko preprosto razložiš, kako dejansko ustvariš določeno 
masko in koliko časa potrebuješ zanjo? 
Količina dela je odvisna od tega, kakšnega projekta se lotevam: 
včasih je potrebno ogromno predpriprave, veliko neprespanih 
noči in izdelovanja mask pozno v noč. Ko pa se odločam za 
bodypainting ali kakšno zahtevnejšo poslikavo obraza, mi vzame 
nekje od dve do največ deset ur časa. Okrog deset ur recimo traja 
poslikava telesa na tattoo konvencijah, kar je zelo naporno tako 
zame kot tudi za moj model. 

Pri svojem delu verjeto potrebuješ podporo in pomoč. Kdo ver-
jame vate, v tvoje sposobnosti, te podpira in ti stoji ob strani? 
Lepo je, ko te nekdo podpira in ti stoji ob strani. Moj začetek je 
bil nekoliko smešen, saj sem ob večerih posedala v svoji sobi, 
včasih tudi pozno v noč in maskirala sebe, v času, ko ni bil ne 
pust ne noč čarovnic. Kdaj pa kdaj, ko sem se našemila v kaj 
groznega, sem starše pričakala za kakšnim vogalom v temi, da 
sem jih prestrašila. Ko sem prvič zbrala pogum in objavila na 
Facebooku svojo prvo sliko, sem dobila dobre odzive, nato je sl-
edila še ena slika, pa še ena, … in tako sem začela s pisanjem 
bloga in snemanjem Youtube videov. ustvarjam zelo impulzivno, 
včasih pozno zvečer, včasih zjutraj. Redko kdaj planiram vnaprej, 
saj se takrat večina stvari ponesreči. Zato sem hvaležna za po-
trpežljivo družino in fanta, ki mi je bil prvi in nekaj časa tudi ed-
ini model. Pretrpel je mnogo plasti barve, lepila, lateksa, sedenja, 
stanja, … Sedaj dobivam podporo tudi od prijateljev, znancev. 
Včasih se mi celo kdo ponudi za model za kakšno masko, za kar 
sem zelo hvaležna in vesela.

Za spremljavo Manuelinega dela lahko preberete naslednje strani: 

Facebook: https://www.facebook.com/evilradiatorsblog
Instagram: https://instagram.com/evilradiator/
Pinterest: https://www.pinterest.com/evilradiator/

Andreja Obal
Foto: arhiv Manuele Sagaj

S kom vse si do sedaj že sodelovala in v katere projekte si se 
vključila? 
Sodelovala sem recimo s Pivovarno bevog. Snemali smo reklamo 
za novo linijo piva in splošno reklamo za njihovo pivo, ki ga je od 
letos mogoče kupiti tudi v pločevinkah. Sodelujem na Grossman-
novem festivalu v Ljutomeru, v Kranju za noč čarovnic,  na raznih 
tattoo konvencijah. na snemanju freestyle videa sem sodelovala 
z Rokom bagorošom, stunt driverjem, moja dela pa so bila obja-
vljena tudi v ameriški bodypainting reviji SkinMarkz.  Poučujem 
specialne efekte na svoji bivši šoli za vizažistke v Mariboru, kjer 
sem tudi sama opravila izpit.

Zasledila sem, da si s poslikavo reptila zmagala na tokratni 8. 
tradicionalni internacionalni tattoo konvenciji v Ljubljani. Ko-
liko časa si ustvarjala to masko, kako je potekala konvencija in 
kaj ti pomeni nagrada?
Maska je bila skupaj s poslikavo med zahtevnejšimi maskami, ki 
sem jih ustvarjala. Predpriprave so se pričele že kakšen mesec prej 
s snovanjem ideje in naročanjem materiala. bolj intenzivne pred-
priprave so potekale zadnji teden pred konvencijo, najbolj pa seve-
da zadnja dva dneva in dve noči, saj mora biti maska za aplikacijo 
čim bolj sveža. Začela sem z odlitkom obraza, na katerem sem z 
glino oblikovala masko, nato sem naredila negativ te maske in z 
zalivno maso zalila in naredila odtis. Potrebno je bilo še izbrati 
oblačila, čevlje in ostale dodatke, kot recimo bršljan (babica, hva-
la, da ga imaš ogromno na dvorišču). na dan tekmovanja sva z 
modelom pričeli že zjutraj, najprej z aplikacijo maske, potem pa 
postopno s poslikavo telesa. Čisto do potankosti lika nisem imela 
definiranega, niti ga nikoli nimam. Večinoma delam sproti ob ide-
jah, ki se mi porajajo. Zmage nisem pričakovala, je pa bilo vseeno 
lepo dobiti neke vrste potrditev, da sem na dobri poti. 
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vRtec in šOla

Dejavnosti najmlajših

Dotična misel iz konvencije o otrokovih 
pravicah govori sama zase in je še kako 
resnična: ljubezni, sreče ter nežnosti pri 
otroku ni nikoli preveč. Česar se zavedamo 
tudi v vrtcu. Veliko pozornosti posvečamo 
temeljem za strokovno in ustrezno delo 
z otroki, ki mora biti usklajeno s poseb-
nostmi razvoja v posameznih obdobjih. 
Prepoznavanje in spodbujanje otrokovih 
močnih področij nas vodi in usmerja pri 
delu ter načrtovanju dejavnosti. Otrokom 
nudimo različne možnosti za vsestran-
ski razvoj in jih spodbujamo, da po poti 
odraščanja stopajo odločno in uspešno, 
obenem pa razvijamo njihove individu-
alne sposobnosti. Trudimo se, da ustvari-
mo vzgojno okolje, ki jih motivira, je za 
njih stimulativno, podpira procese učenja, 
pripomore k novim spoznanjem in omog-
oča doseganje vseh zastavljenih vzgojnih 
ciljev, hkrati pa je poskrbljeno za njihovo 
varnost. Otrokom želimo in omogočamo 
lepo otroštvo ter dobre temelje za prihod-
nost z naslednjo željo: da bodo znali vi-
deti lepe stvari, da se bodo znali veseliti, 
da bodo ustvarjalni tudi v odrasli dobi, da 
bodo znali dajati in sprejemati, skratka, 
učimo jih, naj so predvsem dobri ljudje.

Kolesje časa nas je zavrtelo v novo vzgojno 
leto. Ponovno nas povezujejo številne de-
javnosti in dogodki, ki v vsakdanjik otrok, 
staršev in nas zaposlenih vnašajo veselje, 
srečo in zadovoljstvo.  

V prvem starostnem obdobju se vsi 
zaposleni še posebej ob začetku vzgo-
jnega leta trudimo, da je prihod v vrtec 
prilagojen malčkovim potrebam in čim 
manj stresen. V tem času je poglavitnega  
pomena sodelovanje s starši. Zaželeno je, 
da nam starši podajo čim več informacij 
o prehranjevanju, spalnih navadah ter 
kakršnihkoli navadah, željah, posebnos-
tih. Spoštujemo raznolikost otrok in ra-
zumljivo je, da imajo le-ti tudi različne 
potrebe. Ločitev od staršev, predvsem 
od mame, na katero so otroci po navadi 

»Otroci smo vaši varovanci, ki po-
trebujemo veliko sreče, ljubezni, 
nežnosti. Toliko, da jo bomo lah-
ko vedno vračali, pa še je bo osta-
lo dovolj, da jo bomo lahko delili 
vsenaokrog«.
(Konvencija o otrokovih pravicah)

najbolj navezani, prinese stres: otroci so 
žalostni, jezni, razočarani. Vendar pa vse 
to mine, ko otrok začuti, da je v skupini 
sprejet, se počuti varnega in mu okolje 
postane domače. 

Pri starejših otrocih, v drugem starost-
nem obdobju, strokovni delavci načrtu-
jemo dejavnosti, ki so otrokom zanimive 
in jih pritegnejo. naše glavne smernice so 
skladne z določili v Kurikulumu za vrtce, 
nacionalnem dokumentu, v katerem so 
napisana načela, področja dejavnosti in 
cilji. 

Letos smo pri načrtovanju dejavnosti 
(v celotnem vrtcu) dajali prednost te-
matskemu sklopu Gibanje v povezavi z 
umetnostjo. Zavedamo se, da sta v vzgo-
jno-izobraževalnem procesu vedno bolj 
v ospredju celotno obravnavanje otrok in 
povezovanje različnih področij. Ko otrok 
v predšolskem obdobju osvaja temelje 
za nadaljnje življenje, je mnogokrat po-
trebno veliko več kot le razlaga, da otrok 
določene stvari razume: prav zato je pov-
ezovanje različnih področij in vsebin 
tako izrednega pomena. Preko različnih 
povezav otrok lažje, bolje in hitreje usvoji 
določeno znanje in razumevanje.

Otroci so med seboj različni; in kar nek-
do osvoji skozi gibanje, drugemu pri tem 
pripomore glasba, ples, likovno in dram-
sko izražanje ali kakšna druga oblika 
umetnosti. 

Tako smo na začetku šolskega leta ob 
Tednu otroka organizirali pohod s starši 
do Lovskega doma Remiza. Lovci so nas 
seznanili s svojim delom in nam pokazali 
vzrejo fazanov. 

Vključevali smo se v naslednje projekte:

EKO VRTEc s temami:
•  Moje vrednote: pitna voda, sveži zrak,
    zdrava prehrana, uravnoteženi odnosi z
    naravo, bivanje v zdravem okolju,
•  Eko branje za eko življenje, 
•  Likovno ustvarjanje, 
•  Voda, 
•  Odpadki.

ZDRAVjE V VRTcu: aktivnosti za 
ohranjanje in krepitev zdravega živl-
jenjskega sloga  v vseh oddelkih vrtca v 
sodelovanju z nacionalnim inštitutom za 
javno zdravje, OE Murska Sobota.
VARnO S SOncEM: dejavnosti na temo 
ozaveščanja nevarnosti pred škodljivimi 
vplivi sonca.
nAŠA MALA KnjIŽnIcA: bistvo pro-
jekta je v tem, da preko igre in zabave 
spodbujamo veselje do poslušanja zgodb 
in kasneje branja.
MALI SOnČEK: namen projekta je obo-
gatiti program na področju gibanja v 
vrtcu, poudarek je na igri in vadbi, ki je 
prijetna in prilagojena starostni stopnji 
otroka. 
EKO nAHRbTnIK »Zelena žabica«: V 
projekt so vključeni vsi vrtci uE Ljutom-
er in širše. nahrbtnik z eko vsebinami 
potuje od vrtca do vrtca, v mesecu maju 
je srečanje vseh vključenih, ki se odvija  v  
Vrtcu Stročja vas.
PASAVČEK: Osnovni namen projekta 
Pasavček je spodbujanje pravilne uporabe 
otroških varnostnih sedežev ter varnost-
nih pasov med vožnjo.
TuRIZEM In VRTEc: Otroci spoznav-
ajo prve korake na področju turizma, 
spoznavajo svoj ali okoliški kraj, njegove 
značilnosti in posebnosti. 
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Izvajali smo obogatitvene in dodatne 
dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kuriku-
lum posameznega vrtca in jih vrtec izv-
aja občasno, daljši ali krajši čas, odvisno 
od izvedbenega kurikula vrtca, interesa 
otrok in želja staršev. načrtujejo in iz-
vajajo jih strokovni delavci vrtca v času 
predpisane delovne obveznosti vzgojiteljic 
in pomočnic vzgojiteljic, dejavnosti pa so 
skladne s cilji in načeli Kurikula za vrtce. 
Izvajajo se v okviru posameznega dne 
otrokovega bivanja v vrtcu in to v obliki 
delavnic v prostoru vrtca. Tako so stare-
jši otroci obiskovali naravoslovne urice,  
zgodnje učenje tujega jezika – nemšči-
na in angleščina, folklorno dejavnost, 
predšolsko bralno značko, lutkovno de-
javnost,  razgibavanje za dobro jutro in 
glasbene urice. V vrtcu smo izvedli tudi 
nadstandardne dejavnosti. Te izvajajo zu-
nanji sodelavci in ne posegajo v program 
vrtca. K tem dejavnostim je spadalo trid-
nevno druženje v centru šolskih in obšol-
skih dejavnosti v Libeličah, tečaj juda, ki 
ga je organizirala Športna zveza Ljutomer, 
plesne urice v izvedbi Plesne šole urška 
Pomurje, lutkovni abonma, v sklopu ka-
terega so otroci videli pet predstav v Kul-
turnem domu Križevci in plavalni tečaj v 
izvedbi Plavalne šole Delfin, ki je bil izve-
den v biotermah Mala nedelja. 

V vrtcu smo zelo ponosni na sodelovan-
je z Občino Križevci, našo ustanovitel-
jico, lokalnimi društvi in ustanovami v 
drugih krajih (Zdravstveni dom Ljutom-
er, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, 
javnim skladom RS za kulturne dejavnos-
ti, izpostava Ljutomer, nacionalni inštitut 
za javno zdravje, izpostava Murska Sobota 
idr.).

Ob koncu šolskega leta smo pripravili 
zaključno prireditev, na kateri so se pred-
stavili vsi oddelki vrtca, povezovala jo je 
vsebina zgodbice, ki je govorila o pika-
polonici, ki bi rada izvedela, koliko pik 
ima na svojih krilih. Spraševala je svoje 
prijateljice žuželke in jih prosila, naj ji 
one preštejejo pike na krilih. Vsaka izmed 
skupin je predstavljala določeno skupi-
no žuželk. Tako je pikapolonica srečala 
pisane metuljčke, marljive čebelice, ra-
dovedne muhe, delavne mravljice, barvite 
gosenice in murenčke, ki so poskrbeli za 
godbo. Mlajši otroci, ki so s plesom in 
gibanjem predstavljali določeno žuželko, 
ji niso mogli pomagati – niso znali šteti, 
starejši, ki pa prihodnje šolsko let odha-
jajo v šolo, pa so ji z veseljem prešteli 
pike. Vse žuželke so se na koncu zbrale 
na skupnem rajanju na travniku in zaple-
sale na pesem na travniku je lepo, ki so 
jo otroci iz najstarejše skupine prepesnili 
po svoje in prilagodili. na koncu smo se 
še poslovili od naših mini maturantov, ki 
so ključ glavnih vrat vrtca predali svojim 
namestnikom, pa niti slučajno kar tako, 
mlajši otroci so si ga morali pošteno pris-
lužiti
Pikapolonica iz naše zgodbice se je po-
gumno in bistro lotila težave – za pomoč 
je prosila druge. Tudi sami si želimo, da bi 
otrokom v vrtcu dali temelje za pogumne 
korake v svet odraščanja.

Sonja Stolnik
Foto: arhiv vrtca Križevci
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vRtec in šOla

Prvaki znanja

našo šolo je zastopalo 8 učencev. V ekipi Hm, nimam pojma so 
bili Marko, Pia, julija in Filip, v ekipi Kajeri pa so bili Krištof, 
Maj, Timotej in Luka. Z nami je bila naša mentorica, učiteljica 
Manica Karba. bližalo se je regijsko tekmovanje in izvedeli smo, 
da bo potekalo na naši šoli. Tega smo se razveselili. V sredo, 
18.11.2015, smo se ves dan pripravljali, nato pa se sprostili ob 
programu, ki so ga pripravili učenci. Všeč nam je bilo, da se je vse 
odvijalo na naši šoli. Med pisanjem testa smo združili moči in  iz 
sebe »iztisnili« vso znanje. Po testu smo bili zadovoljni, ker nam 
ni bil težak. Še bolj zadovoljni pa smo bili, ko so na razglasitvi 
rekli, da je ena izmed naših ekip zmagala in s tem osvojila pokal 
že drugo leto zapored. V Puconcih je 10. februarja 2016  potekalo 
državno tekmovanje. Ves dan smo se pripravljali v šoli ali doma, 
nato pa smo se okoli 13.30 odpravili na tekmovanje. Obe ekipi 
sta imeli smolo, saj je Kajerom zmanjkala ena točka do uvrstitve 
na ustni del tekmovanja, drugi ekipi pa dve točki. Počakali smo 
še na razglasitev rezultatov in odšli domov. Kljub vsemu pa se 
lahko pohvalimo s srebrnim priznanjem z državnega tekmovan-
ja. Piere Terreilde bayard je nekoč dejal: »ne čas in ne ljudska sila 
ti ne moreta odvzeti znanja in vrlin.«

Ekipi Hm, nimam pojma in Kajeri
Foto: arhiv OŠ Križevci

Odločili  smo se, da se bomo udeležili tekmovanja 
Prvaki znanja. Že pred poletnimi počitnicami smo si 
razdelili teme. na začetku šolskega leta smo se zače-
li pripravljati tako, da smo se med seboj spraševali. S 
tem smo si zapomnili tudi kakšen podatek od drugega 
člana ekipe.

Zlati veselošolec

Čeprav so veselošolske teme navihane, je potrebno veliko znan-
ja. Dodobra je bilo treba poznati preteklost prevoznih sredstev 
in  starodavnih iger, skrivnosti gozdov, čokolado vse od nastanka 
do koristi, delovanje možganov, jezera in gore. Pa še nekaj po-
drobnosti o Mariji Tereziji, Indijancih, Primičevi juliji, lenivcu, 
pasavcu in komarju. Podkovan pa moraš biti tudi v slovnici, tu-
jem jeziku in matematiki.
Seveda je največja nagrada usvojeno znanje. Prireditev, ki jo 
vsako leto v cankarjevem domu Založba Mladinska knjiga 
pripravi za državne prvake, je prav tako odlična.

Marjeta Blagovič
Foto: arhiv OŠ Križevci

Filip Zver je letos postal državni prvak na tekmovan-
ju iz Vesele šole med slovenskimi petošolci. Pot do 
državnega prvaka ni enostavna.
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Tekmovanje za Vegovo priznanje

V začetku marca nas je učiteljica seznanila s tekmovanjem za 
Vegovo priznanje oziroma kenguru. Takoj sem se zainteresira-
la in se prijavila. Sodelovalo je veliko učencev iz naše šole. na 
šolskem tekmovanju sem dosegla dober rezultat, zato sem se 
uvrstila naprej na državno tekmovanje. uvrstili so se tudi  brina 
Godec, julija Ostrc in Filip Zver. učiteljica nam je dala vaje in 
mi smo jih cele dneve reševali. na dan državnega tekmovanja 
sem imela tudi tekmovanje v igranju orgel v novi Gorici, zato 
sem morala vstati ob štirih zjutraj, da sem lahko prišla do šole 
v Mostu na Soči. Ostali učenci so pisali tekmovanje na osnovni 
šoli III Murska Sobota. Tekmovanje je bilo 16. aprila 2016 ob de-
vetih zjutraj. Ob pol devetih sem prispela v osnovno šolo, kjer je 
potekalo tekmovanje. Test je bil kar zahteven, ampak sem vseeno 
rešila vse naloge. Po testu sem pomalicala in z očetom sva se od-
pravila še na orgelsko tekmovanje. Čakali smo en teden in ne-
prestano pregledovali spletno stran z rezultati. V petek zvečer pa 
so  končno objavili rezultate. Dosegla sem zlato priznanje. Veliko 
svojega prostega časa smo preživeli z reševanjem nalog in razbi-
janjem glave ob težkih računih, a se je splačalo. 

Pia Zupančič, 7. b
Foto: arhiv OŠ Križevci

To šolsko leto sem se udeležila tekmovanja za Vegovo 
priznanje v upanju, da bi dosegla čim boljši rezultat. 
Še sanjalo se mi ni, koliko truda in vaje bo potrebno 
za dosego mojega cilja.

Tekmovanje iz logike – Logična pošast

na tekmovanje se je prijavilo veliko učencev, zato smo pisali v 
dveh skupinah. Iz naše šole se je na državno tekmovanje uvrstilo 
pet učencev s predmetne in sedem z razredne stopnje. Državno 
tekmovanje je potekalo 21. maja 2016 v osnovni šoli Sv. jurij ob 
Ščavnici. Zjutraj so najprej pisali test učenci razredne stopnje, za 
njimi so se spoprijeli s testom še učenci predmetne stopnje. Po 
tekmovanju nas je čakala malica, nato pa smo se vrnili domov. 
Čez en teden smo izvedeli rezultate. julija, Maša, brina, Pia, Timi, 
Filip, Živa, Tilen, Lara, Ana in Zala so prejeli srebrna priznanja. 
učenka 4. razreda Alja Ostrc pa je osvojila zlato priznanje.

Manica Karba
Foto: arhiv OŠ Križevci

Spomladi je potekalo tekmovanje Logična pošast. 
Sodelovali so lahko učenci od 1. do 9. razreda. Šolsko 
tekmovanje je potekalo 5. maja 2016 na naši šoli.
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Tabor za radovedne in nadarjene učence 

udeleženci so na zabaven način povezovali matematiko, fiziko, 
tehniko in kemijo ter skozi povezano dejavnost spoznali različne 
vidike njihove uporabe.
S pomočjo Sare, Simona in Danila iz zavoda Simertis, ki so vodili 
delavnice, so spoznali osnovne oblike modelov, ki nam omog-
očajo boljše razumevanje sveta. Preizkusili in poučili so se v 
izdelavi vrtalk ter s pomočjo modelov iz narave ugotovili, da so 
snovi zgrajene iz atomov in molekul. Skupaj so se poglobili tudi 
v mikroskopsko majhen svet.
Ponedeljkov popoldan so kljub muhastemu vremenu preživeli z 
učitelji nado, nino, Edijem in Denisom v Termah banovci. Po 
ogledu poučnega filma o življenju v puščavi so iz šolske telovad-
nice naredili veliko spalnico in se odpravili spat. V torek je sledil 
še drugi del tabora. Ob modelih papirnatih mostov so spoznavali 
zakonitosti gradnje pravih mostov. Prav tako so s športnim ped-
agogom Denisom na šolskem igrišču igrali različne igre z žogo. 
Ob koncu tabora so prišli starši. učenci so jim pripravili kratko 
predstavitev dejavnosti na taboru, še je objavljena na šolski splet-
ni strani.

Zbrane je pozdravila pomočnica ravnateljice, gospa Alenka Kajt-
na Zorko, in vsem zaželela lepe počitnice. 

Lidija Žabot
Foto: arhiv OŠ Križevci

Petindvajset učencev Osnovne šole Križevci se je 27. 
in 28. junija 2016 udeležilo že tradicionalnega Tabora 
za radovedne in nadarjene učence, ki ga vsako leto or-
ganizirajo na šoli. Osrednja tema letos je bila Modeli 
sveta: od matematike preko fizike do tehnike.

Mladinski pevski zbor LA TI DO na državnem 
tekmovanju v Zagorju in mednarodnem
zborovskem tekmovanju v bratislavi  
Mladinski pevski zbor LA TI DO OŠ Križevci pri Ljutomeru 
pod vodstvom zborovodkinje Renate Mikl se je letos udeležil 
bienalnega državnega tekmovanja otroških, mladinskih, 
dekliških, fantovskih in mešanih mladinskih pevskih zborov 
v Zagorju ob Savi.
Tekmovanje je potekalo 5. in 6. aprila. nastopalo je kar de-
vetindvajset otroških, sedemnajst mladinskih, trije dekliški 
in štirje mešani mladinski zbori z več kot dva tisoč mladimi 
pevci najboljših slovenskih otroških, mladinskih, dekliških in 
mešanih mladinskih zborov. Zbore sta ocenjevali petčlanski 
žiriji, sestavljeni iz najvidnejših slovenskih zborovodij. Med 
mladinskimi zbori je bil Mladinski pevski zbor LA TI DO ed-
ini iz Pomurja, vse tja do Maribora.
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utrinki s pevskega tekmovanja
v bratislavi 

Zmanjkalo nam je le četrt točke do zlata. 
Stopili smo na avtobus in se ponosni od-
peljali domov.

V vseh teh mesecih smo se veliko priprav-
ljali na to tekmovanje, bili smo motivira-
ni, doživeli smo zanimivo in

nepozabno izkušnjo na tekmovanju v tu-
jini in hvaležni smo naši učiteljici Renati, 
da nas je vseskozi odlično vodila, tako da 
se naše srebro zlato lesketa.

Eva Dragović, 7.b
Foto: arhiv OŠ Križevci

V petek, 17. junija 2016, smo se pevke 
mladinskega pevskega zbora LA TI DO 
Osnovne šole  Križevci pri Ljutomeru in 
spremljevalci odpravili v bratislavo na 
mednarodno tekmovanje pevskih zborov.

Ko smo prispeli v bratislavo, smo  se na-
mestili v hotelu junior. Kasneje smo im-
eli kosilo, nato intenzivno vajo, kratek  
in sproščujoč odmor v sobi in na kon-
cu večerjo. Hitro smo se odpravili spat, 
saj smo vedeli, da nas drugi dan čaka 
pomembno tekmovanje. Zjutraj smo se 
pevke oblekle v črna svečana oblačila s 
svetlozelenimi šali,  imele še zadnjo vajo 
pred nastopom in z velikimi pričakovanji 
odšle na nastop v čudovito in zelo akus-
tično dvorano. Izbrane pesmi smo od-
lično odpele in naša zborovodkinja Rena-
ta Mikl je bila ponosna na nas. 

Popoldne je sledil  sprehod po lepi bra-
tislavi. Imeli smo tudi eno uro prostega 
časa, ki  smo ga izkoristili za manjše na-
kupe. Po večerji smo bili nestrpni in smo 
težko čakali na razglasitev rezultatov. Ko 
smo zaslišali: » LA TI DO from Slovenia!«  
smo utihnili in v nadaljevanju slišali, da 
smo prejeli srebrno priznanje. Skočili smo 
v zrak in se pričeli veseliti. 

Prejeli smo zlato priznanje. Od 16. do 19. junija 2016 pa je po-
tekal mednarodni zborovski festival v bratislavi na Slovaškem. 
Sodelovali so zbori iz Češke, Slovaške, Litve, Estonije, ukrajine 
in Slovenije. Tekmovali so v kar sedmih različnih kategorijah.

Mladinski pevski zbor LA TI DO OŠ Križevci je tekmoval v
kategoriji otroških pevskih zborov do šestnajst let. V tej kategori-
ji so tekmovali štirje zbori: MPZ LA TI DO OŠ Križevci pri Lju-
tomeru, MPZ Glasbene šole Slavka Osterca iz Ljutomera, Voce 
Eufonico – zbor iz Slovaške in Štyvaruv detsky zbor iz Češke re-
publike.

Zlato priznanje je prejel mladinski pevski zbor Glasbene šole Slav-
ka Osterca iz Ljutomera, ki je prejel 26,75 točk. MPZ LA TI DO 
pa se je uvrstil na drugo mesto in prejel srebrno priznanje s 24,75 
točkami. Le četrt točke jim je zmanjkalo za zlato priznanje. Kljub 
temu so na priznanje izredno ponosni in menijo, da so dosegli 
izjemen uspeh in da je bilo ocenjevanje izredno strokovno, saj so 
žirijo sestavljali štirje priznani mednarodni glasbeni ocenjevalci, 
ki so svoje delo opravili korektno in profesionalno.

Pevke MPZ LA TI DO in zborovodkinja Renata Mikl so 
ponesle ime križevske šole in občine Križevci po Sloveniji in 
tudi v svet. Čeprav je za njimi ogromno vaj in truda, so ves čas 
izredno uživale.

Renata Mikl
Foto: arhiv OŠ Križevci
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Konj v službi človeka

Seveda so se s konji in bagrlom peljali na obiske v bolj oddaljene 
kraje. Posebni običaj, ko je gospodar s konjem obhodil svoja pos-
estva in jih blagoslovil, je bil na štefanovo. Tudi po drugi svetovni 
vojni se je še ohranila navada, da so fantje za pusta obiskali sos-
ednje vasi. Konj pa ni manjkal niti na družinskih slikah. Prleški 
človek je že v preteklosti ugotovil praktičnost te živali. Po pripov-
edovanju Srečka Pavličiča, enega izmed večjih poznavalcev živ-
ljenja v Prlekiji, je še pred stotimi leti imela vsaka večja kmetija 
vsaj štiri konje. O zvestobi konja so še danes ohranjene zgodbe. 
Če je gospodar preveč globoko pogledal v kozarec, ga je konj iz 
gostilne kar sam varno pripeljal domov. O tem smo pisali v naši 
raziskovalni nalogi. 

Križevski učenci radi raziskujejo. Tokratna tema je 
bila vloga konja v Prlekiji, posebej v križevski občini. 
ugotovili so, da je konj žival, ki je prleškega človeka 
spremljala že od rojstva. Z njimi so peljali otroke h 
krstu, brez konjev ni bilo niti poroke niti pogreba. 

Raziskovanje pa ima tudi tekmovalni značaj. Vtise nam je zaupal 
Krištof: »V ponedeljek, 16.  maja 2016, smo se odpravili proti 
Murski Soboti. Tam je bilo petdeseto državno srečanje mladih 
raziskovalcev. Že na začetku so nas presenetili s prijetno do-
brodošlico in odličnim programom, v katerem ni manjkalo niti 
glasbe. nato smo se odpravili v učilnico, kjer smo predstavi-
li nalogo z naslovom Konj v službi človeka. Šlo nam je dobro, 
saj smo spretno odgovarjali na vprašanja, ki nam jih je zastavila 
komisija. uspelo nam je. nato smo si ogledali še druge zanimive 
predstavitve. Dolgo smo čakali na razglasitev rezultatov, saj naj bi 
bila po mnenju komisije odločitev zelo težka. Prejeli smo srebrno 
priznanje.  Za trenutek smo bili  razočarani, ampak vedno ne 
moreš zmagati. Z novimi izkušnjami smo se vrnili domov, v žepu 
pa smo že imeli zlato priznanje z regijskega tekmovanja.«

Timoteja Koroša, Hana Črček in Krištof Bohanec  z mentorico 
Metko Štuhec
Foto: arhiv OŠ Križevci

učenci 6.b. razreda so pri pouku teh-
nike in tehnologije izdelali zanimiva 
ozadja stojal za pisala.

Lenart Barat
Foto: arhiv OŠ Križevci

Otroška
kreativnost
ne pozna meja 
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Križevski osnovnošolci uspešni v badmintonu

naši tekmovalci in tekmovalke so bili zelo uspešni med neka-
tegoriziranimi tekmovalci. Pri starejših deklicah je Sabina Ko-
rošak dosegla prvo mesto, pri starejših dečkih pa je bil Rok Heric 
tretji. Oba sta se uvrstila na državno tekmovanje, kjer je Sabina 
delila peto mesto, Rok pa deveto. Pri mlajših deklicah si je Tia 
Vaupotič  priigrala prvo mesto, Kimi Vičar pa pri mlajših dečkih 
tretje. Tudi vsi ostali naši tekmovalci so bili uspešni.
V torek, 13. aprila, so naši učenci tekmovali na državnem ek-
ipnem osnovnošolskem in srednješolskem tekmovanju v bad-
mintonu v Mariboru. Ob prihodu v univerzitetni športni center 
Leona Štuklja so se tekmovalci Rok Heric, Sabina Korošak, blaž 
budja, jan Rajh, Tia Vaupotič in Katja Kapun ogreli. 
Sledila je slovenska himna in kratek program dijakov srednje bi-
otehniške šole.

Tri učenke in šest učencev naše šole se je udeležilo področnega tekmovanja v badmintonu v Lendavi, kjer se je 
zbralo okrog petdeset kategoriziranih in nekategoriziranih  tekmovalk in tekmovalcev pomurskih šol.

Potem se je začelo tekmovanje. V kategoriji nekategoriziranih 
osnovnošolcev je tekmovalo šestnajst ekip iz slovenskih os-
novnih šol. naši učenci so v predtekmovalni skupini zmagali vse 
igre. Vsak ekipni dvoboj ima pet iger, obsega pa igro učencev 
posamezno, igro učenk posamezno, igro učencev dvojic, igro 
učenk dvojic in igro mešanih dvojic.

Tudi v četrtfinalu in polfinalu so zmagali. V finalu so tekmo izgu-
bili in s tem pridobili naziv državnega podprvaka v kategoriji 
nekategorizirani učenci badmintona v Sloveniji.

Manica Karba
Foto: arhiv OŠ Križevci

Mladi likovnik  –  nagrajenec
natečaja civilne zaščite

Svoje misli ob tem dogodku je strnil 
takole. Danes je bil čas za podelitev. Pelja-
li smo se na Ig pri Ljubljani. najprej smo 
gledali predstavo Pikec in ježek in gasilko 
jež. Potem pa smo šli v dvorano, kjer sem 
za nagrado prejel nahrbtnik in priznanje. 
bil sem zelo ponosen na svojo sliko. Zunaj 
smo se fotografirali in imeli deset minut 
odmora. Po odmoru je bil na vrsti poligon. 
Gasilci so nam pokazali dihalne aparate. 
Ogledali smo si tudi prostor, kjer gasilce 
testirajo. nato smo si ogledali še fitnes in 
bazen, kjer potapljači vadijo reševanje. Šli 
smo pogledat še uničene avte in poligon 
za pse sledilce. Všeč mi je bilo, da smo 
lahko šli na gasilsko lestev. Sledilo je ko-
silo, ki je bilo zelo okusno. Zatem smo se 
odpravili domov. bil je čudovit dan.

Luka Oskomič, 3. a
Foto: arhiv OŠ Križevci

V sredo, 18. maja 2016, se je naš učenec Luka Oskomič iz 3. a razreda skupaj z mentorico Alenko Črček Ritonja 
na Igu pri Ljubljani udeležil podelitve priznanj ob zaključku državnega likovnega natečaja civilne zaščite »nar-
avne in druge nesreče – delujmo preventivno.«

na večeru matematike, fizike in as-
tronomije smo s sošolci in učitelji 
opazovali luno. S telefonom nam je 
uspelo skozi teleskop narediti od-
ličen posnetek lune.

Klemen Škrget  

Slika lune 
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Prva mednarodna
kiparska kolonija »Re: Pannonia«

V času od 18. do 22. julija  so v galeriji 
Art jurak ustvarjali: Milojka Drobne, 
Andrea bambic, Renate Mehlmauer, Mit-
ja Stanek, Izidor Zadravec, bryan Lauch, 
Vesna Osojnički, Vasja ulrih, Dime Tem-
kov in Robert jurak.
Priredili so bogat celotedenski program, 
ki je ob večerih potekal v vaškem jedru v 
Križevcih. 
Prvi dan, 18. julija, je Dejan Karba 
predstavil kiparje in njihovo življenjsko 
delo, nastopila je godba KuD Muzika 
iz Križevcev. Vesna Laissani je kot pov-
ezovalka programa opravila intervju z 
Robertom jurakom. beseda je tekla o 
temi letošnje kolonije (panonska školjka 
kot del Panonskega morja v preteklosti). 
Župan, mag. branko belec, je v svojem 
govoru poudaril, da si želi, da več pozor-
nosti namenimo kulturi in umetnosti, 
saj je to duhovna hrana, ki nas izpopol-
njuje, nam daje zadovoljstvo, nam »spere 
vsakodnevni prah iz duš«, je neka do-
dana vrednost v življenju. Omenil je, da 
imamo kot občina vse pogoje za to, gli-
no in kiparstvo in imamo Roberta jura-
ka, priznanega vsestranskega umetnika. 
Verjamemo, da bo kolonija postala tradi-
cionalna. Prvi dan se je zaključil s perfor-
mansom Dražena Pavloviča. Predstavil 
se je v podobi boga. Z umetniškimi gibi 
in s plesom okrog panonske školjke je 
prišel do bisera, v katerem se je skrivala 
školjka s pesmijo Ferija Lainščka. Aktiv 
kmečkih žena je poskrbel za pogostitev.
umetniki so ta dan obiskali podjetje 
Tondach, župnišče s cerkvijo in Občino 
Križevci.

Društvo 29 a iz Logarovcev je organiziralo prvo mednarodno kiparsko 
kolonijo Re: Pannonia na temo panonska školjka. 

naslednji večer smo se pred župniščem 
prepustili zvokom gonga in uživali v foto-
grafski razstavi Marka Šnajderja z naslo-
vom Valovanje. navdih za ustvarjanje 
črpa iz narave. Marko Kočar je predstavil 
nekaj svojih pesmi.

Tretji dan so se nam predstavile nev-
ladne organizacije. Vesna Kitthiya nam 
je spregovorila o reševanju dvoživk v naši 
občini in poudarila pomen netopirjev. 
Predstavnica Društva za zaščito živali 
Pomurja je prisotne nagovorila z žel-
jo, ozavestiti naše občane z njihovo de-
javnostjo. Gregor Domajnko je predstavil 

va in poseganja človeka v naravo. Zadn-
ji film, Reka Drava: darilo narave za vse 
generacije, je prikazal obnovitev rečnega 
sistema ob Dravi v sklopu projekta Live-
drava in ohranitev ogroženih živalskih 
vrst na tem območju (čigra, vodomec …). 
V petek je bil zaključek dogodka, ki ga je 
ob žlahtni kapljici in dobri družbi pope-
strila glasbena skupina Potatomushroom. 
Priredili so zabavo za vse generacije in 
za vse rokerje po duši. Izdelke kiparske 
kolonije si bomo lahko ogledali v mesecu 
septembru.

Nataša Vengust
Foto: Marko Wolf

Društvo za opazovanje in proučevanje 
ptic Slovenije in projekcijo treh kratkih 
filmov. V filmu Gorički travniki smo 
spoznali pomen travnikov, travniških 
rastlin in ogroženih vrst metuljev. V 
filmu upkač smo se poučili o treh vr-
stah izumirajočih ptic: smrdokavri, zla-
tovranki in velikem skoviku. Te ptice 
izumirajo zaradi intenzivnega kmetijst-
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najboljšo prleško gibanico
so lani spekli v Mlinopeku 

Prleška gibanica 2015 je bila okusna, 
kulinarično bogata, kulturna, zabavna, 
vesela, nasmejana prireditev. Do razgla-
sitve rezultatov in podelitve nagrad za 
najboljše prleške gibanice, vino k prleški 
gibanici in najboljšo fotografijo je bilo ču-
titi pričakovanje, vznemirjenje.

Začelo se je v torek z okroglo mizo o 
prleški gibanici, njeni prepoznavnosti in 
zaščiti. Iz zanimivih pogovorov z gos-
ti okrogle mize in aktivne vključenos-
ti poslušalcev lahko povzamemo, da je 
nujen prvi korak v smeri poenotenja re-
cepture. Seveda je treba narediti veliko 
drobnih korakov do večje prepoznavnos-
ti prleške gibanice v Sloveniji, pravilno 
umestiti datum prireditve Prleška giban-
ica v koledar turistično-gastronomskih 
prireditev in šele nato storiti korak naprej 
in zaščititi prleško gibanico. 

Tudi zato strokovne komisije, ki je na dan 
prireditve ocenjevala prleške gibanice, ni 
motilo, ali je bila prleška gibanica okrogla 
ali štirikotna, ali je bila pečena v lončeni 
posodi, niti ni štela plasti vlečenega testa. 
Kar petnajst jih je morala oceniti, to pa 
zagotovo ni bilo lahko delo. Frančko Leb-
arič, Elviro Štumpf in branka Slavinca 
je najbolj prepričala in navdušila prleška 
gibanica iz Mlinopeka, druge so bile Kaf-
etarice (Majda Vrbnjak, nada Tučič, Lidi-
ja Koroša in Vera Slavič), tretje mesto pa 
je pripadlo Zdravilišču Radenci. Seveda 
nas izjemno veseli, da je na ocenjevanju 
sodelovalo kar osem tržnih ponudnikov, 
med tekmovalci pa je bila tudi šele

Po uspešni prvi prireditvi je bila organizacija Prleške gibanice 2015 pravi 
izziv. In vendar se je prvo soboto v septembru v Križevcih pri Ljutomeru 
odvila še ena uspešna prireditev.

dvanajstletna Sara, ki se resnično 
navdušuje za kuho in peko. Vse ocenjene 
prleške gibanice so bile razstavljene in na 
voljo za pokušnjo. 

na natečaju za najboljšo fotografijo je 
komisijo (Tamara Flegerič, Vlasta Os-
terc Kuhanec, Karmen Dragović) najbolj 
navdušila Sara Vinkovič s fotografijo Do-
bro jutro, Prlekija. Kar šestindvajset foto-
grafij je bilo prijavljenih, obiskovalci pa 
so vse fotografije lahko videli na izvirni 
razstavi na prireditvi. 

Med sedmimi vini, ki so se potegovala za 
naziv najbolj všečno vino k prleški gib-
anici, se je po mnenju komisije najboljše 
odrezala polsladka Veronika, letnik 2013, 
iz Vinogradništva družina Kos. nagrado 
je podelila Sandra Vučko, Vinska kraljica 
Slovenije 2015, ki je bila članica komisi-
je. Mag. branko belec, župan Občine 
Križevci, in borut Godec, dolgoletni 
novinar in publicist, specialist za eno-
gastronomijo, sta bila člana komisije in 
navdušena nad vsemi tekmovalnimi vini.
Kulinarični pohod po Prlekiji med stojni-
cami je bil nadvse okusen in pester, saj je 

sodelovalo kar dvaindvajset ponudnikov. 
Stojnice so se kar šibile pod dobrotami, 
med katerimi je najhitreje seveda poš-
la prleška gibanica. Tudi druge pogače, 
bučno in orehovo olje, izdelki iz aronije, 
meso iz tünke, med, pecivo z bučnim ol-
jem, vino, prleške knjige, unikatni izdel-
ki iz tekstila, gline in lončene posode za 
peko prleške gibanice so navduševali 
obiskovalce od blizu in daleč. Za boga-
to ponudbo prleških dobrot je poskrbela 
tudi Gostilna Zorko. 

Popoldansko dogajanje je začinil bogat 
kulturni program, za večerno zabavo pa 
je poskrbel Ansambel Skok.

Očitno je, da Prleška gibanica postaja za-
nimiva turistično-gastronomska prired-
itev, ki bo z vsakoletno izvedbo izdatno 
pripomogla k promociji in s tem večji 
prepoznavnosti prleške gibanice, tradi-
cionalne sladice z območja Prlekije. Če-
prav velja za skromno, je v resnici naše 
pravo bogastvo. 

Tjaša Kos
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KultuRa

Igra Štirje letni časi

Komedija je nastala na podlagi besedi-
la Vinka Möderndorferja. Igra govori 
o poslanski družini, ki se pripravlja na 
obisk parlamentarne komisije za kontro-
lo premoženja državljanov. Humornih 
zapletov pri tem seveda ni manjkalo.
Igrali so: Silvester Moleh, urška Osterc, 
Mišel Gašparič, blaž Štuhec, boštjan no-
vak, Manica Sušec, Klavdija jurak, Dušan 
Kavaš in šepetalka jasmina Slana. Srečko 
centrih je priredil besedilo in režiral 
predstavo.
Zaradi premierne prezasedenosti in veli-
kega povpraševanja so igro ponovili še v 
nedeljo.

Nataša Vengust

V petek, 22. januarja, je Kulturno 
društvo Križevci premierno predstavi-
lo igro z naslovom Štirje letni časi.

Prleška düša

Po besedah Roberta juraka je cilj Društva 29 a v naš kraj pripel-
jati različne dogodke, povabiti zanimive ljudi, ustvariti prvo ki-
parsko-likovno kolonijo in še marsikaj.
Dogodek je otvoril kantavtor Tadej Vesenjak, ki je na kitaro zai-
gral in zapel pesem Tikvino olje v spomin na pokojnega rojaka 
in velikega Prleka Milana beleca. Pobudnica tega večera je bila 
Helena Srnec, ki je izdala knjigo Prleška düša.
beseda je v glavnem tekla o vsebini knjige - o prleški düši, naših 
bivših rojakih, ki so na tak ali drugačen način doprinesli k raz-
voju jezika in ohranjanju naše dediščine. Izpostavila je izrazi-
to navezanost naših ljudi na zemljo. Marko Kočar je povedal 
basen o žabi v prleščini in ob zanimivih predvajanih fotografi-
jah pokrajine, narave, vsakdanjega dela in življenja, predstavil 
še nekaj svojih del. Župan branko belec je v svojem govoru 
poudaril, da smo “premalo” Prleki in da nam včasih manjka 
nacionalnosti. Promocija Prlekije se mu zdi zelo pomembna. 
Vsem gostom dogodka je skupen interes ohranjanje prleščine 
v besedi, umetnosti, kulturi, navadah, običajih. Želijo, da se vse 
to prenaša na naslednje rodove in da ne gre v pozabo. Vsi smo 
bili ponosni, da smo Prleki. Večer je bil zelo čustveno obarvan. 

Društvo 29 a iz Logarovcev je 15. aprila organiziralo 
družabni dogodek Promotorji s prleško düšo, kjer so 
se nam predstavili Helena Srnec, pisateljica, kultur-
na delavka, Marko Kočar, narečni pesnik, pisec nar-
odno-zabavnih besedil, Tadej Vesenjak, prleški kan-
tavtor in Robert jurak, umetnik, kipar.

Gostje so nas skozi svoje točke popeljali k razmišljanju o vred-
notah, ki jih nosimo v sebi, o tem, kdo smo, kaj je prleška düša, 
kaj zapuščamo poznejšim rodovom oziroma kaj smo mi prejeli 
od prejšnjih. Le malo je potrebno, da smo srečni, kar pa nima 
nobene povezave z materialnimi dobrinami. Tega se včasih pre-
malo zavedamo. V tem duhu je sledilo sproščeno druženje ob 
prleški kapljici in drugih dobrotah.

Nataša Vengust
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Ko se korenin zavemo

V programu, ki ga je režirala cilka jakelj, so sodelovali: Marko 
Rus (član folklorne skupine Leščeček Veržej), ženska vokalna 
skupina Ilumina KD Orfej Ljutomer (zborovodja Evgen bibi-
anko) in Folklorna skupina KTD babinci (vodja Marjan Filipič). 
cilka jakelj je režirala eno od zgodb iz knjige jana baukarta z 
naslovom Štorije vüjeca balaža no druge, ki je izšla leta 1968. 
Vüjec balaž je bil zgovoren kot klopotec, naostren kot britev in 
namazan z vsemi žavbami, čeprav vsega vedno ni dobro razu-
mel ali pa si je po svoje razlagal. Zelo nazorno je bila predstav-
ljena zgodba njegove poti na Dunaj in kaj vse se mu je ob tem 
pripetilo. jan baukart-Hongapaj (1889–1974) je bil vzgojeslovni 
pisatelj, prevajalec in pisec člankov iz Prlekije ter razgledan 
ljudsko-prosvetni in kulturni delavec. bil je dolgoletni ravnatelj 
ljutomerske meščanske šole in nižje gimnazije. Po njem je imen-
ovana tudi ulica v Ljutomeru. Večer so popestrile humoristične 
štorije vüjeca v prleščini. Zapel je tudi moški pevski zbor TKD 
babinci pod vodstvom Renate Makovec.

Nataša Vengust

Slovenski kulturni praznik smo obeležili s proslavo v Kulturnem domu v Križevcih 8. februarja. Slavnostna 
govornica je bila Vesna Laissani, ki je predstavila različne vidike, pomen in vrednote kulture. Zbrane je nago-
voril tudi župan mag. branko belec.

Otvoritev razstave Slike
6. februarja je bila v galeriji Art jurak razstava z naslovom Slike, 
akademskega slikarja jerneja Forbicija. umetnik je rojen leta 
1980 v Mariboru. Diplomski in podiplomski študij slikarstva je 
z odliko zaključil na Akademiji za likovno umetnost v benet-
kah. narava je vodilni element njegovega navdiha in likovnega 
jezika. njegova dela so bila predstavljena na mnogih samosto-
jnih in skupinskih razstavah v različnih državah po Evropi in 
drugod. Povabljen je bil k sodelovanju na različnih bienalih. 
Živi in dela v Kidričevem, na Ptuju in v Vicenzi. njegove umet-
nine narave smo občudovali na velikih platnih. 

Nataša Vengust
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Razstava ročnih del

Članice so na delavnicah izdelovale 
okrasne vzglavnike, blazinice za bucike 
in igle ter različne velikonočne izdelke. 
Večina izdelkov vsebuje tehniko vezenja 
s križci. Mentorica na delavnicah je bila 
doc. dr. Sonja Šterman. Razstava ročnih 
del je bila na ogled v sejni sobi Občine 
Križevci na cvetno nedeljo in v ponedel-
jek.

Lidija Domanjko

V zimskem času, ko so se članice 
Društva kmetic Križevci-Veržej 
enkrat tedensko zbirale, je iz-
pod njihovih spretnih rok nasta-
lo veliko zanimivih in uporabnih 
izdelkov. 

Te pa se zasüčimo

Za popestritev programa so tudi tokrat medse povabili goste, 
plesalce in plesalke drugih folklornih skupin ter pevce. naj-
prej so zaplesali naši najmlajši, otroci folklorne skupine Vrt-
ca Križevci pod mentorstvom Monike Djačkaj. Sledil je skeč 
Sinova novica ter Splet plesov domače folklorne skupine, 
ki deluje v okviru Kulturno-umetniškega društva Križevci. 
Plesnemu nastopu so sledile pevke KD Fran Saleški Finžgar 
iz Žižkov, ki v okviru Kulturnega društva Žižki delujejo že 
15 let. Pod vodstvom Monike Djačkaj so se predstavili še 
otroci folklorne skupine Osnovne šole Križevci. Da se ljudski 
ples ohranja, dokazuje tudi njihovo število, saj jih v skupini 
sodeluje in pleše kar trideset. Zbrane so navdušili mladi člani 
folklorne skupine iz cvena, ki so ob spremljavi harmonike 
zaplesali plese iz Razkrižja, vzhodne Štajerske ter goričke in 
belokranjske plese. Zadnji gostje večera so bili Ljudski pevci 
iz Gomile, ki so se predstavili s tremi pesmimi.
Domača folklorna skupina KuD Križevci pa je večer zakl-
jučila še s plesi šotiš, krajc polka, gospod, gospa, špic polko 
in polko. 

Helena Krajnc

V petek, 3. junija, je v dvorani Kulturnega doma 
Križevci potekal že peti tradicionalni folklorni večer. 
Program je povezovala Silva Duh, ki je občinstvo 
najprej pozdravila s pesmijo Toneta Pavčka, nekaj 
je v zraku. Spregovorila je tudi o ljudskem plesu.
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Prleški kvintet na 47. festivalu
narodno-zabavne glasbe Slovenije

Letos se je na festival prijavilo dvajset ansamblov. Izbrani 
ansambli so sodelovali na predizboru, ki je bil v nedeljo, 22. 
maja na dvorišču minoritskega samostana  na Ptuju, kot del 
programa na prireditvi Dobrote slovenskih kmetij. Strokov-
na žirija je postavila visoke kriterije ocenjevanja. Po pregledu 
poslanega materiala, ki je bil v skladu z razpisnimi pogoji, ter po 
skrbnem poslušanju ansamblov na predizboru je izbrala tiste, ki 
bodo nastopili v petek, 2. septembra, na Ptuju. Takrat bo žirija 
tudi izbrala najboljšega med trinajstimi ansambli, ki so se uvrs-
tili na sam festival. Spet bomo lahko držali pesti za naš domači 
ansambel Prleški kvintet. Predstavili se bodo z dvema skladba-
ma, ki so ju posneli v Studiu Zlati zvoki, občinstvu pa bosta raz-
kriti šele na dan tekmovanja. Da bi odigrali čimbolj suvereno, 
zanesljivo in z veliko mero občutka, pred festivalom še dodatno 

Festival narodno-zabavne glasbe na Ptuju je najstarejša in najuglednejša prireditev te vrste v Sloveniji. Letošnja 
prireditev bo sedeminštirideseta po vrsti. Gre za pomembno prireditev, ki nadaljuje tradicijo širjenja in spod-
bujanja slovenske pesmi skozi narodno-zabavno glasbo.

vadijo. Ker je konkurenca velika, saj se bodo na odru zvrstili 
številni odlični glasbeniki, želijo predvsem uživati, se družiti z 
glasbenimi prijatelji in o rezultatu niti ne razmišljajo. Verjam-
emo, da bodo s svojima skladbama navdušili žirijo in občinstvo.

Helena Krajnc
Foto: arhiv Prleškega kvinteta

Čarobni december
V soboto, 12. decembra, so nam v Kulturnem domu v Križevcih 
predpraznično vzdušje s svojimi pesmimi pričarali mladinski 
in otroški pevski zbor Osnovne šole Križevci, moška vokalna 
skupina Kulturnega društva Slavka Osterca iz Veržeja in nina 
Mikl s flavto. Skozi praznično poezijo nas je s svojim recita-
lom popeljal Marko Kočar. uživali smo v kratki predstavi o 
osiroteli deklici, ki je vsebinsko spominjala na zgodbo Pisma 
svetemu nikolaju.

Nataša Vengust
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Desetletje delovanja pevk ljudskih pesmi
KuD Vučja vas

Hudi maček za ranfol 

Leto 2015 je bilo za pevke ustvarjalno 
in uspešno. Med letom smo imele tri-
najst nastopov, udeležile smo se revije 
Območnega srečanja ljudskih pevcev in 
godcev, ki je bila letos v Veržeju. Do sedaj 
smo bile prisotne devetkrat. Letos smo 
organizirale tudi tri samostojne prired-
itve. Vsako leto skupaj z odborom KuD 
organiziramo Koncert v decembru, v 
Vučji vasi. Dva koncerta smo letos izve-
dle še izven kraja, in sicer v Domu stare-
jših občanov v Ljutomeru in v DOSOR-ju 
v Radencih. Za te nastope se je potrebno 
posebej pripraviti. ne samo, da v eni uri 
odpojemo do 13 pesmi, prireditev tudi 
vodimo, povezujemo ter pripravimo be-
sedilno razlago raznih pesmi. Poleg teh 
treh samostojnih kulturnih prireditev 
smo nastopile na sejmu AGRA v Gorn-
ji Radgoni, na občnem zboru Društva 
upokojencev v Vučji vasi, v Zbigovcih, 
v Veržeju, v Mali nedelji in v Obrežu. 
Za vsak nastop se posebej pripravljamo. 
nastope na revijah ocenjujejo strokovni 
delavci v republiškem merilu. Letos smo 
od 10 možnih točk dosegle 8,5 točk, kar 
je zelo dobro. 

Po mnenju festivalskih gostov in obiskovalcev je na zaključni 
prireditvi nagrado prejel suhi ranfol, letnik 2015 (Vinograd-
ništvo Kos), ki je zelo zanimivo in hkrati izjemno redko vino 
z nežno cvetico. je avtohtona sorta vinorodne dežele Podravje 
in jo najdemo samo v Sloveniji. Letošnji častni gost in dobit-
nik nagrade za življenjsko delo jan Harlan, producent iz Velike 
britanije, je bil nad slovenskimi vini navdušen.

Tjaša Kos

Skupino ljudskih pevk iz Vučje vasi sestavlja sedem članic: Frančiška Čuk, Sonja Čuk, Olga Štuhec, Milica 
Slana, Metka Klemenčič, Milena Farkaš in Ana Lebar. Delujemo že deseto leto. Druži nas veselje do petja, rade 
ohranjamo kulturno dediščino in to zvrst petja. Imamo lepo zbirko pesmi, skoraj za vsako priložnost, s ka-
terimi nastopamo v domačem kraju in izven njega, kamor smo povabljene. Veselimo se druženja s sorodnimi 
skupinami na različnih nastopih. 

na vinski cesti v okviru Grossmanna, festivala fan-
tastičnega filma in vina, se je na otvoritvi predstavilo 
osem vin iz treh vinorodnih dežel Slovenije, ki so se 
letos potegovala za Vinskega šampiona Hudi maček.

Skupina pevk deluje vse leto, razen v po-
letnih mesecih v času dopustov. Pojemo 
tudi pri mašnem obredu v Vučji vasi, ki je 
vsako leto v juniju. V prejšnjem letu smo 
imele dvaintrideset vaj, kar znaša 64 ur. 
Pevke ljudskih pesmi iz Vučje vasi smo 
ponesle ime našega kraja in ime Občine 
Križevci širom Slovenije. V teh letih smo 
nastopale v beli krajini, v prestižni dvo-
rani Semič, v Ljubljani v cankarjevem 
domu, v Mariboru, ... Štirikrat smo nasto-
pile tudi pred kamerami, in sicer v oddaji 
Dobra družba, v oddaji Ljudje in zemlja 
ter Polka Majolka. Slišati nas je na radiu 
Murski val in radiu Prlek. na radiu Prlek 
je posneta enourna oddaja naših pesmi.
V vse to je bilo vloženega veliko truda in 
energije. upam, da smo zgled mlajšim 
članom v društvu KuD janez Čuk Vuč-
ja vas. Doma so nastopi najbolj zaželeni, 
a jih je v občini premalo. Vesele smo, da 
so mlajši člani v društvu opazili naše 
delo. Delovati moramo skupaj, mladi in 
starejši se lahko lepo dopolnjujemo, samo 
prisluhniti je potrebno eden drugemu.
Za uspeh pevk gre zahvala vsaki članici 
posebej.

Še naprej bomo nadaljevale z delom, če-
prav ni vedno lahko. naučiti se je potreb-
no besedil, ki niso lahka, melodijo vaditi 
doma in seveda redno obiskovati vaje. 
Potrebna je spodbuda za nadaljnje delo. 
Potrebovale smo čas, da smo se otresle 
strahu pred nastopanjem, a je vsako leto 
lažje. 
Predsednici KuD jasmini se zahvalju-
jem za podporo pri delovanju, prav tako 
tudi vsem članicam v odboru društva. 
na koncu gre zahvala vsem, ki kakor koli 
obogatite naš koncert ob koncu leta in 
tudi tistim, ki pomagate pri pogostitvi po 
prireditvi. Hvala gasilcem, našim edinim 
sponzorjem, za prevoz na nastope.

Ana Lebar



57GLAS OBČINE 2016

»Pogodba« na Slavičevem večeru

Opisal je njegovo poklicno pot in zavzemanje za slovenski 
narod. Kot diplomat se je skupaj z duhovnikom, dr. Franom 
Kovačičem iz Veržeja, udeležil pariške mirovne konference leta 
1919. Zavzemala sta se za Prekmurje in Štajersko. Po zaslugi dr. 
Matija Slaviča Prekmurje ne pripada Madžarski. Čeprav so se v 
Parizu kresala različna mnenja, mu je s svojo odločnostjo uspe-
lo prepričati številne delegate k podpisu sporazuma o priključit-
vi Prekmurja k matičnemu narodu.

na osnovi tega so se začrtale zgodovinske meje, ki veljajo še 
dandanes. Prav njemu gre velika zahvala, zato se pričakuje, da 
se bo ob bližnji 100. obletnici to dostojno obeležilo.
Glavno vlogo je imela ta ta večer gledališka sekcija, kjer je jani 
belcl v gledališki predstavi odlično odigral vlogo dr. Mati-
ja Slaviča. Videli smo del pogajanj v Parizu, podpis pogodbe, 
poslušali francoski jezik, francoske pesmi in se vrnili v tisti čas.

nastopili so oktet Arion, janez Munda s harmoniko, duet Selma 
Franov in Marinka Prelog, pevka Marjetka Pfajfar in otroci Os-
novne šole Križevci. na koncu smo si ogledali še video produk-
cijo skupine, ki skrbi za prenašanje dvoživk v borecih. 

Nataša Vengust

Kulturno društvo Križevci je 2. septembra v Kultur-
nem domu Križevci pripravilo Slavičev večer. Osrednji 
gost večera je bil zgodovinar Anton Ratiznojnik, ki je 
predstavil vlogo dr. Matija Slaviča na pariški mirovni 
konferenci.
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dRuštveni utRip

Petnajst let Konjeniškega društva Križevci 

S temi besedami je poročilo iniciativne-
ga odbora Konjeniškega društva Križev-
ci pričel jože Stolnik dobrih petnajst let 
nazaj. In tako je ideja, ki je v znanem, a 
danes žal že pokojnem križevskem gos-
tilničarju Francu Zorku tlela že kar ne-
kaj časa, končno postala resničnost. na 
ustanovnem zboru v mesecu juniju leta 
2001 so tako potrdili prvega predsednika, 
gospoda jožeta Stolnika, ki pa je to funk-
cijo zasedal zelo kratek čas. Le dva dni po 
izvolitvi je preminil, njegovo mesto pa 
je zasedel Slavko Lovrenčič. Do sedaj je 
društvo vodilo pet predsednikov, ob že 
omenjenih dveh še Franc Zorko in Feliks 
Mavrič, danes pa njihovo delo uspešno 
nadaljuje Dušan Zorko. V veliko pomoč 
so mu tudi tajnik Mitja Kos, ki svojo 
funkcijo opravlja že vse od ustanovitve 
društva, blagajnik Saša Seršen ter vsi os-
tali, razvrščeni v različne društvene od-
bore. Vseh pet je v svojih mandatih nar-
edilo ogromno, za kar smo tudi vsakemu 
izmed njih izjemno hvaležni, čeprav dveh 
žal ni več med nami.
Društvo je bilo ustanovljeno z namen-
om, da za svoje občane, ki se ukvarjajo s 
kasači, uredi primerno trening stezo, kjer 

Ko ideja postane resničnost

»Govoriti o zgodovini kasaškega športa v naših krajih je po mojem mnenju nepotrebno, saj vsi prisotni tukaj 
vedo, da so bile prav prve kasaške dirke v naši novonastali občini. Zato ni slučaj, da je v občinskem grbu konj 
– kasač. In prav kasaški konji oziroma njihovi lastniki in ljubitelji, ki jih je v naši občini veliko, so bili povod 
današnjega zbora.«

bodo lahko trenirali in se kasneje tudi 
družili. Kmalu je preseglo začetno idejno 
zasnovo in tako danes KD Križevci vsako 
leto v mesecu juliju priredijo kasaške 
dirke, kategorizirane kot prireditev b lige 
kasaške sezone. Dogodek je močno pro-
mocijsko obarvan, podkrepljen pa je tudi 
s pestrim spremljevalnim programom, 
kot je kuhanje golaža in merjenje moči v 
nogometu. Odlično je poskrbljeno tudi za 
zabavo otrok, saj se lahko vsako leto slad-
kajo z brezplačnimi palačinkami in ima-
jo možnost zajahati ponija, starejše pa ob 
bogati ponudbi hrane in pijače z odlično 
kavo razvajajo »križevske kofetarice«. ne 
manjka niti sladkih grižljajev izpod rok 
pridnih kmečkih žena.
KD Križevci je prve dirke na novo zgra-
jeni stezi za gostilno Zorko izpeljalo 
leta 2010. Odziv ljudi na prireditev je bil 
izredno pozitiven, o čemer priča tudi po-
datek, da se iz leta v leto na samem do-
godku zbere vedno večje število gledal-
cev. Dirke so atraktivne in vsako leto 
vsebinsko drugačne. Tako smo bili priča 
obračunom pod sedlom, prvim korakom 
naraščajnikov, na stezi so se ponovno 
udarile legende kasaškega športa. Lanska 

prireditev je bila tudi prva, ki je v zgodo-
vini slovenskega kasaškega športa bila 
v celoti izpeljana brez uporabe biča. Kaj 
nam pripravljajo letos, je presenečenje. 
Zagotovo pa bo spektakularno, saj se bo 
dogodek odvijal na obnovljeni trening 
stezi, ki so jo pridni člani začeli prenav-
ljati lansko jesen.
KD Križevci je svoje delovanje pred tremi 
leti podkrepilo tudi s pobratenjem z ižan-
skim konjerejskim društvom, vsako leto 
pa priredijo tudi tradicionalni Kujski 
ples. Le-ta se odvija vsako leto marca v 
Gostilni Zorko. Takrat nagradijo tudi na-
jboljše križevske lastnike in rejce kasačev, 
ki so v pretekli sezoni dosegli največje 
uspehe. Tako so letos priznanja prejeli 
rejec Vlado Žnidarič za zmagovalko slov-
enskega kasaškega derbyja Lotte, lastnik  
Dušan Zorko za konja leta 2015 jaso GL, 
kot najuspešnejšega lastnika in s tem tudi 
največjega zaslužkarja sezone 2015 pa so 
počastili Kobilarno OZT v lasti Zvonka 
Osterca. Prav posebno pozornost je letos 
zaslužil dolgoletni rejec, lastnik in tek-
movalec kasaških konj gospod jože Sagaj 
st., ki je v sezoni 2015 obeležil jubilejnih 
petdeset let tekmovalne kariere.
Društvo in njegovi člani so dokazali, da 
so vse prej kot muha enodnevnica. Do-
kazali so, da se z vztrajnostjo, požrtvo-
valnostjo in dobrimi medsebojnimi od-
nosi lahko poseže po zvezdah. Podpora 
občanov Občine Križevci, sveže ideje in 
zavedanje, da je zgodovino treba spošto-
vati in ohranjati za prihajajoče rodove, 
jim dajejo dodatni zagon, da so v svojem 
delovanju iz leta v leto boljši. brez dvoma 
se da še veliko narediti. 
V imenu ljubiteljev kasaškega športa se  
vsem zahvaljujem za doprinos k ohran-
janju čudovite tradicije, ki jo tako lepo 
negujete in vam obenem čestitam ob 
vašem jubileju.                                                                                                                                    

Ana Šonaja
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Križevska godba

V njihovem bogatem repertoarju najdemo domala vse zvrs-
ti glasbe,  predvsem koračnice, klasiko, jazzovske priredbe, 
narodno-zabavno in pop glasbo pa tudi južni melos. Večino 
priredb napiše njihov dirigent Aleš Lubi. Sodelovati so začeli 
šele oktobra, a imajo za seboj že lepo število nastopov.

19. 12. 2015 - prvi nastop na otvoritvi božične vasi v banovcih
24. 12. 2015 - žive jaslice v Razkrižju
2. 1. 2016 - ponovitev živih jaslic v Razkrižju
16. 1. 2016 - Čurkarijada na Kogu
26. 2. 2016 - koncert Društva upokojencev Križevci: Zapojmo in 
zaplešimo mlajši in starejši
1. 5. 2016 - prvomajska budnica po občinah Križevci in Veržej
1. 5. 2016 - blagoslov gasilskega avta PGD Križevci
2. 5. 2016 - otvoritev mosta PGD Logarovci
15. 5. 2016 - dobrodelni koncert MPZ LA-TI-DO v Križevcih
4. 6. 2016 - veselica PGD Stara nova vas
9.-11. 6. 2016 - gostovanje v bosni
24. 6. 2016 - dan odprtih vrat podjetja cornus d. o. o.
1. 7. 2016 - otvoritev trgovine v Radoslavcih
2. 7. 2016 - PGD Gajševci
2. 7. 2016 - 18. občinski praznik Občine Razkrižje

V mesecu juniju so gostovali v bosni in Hercegovini, kjer so im-
eli intenzivnejše vaje. Tam so jih lepo sprejeli, izmenjali so kon-
takte in partiture s tamkajšnjo godbo Duvački orkestar Konjuh 
iz Živinice v okolici Tuzle. Prav tako so se spoznali s člani KuD 
Živinice, ki igrajo sevdalinke, melanholične bosanske narodne 
pesmi. V bodoče upajo tudi na medsebojno sodelovanje.
Ogledali so si Slana jezera, kjer pridelujejo sol, in etno selo 
Mačkovac, kjer so naredili tudi intervju za tamkajšnjo lokalno 
televizijo. 

V lanskem letu smo v Križevcih pridobili novo kulturno-umetniško društvo. Gre za 25-članski instrumentalni 
orkester amaterskih glasbenikov z imenom KuD Muzika.

V mesecu septembru bodo nastopili v sklopu občinskega 
praznika Občine Križevci, zato se že intenzivno pripravljajo, z 
veseljem pa popestrijo tudi kakšno zabavo, praznovanje ali drug 
pomemben dogodek.
Zahvaljujejo se Občini Križevci in županu, mag. branku belecu, 
ker so jim omogočili prostor za vajo v podstrešnih prostorih 
Kulturnega doma v Križevcih. Trenutno je v prenovi, tako da 
bodo vaje kmalu še prijetnejše.

Zasedba:

flavta: Silvija Kovačič
klarineti: Miran Torič, Matej Kosi, Dani Geder, Miha Kuhar, 
Smiljan Kuhar
saxofoni: blaž Mikl, Zlatko Kajdič, Rajko Veršič
trobente: jernej Kolbl, Dejan Kolarič, Drago belec, Marko budja
pozavna: Miha Miklošič, Anže Ros
baritoni: uroš Kosi, Lan Tomažič, Mato Žunič
tolkala: Andrej Lubi, jaka Žunič
tuba: Vinko Štefančič

Skupina še ni popolna, zato v svoje vrste vabijo vse glasbenike, 
stare nad štirinajst let. Predpogoj je branje not.

Aleksandra Žunič
Foto: arhiv KUD muzika
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Državne kmečke ženske igre tokrat v Škocjanu 
Članice društva kmetic Križevci-Veržej so se v mesecu juliju udeležile 11. Državnih ženskih kmečkih iger, ki so 
letos potekale na Dolenjskem. Letošnjega druženja se je udeležilo šestindvajset ekip iz celotne Slovenije. Gos-
titeljice, lanskoletne zmagovalke iz Škocjana, so skupaj z organizacijskim odborom pripravile zanimive igre, ki 
so zahtevale veliko spretnosti in iznajdljivosti.

Tričlanska ekipa Društva kmetic Križevci-Veržej, ki so jo ses-
tavljale Milena Farkaš, Dana novak in jana Divjak, je uspešno 
zastopala barve prleškega društva. Ekipa Frcaje iz Križevcev je 
sodelovala v štirih spretnostnih igrah.
V prvi so tekmovalke ugotavljale iz katerih krajev prihajajo 
kmetice leta. Prejele so zemljevid, imena in priimke kmetic ter 
letnice podelitve nazivov, kar so morale tekmovalke smiselno 
povezati.

Ker je druženje potekalo v deželi cvička, je bila naslednja igra 
povezana s prenosom cvička po slamici v zbirno posodo. Tek-
movalka je iz steklenice po slamici prenesla cviček v prvo poso-
do, naslednja tekmovalka iz prve posode v drugo in tako naprej. 
Sodnice so na koncu izmerile, katera ekipa je v zbirno posodo 
prenesla največ cvička. nalogo je oteževal še pogoj, da si tek-
movalke niso smele pomagati z rokami.

Tretja igra je bila povezana s prenosom mivke. Prva tekmovalka 
je pod mizo z žlico zajela mivko, jo predala drugi tekmovalki, 
ki je imela zavezane oči in se je zavrtela okrog svoje osi ter jo 
predala tretji tekmovalki, ki je preneseno vsebino vsula v zbirno 
posodo. Igra je bila omejena na čas, največ točk pa je prejela ek-
ipa, ki je na koncu zbrala največjo količino mivke.

Zadnja naloga je zahtevala spretnost izdelovanja ogrlice iz zelen-
jave. Tekmovalke so zelenjavo narezale na kocke in na vrvico 
nizale korenje, bučke in krompir. Vse sestavine so morale biti 
nanizane v pravilnem zaporedju in z ustreznim številom lukenj.
Da je vse potekalo v skladu s pravili, je skrbela sodniška ekipa. 
Članica sodnic je bila tudi predsednica društva Križevci-Veržej, 
Majda Markovič. najuspešnejših osem ekip se je uvrstilo v na-
daljnji krog tekmovanja, kjer so se pomerile še v podiranju keg-
ljev s krompirjem, spretnostni igri izdelave strašila in spodnjic.

največ spretnosti je pokazala ekipa Labodk iz Društva žena 
in deklet na vasi občin Gorje in bled, drugo mesto so zase-
dle Čebelice iz Ribnice na Pohorju, tretja je bila ekipa Žeje iz 
Zreč. Zmagovalke – Labodke bodo prihodnje leto gostitel-
jice državnih ženskih kmečkih iger. Vse udeleženke so se iger 
udeležile predvsem z namenom druženja in povezovanja ter 
spoznavanja Slovenije.

Skupna točka z občino Škocjan so tudi konji, zato so si tako 
tekmovalke kot navijaška ekipa privoščile fijakersko vožnjo po 
Škocjanu. Sledilo je prijetno športno druženje na igrišču.

Lidija Domanjko
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Velikonočne dobrote na ljubljanski tržnici

na veliki petek je tako bila ljubljanska tržnica dodatno oboga-
tena z velikonočnimi košaricami in bogato obloženimi mizami, 
ki so jih pripravile skrbne gospodinje. Izdelke za predstavitev 
na stojnici društva kmetic Križevci-Veržej so prispevale članice 
društva, na stojnici pa so društvo predstavljale Anica Osterc, 
Štefka Šterman, Stanislava Slavič in Slavica Šalamun.
Članice društva so simbolično prikazale nošenje košar k žeg-
nanju v preteklih letih, regionalne posebnosti, ki so značilne za 
posamezne pokrajine v zvezi z vsebino, ki se nahaja v košaricah 
in običaji, ki so se ponekod še ohranili (streljanje z možnarji, 
kurjenje kresov ipd.). Po vsebini košaric pa so bila društva enot-
na. V vseh velikonočnih košarah je bilo mogoče najti šunko, 
pirhe, hren in kruh. Prleške kmetice so omenile še, da v košarici 
mora biti tudi sol. Z žegnano soljo potem simbolično posoli-
jo hrano še živini. Duhovnik pa poleg tega, da blagoslov jedi 
opravlja v cerkvi, v soboto roma od vasi do vasi, kjer pri vaških 
kapelicah oziroma znamenjih opravlja žegnanja, in se tako 
vernikom še dodatno približa. 
Obiskovalci tržnice so bili navdušeni nad prleško kulinariko, saj 
so kmečke žene odlične orehove in makove potice ter vrtanek 
ponudile naključnim mimoidočim, ki so pohvalili okus in iz-
gled sladic.

Lidija Domanjko

Članice Društva kmetic Križevci-Veržej so se odzvale na povabilo Marije Merljak in Katje Tratnik, ki pripravljata 
prispevke s terena za oddajo Dobro jutro na RTV SLO. Z velikonočnimi izdelki so se predstavile na ljubljanski 
tržnici. Tematika oddaje je bila povezana z običaji žegnanja v različnih krajih po Sloveniji, saj so se srečanja 
udeležile kmetice iz vseh slovenskih pokrajin.
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Strokovna ekskurzija v Ljubljano 
Članice Društva kmetic Križevci–Veržej so se v mesecu maju odpravile na že tradicionalno strokovno ekskurzijo. 
Letos so si ogledale Ljubljano. V predsedniški palači jih je sprejel predsednik Republike Slovenije borut Pahor.

Prisostvovale so predaji plamenice miru, 
ki jo je predsedniku in vsem zbranim 
prinesla ekipa mednarodnega tima teka-
čev Svetovnega teka miru. Članice so si 
ogledale prostore Predsedniške palače. 
Predsednica društva Majda Markovič je 
predsedniku predala nekaj prleških do-
brot in lanskoletni Glas občine, kjer so 
na eni izmed fotografij tudi udeleženci 
lanskoletne občinske strokovne ekskur-
zije, ki so obiskali predsednika. nato so 
se odpravile v Državni zbor, kjer so si z 
balkona oziroma galerije ogledale veliko 
dvorano ter stenske poslikave v preddver-
ju velike dvorane. Kmetice so v posebni 
sejni sobi pričakali poslanci Franc jurša, 
mag. Aleksander Kavčič, Peter Vilfan,

jani Möderndorfer in mag. Ksenija 
Kramar Korenjak. Družno so ob kavi 
poklepetali o lepotah Prlekije in prid-
nih delovnih ženskih rokah. Poslanec 
Möderndorfer je članice društva vodil 
na enournem spoznavanju lepot, ki jih 
ponuja prestolnica v samem strogem cen-
tru mesta.

na koncu so ženske prečkale Šuštarski 
most in se na drugi strani Ljubljanice 
vkrcale na ladjico, ki jih je popeljala do 
lokala Livada na kosilo. Sledil je še ogled 
botaničnega vrta s številnimi mogočnimi 
drevesi, grmičevjem in rastlinami. 

Ob strokovnem vodenju so slišale veliko 
zanimivega v zvezi s pravilno vzgojo ra-
zličnih rastlin. nazadnje pa so se članice 
povzpele še na najvišjo stavbo v Sloveni-
ji – Kristalno palačo, ki s svojimi deve-
tinosemdesetimi metri višine in lokalom 
na vrhu stavbe v dvajsetem nadstropju 
nudi izjemen pogled na okolico Ljubljane 
in številne vrhove Gorenjske. Pred po-
vratkom proti Prlekiji so si privoščile še 
zadnjo kavo in sladoled ter se navdušene 
vrnile domov.

Lidija Domanjko
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Člani Govedorejskega društva
na strokovni ekskurziji 

Živina se pase na več kot trideset ha pašnikov, v hlevu pa je več 
kot šestdeset krav molznic. urejeno je moderno molzišče za pri-
dobivanje mleka. Mleko prodajajo tudi v mlekomatih. Sledil je 
ogled cerkve sv. Martina v Šmartnem na Pohorju, kjer so od-
krili več kot sedemsto petdeset let stare romanske freske, ki so 
posebnost v Sloveniji in v svetu. Podali so se tudi na kmetijo 
Hajšek v Ložnici pri Makolah, kjer je osrednja dejavnost prav 
tako govedoreja. novo zgrajen moderni hlev z več kot sto gla-
vami molznic je investicija, ki se je je lastnik lotil. V novem 
hlevu poteka prosta reja živali z ustrezno velikimi ležišči za 
krave molznice in mlado govedo, hlev je tudi bolj zračen. Molžo 
opravljajo z molznim robotom. V hlevu sta tudi robota za 
čiščenje rešetk in za premeščanje krme h krmilni mizi. Kmet je 
udeležencem predstavil pomen kvalitetne prehrane živali in nu-
jnost nenehnega izobraževanja. Povedal je, da se redno udeležu-
je tudi izobraževanj in izmenjav dobre prakse v tujini. je največ-
ji pridelovalec mleka v tistem okraju. To prodaja v Avstrijo, kjer 
so mu zagotovljeni najugodnejši pogoji za odkup. Za konec so si 
člani društva privoščili še kosilo na bližnjem kmečkem turizmu 
ter degustacijo vina v Vili Platana v Slovenski bistrici.

Lidija Domanjko

udeleženci strokovne ekskurzije so si ogledali kmetijo 
Frešer, ki ima več kot tristo-letno tradicijo. Kmetija leži 
v Kalšah v Šmartnem na Pohorju, na nadmorski višini 
več kot sedemsto m. ukvarjajo se s pridelovanjem mle-
ka, hlevi so prilagojeni prosti reji. 
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Klub 65+
V letošnjem letu je v Križevcih začel delovati Klub 65+, 
ki je namenjen starejšim ljudem, njihovim svojcem 
in prijateljem. nudijo informacije, podporo, pomoč, 
druženje in aktivnosti za kvalitetno staranje v nji-
hovem lokalnem okolju.

Klub 65+  deluje v organizaciji društva upokojencev enkrat do 
dvakrat mesečno. Dejavnosti kluba so za udeležence brezplačne 
in so namenjene tudi tistim, ki niso člani društva upokojencev. 
S Klubom želimo povečati sistem izbire za starejše ter spodbuja-
ti vključevanje starejših  v družbeno življenje.
Širše družbene koristi projekta lahko opredelimo na eni stra-
ni kot povečanje kvalitete bivanja starejših v domačem okolju 
in povečanje socialnega vključevanja starejših na podeželju. 
na drugi strani pa bo delovanje mreže in klubov prispevalo k 
ozaveščanju celotne javnosti o staranju in starosti ter povečanju 
angažiranosti lokalnih skupnosti, prostovoljskih in drugih or-
ganizacij na področju starejših.
S projektom želimo povečati odgovornost skupnosti do stare-
jših. Ta se namreč mora v najsplošnejšem smislu kazati na po-
dročju dodatnih ponudb, ki naj povečajo  kvaliteto življenja 
starejših ljudi.
Klub 65+ deluje v okviru že vzpostavljenih organizacij s po-
dročja starejših – občinskih društev upokojencev. Pobudnik je 
bil zavod TRS Ljutomer. Ta je v okviru projekta na zdravje izv-
ajanega v okviru programa norveškega finančnega mehanizma 
skupaj s predstavniki Mreže 65+, občinami in društvi upoko-
jencev vzpostavil delovanje Mreže 65+ in Klubov 65+. Zaradi 
velikega zanimanja se dogodki Kluba tudi po končanju projekta 
nadaljujejo (uradni konec projekta je bil maj 2016). Aktivnosti 
Mreže 65+ in Kluba 65+ koordinira zavod TRS Ljutomer skupaj 
z Društvom upokojencev Križevci.
Aktivno družbeno življenje v območjih razpršene poselitve 
predpostavlja določeno stopnjo mobilnosti, ki je v primeru 
starejše populacije pogosto močno zmanjšana. S tem je zman-
jšana tudi dostopnost do informacij, programov in storitev, ki 
so starejšim v urbanih centrih dostopni brez večjih težav.

namen Mreže 65+ in Klubov 65+ je izboljšanje dostopnosti do 
informacij, programov in storitev starejšim na podeželju in s 
tem prispevati k zmanjševanju neenakosti v primerjavi s  stare-
jšimi prebivalci v urbanih centrih. Mreža 65+  povezuje, koor-
dinira  in nudi informacije, preventivne programe in storitve 
za starejše, ki jih nudijo in izvajajo različni zavodi, organizacije 
ter prostovoljske in druge nevladne organizacije na območju 
upravne enote Ljutomer. V  mreži sodelujejo Zdravstveni dom 
Ljutomer, center za socialno delo Ljutomer, Dom starejših 
občanov Ljutomer, občine z območja upravne enote Ljutomer, 
društva upokojencev z območja upravne enote Ljutomer, Rdeči 
križ Ljutomer, organizacije Karitas z območja upravne enote 
Ljutomer ter druge nevladne in humanitarne organizacije, ki so 
dejavne na področju starejših. Posamezna organizacija oziroma 
javni zavod v okviru Mreže 65+ sodeluje tako, da izbrane pro-
grame izvaja tudi izven »svojih« prostorov v tako imenovanih 
lokalnih Klubih 65+.

cilji so, da bi Klub 65+ tudi nadalje zagotovil izvajanje pro-
gramov za starejše v njihovem lokalnem okolju ter izboljšal skrb 
za starejšo populacijo v podeželjskih območjih. Do sedaj je klub 
zabeležil naslednje dogodke: 
•  V četrtek, 7. aprila 2016, ob 9. uri je v prostorih Društva
    upokojencev Križevci pri Ljutomeru branko Petovar, direktor 
    centra za socialno delo Ljutomer ponudil izčrpne informacije 
    o pravicah iz javnih sredstev in oblikah pomoči za starejše.
•  V četrtek, 5. maja 2016, ob 9. uri so prostorih Društva
    upokojencev Križevci pri Ljutomeru direktorica
    Zdravstvenega doma Ljutomer, Suzana Makoter, pomočnik 
    direktorice za področje zdravstvene nege in nujne medicinske 
    pomoči, borut Panič, ter vodja patronažnega varstva, Renata  
    Škrget, predavali o pravicah in oblikah pomoči za starejše.
•  V sredo, 15. junija 2016, ob 10. uri je bil v prostorih Društva 
    upokojencev Križevci pri Ljutomeru organiziran dogodek na 
     temo oslabljenega mehurja, vaj za krepitev mišic medeničnega 
    dna in TEnA svetovalnica.

Po dogovoru z udeleženci in predstavniki Du Križevci se ak-
tivnosti kluba v poletnih mesecih ne izvajajo. Klub 65+ Križevci 
nadaljuje program v jesenskem času.

Klaus Dieter Požgan, Helena Krajnc
Foto: arhiv Kluba 65+
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Društvo upokojencev Križevci 

Gasilski tabor »Mi smo prihodnost«

Meseca februarja smo organizirali kul-
turno prireditev Zapojmo in zaplešimo 
mlajši in starejši. Vključene so bile vse 
generacije, povabili pa smo tudi goste iz 
sosednjih društev. Prireditev nam je do-
bro uspela, zato si želimo, da bi postala 
tradicionalna. Februarja smo obiskali 
našo najstarejšo članico, gospo jožefo 
Kovačič iz Logarovcev, ki je dopolnila sto 
tri leta. našega obiska je bila zelo vesela. 

namen tabora je bil spodbujanje mladost-
niškega druženja, učenje timskega dela 
v skupini, spoznavanje gasilsko-šport-
nih disciplin (vedrovka, hidrant, met 
torbice), spoznavanje osnov postroja in 
upoštevanja povelij, preživetje pet dni 
brez računalnika in drugih elektronskih 
naprav. 

Tabora se je udeležilo šestinšestdeset 
mladih gasilcev, mentorjev in ostalih iz-
vajalcev programa. Izvedli smo osnovna 
izobraževanja za značko preprečujmo 
požare in spoznavanje gasilske opreme 
in tehnike. Izvedli smo orientacijo na rel-
aciji boreci - banovci. Popoldneve smo 
preživeli v Termah banovci.

V Du Križevci so včlanjeni občani celotne občine Križevci, del občin Veržej in Ljutomer. naše društvo je dokaj 
aktivno v športu, kulturi in v prostovoljstvu. Že deset let aktivno deluje na projektu Starejši za starejše. Konec 
aprila pa je bil zaključen projekt na Zdravje.

Poveljstvo Gasilske zveze Križevci in komisija za mladino Gasilske zveze 
Križevci sta izvedli 3. mladinski gasilski tabor, ki je potekal od 17. do 21. 
avgusta 2015 v borecih. Tabor je bil namenjen mladim od sedmega do 
štirinajstega leta.

Vsi člani dobijo na začetku leta program 
dela, tako da so seznanjeni z delovanjem 
društva. jeseni bomo organizirali pohod 
od Križevcev do prenovljene poti okrog 
Gajševskega jezera pod naslovom Skr-
bimo za svoje zdravje. Ob občinskem 
prazniku pa bomo tudi v pomoč na 
prireditvi Srečanje starejših občanov.

Predsednica DU, Milica Hamler

Program so popestrili kinologi Kinološ-
kega društva Ljutomer–Križevci, Slov-
enska vojska in Prostovoljno gasilsko 
društvo Ljutomer (predstavitev tehnične-
ga reševanja ponesrečenca iz vozila). Ob 
zaključku smo organizirali večer s starši 
otrok. Obiskala sta nas župan občine 
Križevci in ravnateljica OŠ Križevci. 
Otroci so s svojim veseljem in zadovol-
jstvom potrdili uspešnost izvedbe tabora. 
njihova želja je, da se naslednje leto zopet 
srečamo na taboru. Velika zahvala gre 
sponzorjem in donatorjem, ki so s svo-
jim prispevkom podprli izvedbo tabora, 
še posebej pa staršem, ki so nam zaupali 
svoje otroke.

Matej Babič, Milan Antolin
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novo vozilo križevskih gasilcev
Gasilci PGD Križevci so dodatno pos-
odobili in povečali svoj vozni park. S 
pomočjo Občine Križevci, ki je prispe-
vala 40 odstotkov sredstev, in društvene 
blagajne ter vaščanov Križevcev so zbrali 
sredstva in 17.000 evrov vredno vozilo, 
GVc 24/50, 28. maja na vaškem jedru v 
Križevcih predali svojemu namenu. Gre 
za starejše obnovljeno vozilo, kupljeno od 
gasilcev v Gorenji vasi. Vozilo je namen-
jeno potrebam društva in širše Gasilske 
zveze Križevci pri Ljutomeru. Opreml-
jeno je s 5.000 litri požarne vode, dihal-
nima izolirnima aparatoma, s penilom, 
visokotlačno črpalko, prvo pomočjo in 
drugo potrebno gasilsko opremo. Prazno-
vanje ob prevzemu se je začelo z gasilsko 
parado in nadaljevalo s kulturnim pro-
gramom, ki so ga pripravili člani društva 
Kulturno umetniškega društva Križevci. 
Prisotne je najprej nagovoril predsednik 
PGD Križevci, Tonček Ivančič, ki je pred-

Razvrstitev je bila sledeča:

Kategorija pionirji:
1.  PGD Vučja vas 1
2.  PGD Iljaševci 1
3.  PGD Vučja vas 2

Kategorija mladinci:
1.  PGD Vučja vas 
2.  PGD Stara nova vas 2
3.  PGD Ključarovci 2

Kategorija pripravniki:
1.  PGD Kokoriči

Matej Babič, Milan Antolin

stavil vozilo in se zahvalil vsem zaslužnim za nakup vozila. Gasilcem PGD Križevci sta ob novi pridobitvi čestitala tudi župan, 
mag. branko belec, ter slavnostni govornik Drago Rakuša, predsednik Gasilske zveze Križevci pri Ljutomeru. Po uradnem pre-
vzemu vozila je zbrane pod šotorom zabavala skupina D-DuR.

Helena Krajnc

Kviz mladih gasilcev 
V Vučji vasi je 5. marca potekal kviz gasil-
ske mladine 2016. Sodelovali so pionirji, 
kjer je bilo deset ekip, od tega osem mla-
dinskih ekip in ena ekipa pripravnikov, 
skupaj šestinsedemdeset nastopajočih.
Vse ekipe so prikazale veliko mero spret-
nosti in znanja. Za prva tri mesta so bili 
podeljeni pokali, vsi tekmovalci in men-
torji pa so prejeli medalje.

dRuštveni utRip
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Občinsko tekmovanje Gasilske zveze Križevci

Potrebno je pohvaliti dobro organizacijo tekmovanja, disciplino 
nastopajočih enot in dobre rezultate pri pionirjih, mladincih ter 
starejših gasilcih in gasilkah.
Tekmovalce in navzoče so nagovorili: vodja tekmovanja Miran 
Ros, poveljnik Gasilske zveze Križevci Milan Antolin, preds-
ednik Gasilske zveze Križevci Dragotin Rakuša, predsednik 
Prostovoljnega gasilskega društva Vučja vas Stanko Meznarič in 
župan občine Križevci mag. branko belec. Poudaril je pomem-
bnost  gasilcev v sistemu zaščite in reševanja, pri reševanju 
življenj in premoženja ter pri izvajanju javne gasilske službe v 
občini Križevci. Gasilci smo se njemu in članom občinskega 
sveta zahvalili za dobro sodelovanje in posluh za naše potrebe 
za izvajanje javne gasilske službe. V letu 2016 so povečali sred-
stva za delovanje gasilske zveze in na novo dodali sredstva za 
obnovo gasilskih domov.

V Vučji vasi je 15. maja potekalo občinsko tekmovanje gasilskih enot iz občine Križevci. Tekmovalo je dvainštiri-
deset enot, ki so skupaj štele štiristo gasilcev. Od tega je bilo devet pionirskih in šest mladinskih enot, devet enot 
članov A in šest enot članov b. Pri članicah so nastopile štiri enote članic A in ena enota članic b. Starejših gasilcev 
je bilo šest enot in ena enota starejših gasilk.

Doseženi rezultati:

Pionirji:
1.  mesto: PGD boreci
2.  mesto: PGD Vučja vas
3.  mesto: PGD Križevci

Mladinci:
1.  mesto: PGD Vučja vas
2.  mesto: PGD Logarovci
3.  mesto: PGD Ključarovci

Člani A:
1.  mesto: PGD Stara nova vas
2.  mesto: PGD Križevci 2
3.  mesto: PGD Ključarovci

Članice A:
1.  mesto: PGD Ključarovci
2.  mesto: PGD Logarovci 1
3.  mesto: PGD Križevci

Člani b (gasilci, starejši od 30 let):
1.  mesto: PGD Vučja vas
2.  mesto: PGD Križevci
3.  mesto: PGD Logarovci 4

Članice b (gasilke, starejše od 30 let):
1.  mesto: PGD boreci

Starejši gasilci:
1.  mesto: PGD Vučja vas
2.  mesto: PGD boreci
3.  mesto: PGD Stara nova vas

Starejše gasilke:
1.  mesto: PGD boreci

Matej Babič, Milan Antolin
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22. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip Prve 
pomoči Rdečega križa in civilne zaščite

Tokrat so se organizatorji odločili, da 
tekmovanje prenesejo izven centra up-
ravne enote Ljutomer v Križevce pri 
Ljutomeru in tako prikaz veščin ekip in 
sploh namen delovanja ekip in primere, 
v katerih lahko pride do potrebe po po-
moči ekip, predstavijo tudi prebivalcem 
druge občine. Dogodek se je odvijal v 
vaškem jedru v Križevcih, na dvorišču 
župnišča in okrog športno rekreacijskega 
centra, za razne administrativne zadeve 
in pripravo poškodovancev sta dali pros-
tore na razpolago občina in župnišče.
Po zakonu morajo ekipe Prve pomoči 
zagotavljati občine, podjetja z določen-
im številom zaposlenih in območna 
združenja Rdečega križa. Da so lahko 
v stalni pripravljenosti, morajo na zač-
etku opraviti sedemdeseturne tečaje 
in jih kasneje v skladu z zakonom tudi 
obnavljati. Situacije in naloge na pre-
verjanjih se določijo na nacionalnem 
nivoju in se vsako leto spreminjajo in 
prilagajajo dejanskim potrebam. Tako 
so letos udeleženci preverili svoje znanje 
in veščine pri nudenju prve pomoči na 
štirih delovnih točkah pri množičnih 
prometnih nesrečah, pri delovni nesreči 
ob žaganju drevja v gozdu, nesrečah ob 
zabavi, ko je prišlo do utopitve in do ne-
nadnega pojava in sprejema beguncev. 
na petih demonstracijskih točkah so 
predstavniki Policije, gasilskih društev, 
potapljačev, kinologov in drugi, ki sode-
lujejo ob raznih elementarnih in drugih 
nesrečah, predstavili svojo opremo, de-
javnost in aktivnosti. namen tekmovanj 
je prav tako obnova praktičnega znanja 
članov ekip in vzdrževanje stalne usposo-
bljenosti, razvijanje usklajenosti delovan-
ja članov posameznih ekip, razvoj veščin 
in upoštevanje sodobnih učnih metod in 
sodobnih dosežkov v prvi pomoči. 
na tekmovanju je letos sodelovalo enajst 
ekip s po šestimi člani, ena ekipa je imela 
premajhno število članov in je odstopi-
la. Od tega je bilo osem ekip domačih in 
tri iz sosednjih pokrajin. Ker pomurska 
območna združenja RK že dolgo goji-

V soboto, 4. junija, je v Križevcih pri Ljutomeru potekalo 22. Regijsko preverjanje ekip Prve pomoči za Pomur-
je. Tekmovanje sta organizirala Območno združenje Rdečega križa Ljutomer in uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje – Izpostava Murska Sobota. Vsako leto je organizirano na področju druge upravne enote 
Pomurja in se tako vsako četrto leto vrne.

jo prijateljske odnose in sodelujejo pri 
takih in podobnih akcijah z organizaci-
jami Rdečega križa tudi v Avstriji, na 
Madžarskem in Hrvaškem, se tekmovan-
ja vsako leto udeležijo ekipe iz Körmenda 
in Lentija ter Čakovca. Od domačih ekip 
so sodelovale ekipe območnih združenj 
RK Ljutomer, Gornja Radgona in Murs-
ka Sobota, ekipe občin beltinci, Murska 
Sobota 1 in Ljutomer ter ekipe Gimnazi-
je Murska Sobota in Doma Lukavci. Vse 
ekipe so pokazale izredno visoko stopnjo 
usposobljenosti in znanja. Zmagala je ek-
ipa OZ RK G. Radgona in se bo udeležila 
državnega tekmovanja ekip prve pomoči, 
ki bo jeseni. Druga je bila ekipa občine 
Ljutomer in tretja ekipa Doma Lukav-
ci. Ekipe prve pomoči iz Madžarske in 
Hrvaške so tekmovale v drugi kategoriji 
in zmagala je ekipa iz Čakovca. Posebej 
so ocenjevali tudi vodje ekip, ki imajo pri 
usklajenem delu vseh članov pomembno 
vlogo.
Tekmovanje je potekalo pod strokovnim 

vodstvom dr. Edith Žižek Sapač. Za 
pripravo ponesrečencev, da so njihove 
poškodbe delovale kot prave, je bilo po-
trebnih kar nekaj maskerjev, kot ocen-
jevalci ekip na posameznih delovnih 
točkah pa so sodelovali zdravniki in 
drugi sodelavci RK s potrebnim znanjem 
in licencami ocenjevalcev. Da pa je bila 
prireditev lahko izvedena, je bilo potreb-
nih okrog šestdeset ostalih prostovoljcev. 
Z izvedbo tekmovanja so bili zado-
voljni tako prireditelji kot tekmovalci. 
Sodelovanje na dogodku pa je dalo vpo-
gled v humanitarni prispevek ekip Prve 
pomoči tudi vsem prostovoljcem in jih 
povezalo v želji, da tudi sami pomagajo 
na dogodku in v prihodnje.

Silva Duh

dRuštveni utRip
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Občni zbor društva kmetic Križevci-Veržej 

nova pridobitev Stare nove vasi

Sodelujejo s časopisno hišo v zvezi s 
pripravo receptov, pripravljajo degustac-
ije za prireditve v sklopu občine in javnih 
zavodov, se udeležujejo regijskih srečanj 
kmetic, občnih zborov sosednjih
društev … Predsednica je prisotne pova-
bila na razstavo izdelkov, ki so jih kmet-
ice izdelovale v zimskem času. Povedala 
je, da spomladi načrtujejo strokovno 
ekskurzijo v parlament in ogled pred-
sedniške palače. nadaljevala je, da 
bodo gostile tudi pobrateno društvo iz 
Sremiča, gostjam pa bodo predstavile 
naravne danosti Prlekije in kulinariko 
tega področja. Zaključila je, da tekom leta 
načrtujejo še kakšen piknik, kuharsko 
delavnico, izobraževanja, pohod in šte-
vilne druge aktivnosti. Zbrane sta nagov-
orila tudi župana Občine Križevci, mag. 
branko belec, in Občine Veržej, Slavko 
Petovar. Mag. belec je pohvalil članice 
društva, da se s svojim programom ak-
tivno vključujejo v lokalno skupnost in 
prispevajo k promociji Prlekije, navdušen 
je bil tudi nad načrtom dela za letošn-
je leto. Poudaril je pomembno funkcijo 
ženske v današnjem času, ki ni več veza-
na samo na vzgojo in dom, pač pa je žen-
ska danes vedno bolj družbeno-politično 
aktivna, in kmečkim ženam čestital za 
praznik žena. Gospod Petovar je povedal, 

Več kot šestdeset članic se je na dan žena zbralo na rednem letnem občnem zboru Društva kmetic Križevci-Veržej, 
ki je potekal v gostišču Zorko v borecih. Pregledale so realiziran program dela v preteklem letu in plan dela za 
leto 2016. Predsednica društva Majda Markovič je povedala, da so članice aktivne vse leto.

V lanskem letu je Prostovoljno gasilsko društvo Stara nova vas prazno-
valo 110. obletnico delovanja. Letos je njihova pridobitev novo gasilsko 
orodno vozilo GV-1.

da društvo promovira občino in regijo 
ter se vključuje v projekte. navezal se je 
na rek, da prav ženska podpira tri vogale 
pri hiši in da so ti vogali na kmetiji še 
težji, saj je ženska dodatno obremenjena 
s kmečkim delom ter z razvojem kmeti-
je. V nadaljevanju je zbrane nagovorila 
Frančiška Lebarič iz KGZS, ki članicam 
nudi strokovno pomoč pri izvajanju ak-
tivnosti. Povedala je, da je kar nekaj član-
ic oddalo izdelke na ocenjevanje v sklopu 
projekta Dobrote slovenskih kmetij in da 
bodo naslednje leto organizatorke regijs-

V lanskem letu je Prostovoljno gasilsko 
društvo Stara nova vas praznovalo 110. 
obletnico delovanja. Letos je njihova pri-
dobitev novo gasilsko orodno vozilo GV-
1. V društvo so včlanjeni gasilci iz Stare 
nove vasi in Dobrave. Štejejo dvesto dva 
člana. So zelo aktivni pri obnovitvenih 
delih gasilskega doma in njegove okolice, 
postavljanju mlaja, organizaciji prired-
itev, miklavževanju in še bi lahko našte-
vali. 

kega srečanja kmetic Pomurja, ki bo po-
tekalo v banovcih. Prisotnim so se prid-
ružile tudi članice iz sosednjega društva 
Sveti jurij ob Ščavnici. V sklopu zabavne-
ga dela druženja sta s skečem nastopili 
članici Kulturnega društva Križevci Silva 
Duh in Manica Sušec. Članice so se po 
kosilu zavrtele še na plesišču in popoldan 
namenile druženju.

Lidija Domanjko

V paradi je sodelovalo šestinosemdeset 
gasilcev. V kulturnem programu so se 
nam  predstavili folklora Križevci, Lucija 
Divjak s pesmijo in igranjem na violino 
ter Ana Marija Divjak s flavto. V svojem 
govoru je predsednik Danijel Lesničar 
predstavil delovanje društva. Spregovorili 
so še Dragotin Rakuša, poveljnik gasilske 
zveze Križevci, župan mag. branko belec, 
Stanko Hunjadi, častni poveljnik gasilske 
zveze Ljutomer in predstavnik podjetja 

Webbo. Župan je poudaril, da je gasil- 
stvo najsvetlejša tradicija našega naroda 
in jim čestital ob pridobitvi novega orod-
nega vozila. Sledil je slovesni prevzem 
vozila, kjer je poveljnik Marjan Žnidar-
ič predal ključe vozniku Mirku Rajhu. 
Ob koncu slovesnosti so podelili zahvale 
vsem zaslužnim članom in botrom. Večer 
je popestril ansambel Opoj.

Nataša Vengust
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dRuštveni utRip

Pionirji Prostovoljnega
gasilskega društva boreci na 
državnem mladinskem
tekmovanju  

naši pionirji so se na tekmovanju izredno potrudili in uspešno izvedli svoje na-
loge. Pomerili so se v vaji z vedrovko, v štafeti in vaji razvrščanja ter za seboj 
pustili kar dvajset ekip.
uvrstitev na državno tekmovanje je za društvo velik uspeh. Zavedamo se, da je 
v Sloveniji preko tisoč tristo gasilskih društev, organiziranih v sedemnajst regij, 
na samem državnem tekmovanju pa lahko nastopajo le najboljše tri ekipe iz 
vsake regije. Mnogo Gasilskih zvez in še več gasilskih društev ni imelo niti ene 
tekmovalne enote na državnem tekmovanju, naše društvo pa je v letošnjem letu 
sodelovalo, na kar smo izjemno ponosni. Za takšen uspeh pionirjev sta poleg 
samih tekmovalcev zaslužna tudi  mentorja David in Katja Mertuk, ki sta veliko 
časa in truda vložila v pripravo na tekmovanje. na vajah je na otroke svoje znan-
je in izkušnje prenašal tudi poveljnik Gasilske zveze Križevci, Milan Antolin.
naše pionirje smo spremljali starši in prijatelji pa tudi predsednik Komisije za 
mladino pri Gasilski zvezi Križevci, Denis Čuk, in predsednik Gasilske zveze 
Drago Rakuša. Iz Kopra se je proti domu z nami vračal tudi podpredsednik 
Gasilske zveze Slovenije in član našega društva Milan Antolin. Izrazil je zado-
voljstvo, ker je na tekmovališču lahko spremljal veščine in spretnosti pionirjev 
našega gasilskega društva.
Pionirjem in mentorjema iskreno čestitamo za uspešno zastopanje našega 
društva na državnem tekmovanju.

Renata Slavinec Berden

Po nekajletnem premoru smo se ponovno 
odločili obuditi rekreativno pohodniško 
dejavnost. Tako smo glede na odlično 
vremensko napoved v poznih jesenskih 
novembrskih dneh razpisali sobotno 
Martinovo popoldansko druženje za 
mlajše učence, hkrati pa povabili tudi 
njihove starše, stare starše in prijatelje h 
Gajševskemu jezeru. Zbralo se nas je bli-
zu 60, športno opremljenih, z nahrbtniki 

V nedeljo, 12. junija 2016, se je v Kopru odvijalo državno mladinsko 
gasilsko tekmovanje. nanj so se uvrstili najmlajši člani PGD bore-
ci, ki so v tem letu prestopili v kategorijo mladincev. Tako so nas na 
državnem tekmovanju zastopali pionirji v popolnoma novi pomla-
jeni postavi, katere najmlajša člana štejeta šest let.
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špORt in ReKReacija

Gajševski Martinov pohod

na ramenih in dobro voljo na obrazu. S 
svojo prisotnostjo sta nas spodbujala še 
naša ravnateljica in župan občine, ki nas 
je razveselil z novico, da bo do pomla-
di že na novo urejena turistična pot ob 
Gajševskem jezeru. jesensko sonce nas 
je grelo ves popoldan in barvalo listje, 
osvetljevalo gladino vode, polno belih 
labodov in rib. Šli smo skozi vas Gajšev-
ci, mimo Stajnkovega mlina, nato smo 

v Logarovcih zavili k belečevim, kamor 
smo se  povabili na ogled njihovega pod-
jetja cornus, kjer pridelujejo sadike ra-
zličnih rastlin za naše vrtove. Razveselili 
so nas s  pečenim kostanjem, sokom, do-
mačimi jabolki in napolitankami, 
kar nam je vsekakor teknilo po polovici 
prehojene poti. Z dodano energijo smo 
nadaljevali pot po jezu proti cilju, kjer 
smo pohod tudi začeli. Zanimivo je bilo 

spoznati življenje v in ob Gajševskem 
jezeru, se poučiti o njegovem nastanku, o 
pokrajini in ljudeh, ki tukaj živijo. Oblju-
bili smo, da bomo pohod ponovili, hkrati 
pa že povabili prisotne in učence višjih 
razredov na kolesarsko soboto spomladi.

Ksenija Mavrič
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špORt in ReKReacija

Šport in gibanje – korelacija izobraževalnega
sistema s prostim časom 

Po šoli je sledila domača naloga in vsak je 
komaj čakal, da še tisti trenutek prostega 
časa smukne na igrišče in se tako druži s 
prijatelji, uživa na svežem zraku ter prido-
biva osnovne gibalne informacije, ki so za 
otroke v osnovi šoli še kako pomembne. V 
današnjem času pa je velikokrat predmet 
šport povsem enak drugim predmetom, 
ocenjevanju, v kurikulumu je vedno manj 
ur športa in gibanja, manjka tudi samoi-
niciative otrok oziroma je velikokrat za 
le-to premalo volje in delovnega elana. V 
obdobju osnovnošolskega izobraževanja 
so otroci kot gobe za brisanje table, lahko 
bi rekli, da kot goba vodo, oni vpijajo mo-
torične informacije. Kar se zamudi v tem 
obdobju adolescence, je zelo težko nado-
mestljivo v kasnejšem življenju, predvsem 
govorimo o prvem triletju osnovne šole.  
Vprašajmo se, kaj pa se dogaja danes. 
Aksiom je, da otrok po prihodu domov 
namesto domače naloge primarno pregle-
da tablico, sekundarno je kosilo, terciarno 
pa računalnik ali pametni telefon, za gen-
eracijo nazaj pa podajanje teniške žoge 
po poti domov, preskakovanje elastike in 
uporaba žoge, ki ni mogla kljubovati zobu 
časa, ter čisto po naključju še splezati na 
sosedovo češnjo, ni bilo nič nenavadnega. 
Se tudi vi vprašate, da je nekaj v tem sis-
temu hudo skregano z logiko? Da prehrane 
sploh ne omenjam, kajti nutricistika je zo-
pet tema drugih razprav, prav tako prev-
elika telesna teža otrok in mladostnikov 
(preverjeno z indeksom telesne mase). 
Tako smo v sistemu, polnem sodobne in-
formacijske tehnologije, sodobnega nači-
na življenja,  v celotnem spektru pozabili 
nase, razen posameznikov, ki vedo sodo-
bne oblike informacijsko-komunikacijske 
tehnologije povezati s trenažnim proce-
som, pozabili na gibanje, ki je osnovno 
vodilo razvoja človeka. Še največja težava 
je na periferiji, v naših krajih, saj pogos-
to staršem za gibalni razvoj otrok zman-
jkuje časa, da bi otroka peljali na trening, 
pa denarja. Prepogosto primerjajo svoje 

Športna vzgoja v šoli, predvsem v osnovnošolskem izobraževanju, ni bila v preteklosti vprašanje ali kamen 
spotike, kot otroci smo zmeraj polni delovnega elana in volje tekli, se igrali igre, plezali, plazili in uživali tako v 
naravnem okolju kot v za ta namen urejenih prostorih. Z veseljem smo telovadili in prihajali na ure športa in 
vedno znova pridobivali motorične informacije, rasli iz ure v uro in si nabirali izkušnje tako med poukom, kot 
tudi v domačem okolju.

generacije s sodobnimi rekoč, saj je pa 
tudi z nami vse čisto v redu, ampak hkrati 
pozabljajo, da so sami izkoristili naravo v 
pravem pomenu besede, današnja mladi-
na pa se prepogosto z elastiko, žogami in 
preplezanimi drevesi srečuje na tablicah 
in virtualnih vsebinah, da o socialnih 
omrežjih ne govorimo. Predstavljajmo si, 
da je otrok skiper barke, ki ima odlično 
opremo, super jadra in odličen veter, 
vendar teh jader, odlične opreme in vetra 
ne more izkoristiti in uporabiti, če nima 
prave posadke (beri staršev, trenerja, pri-
jateljev) in bo tako prišel mogoče kdaj do 
cilja, mogoče nikoli, mogoče bo strgal jad-
ra, uničil barko in na koncu barko potopil. 
Prav to se dogaja z našo osnovnošolsko 
mladino v lokalnem okolju, ki velikokrat 
imajo odlična jadra, opremo, veter, brez 
treninga na državni ravni posegajo med 
najboljše, potem pa naenkrat zmanjka ve-
tra, jadra pa več ne delujejo in barka gre v 
napačno smer.
Ministrstvo za šolstvo in šport kot krovna 

organizacija in Zavod za šport Republike 
Slovenije Planica v zadnjih letih veliko de-
lajo, da bi spremenili celoten sistem, tako 
v šolstvu kot športni rekreaciji  mladih in 
odraslih, tako da se bo zadeva pomak-
nila v pozitivno smer. Z mojega vidika se 
je vse skupaj začelo premikati kot parna 
lokomotiva, pa vendar je Ministrstvo za 
šolstvo in šport v sodelovanju z zavodom 
Planica (s strani ministrstva in krovnih or-
ganizacij športa ustanovljena organizacija 
namenjena črpanju evropskih sredstev in 
investicij v športu) in Evropsko unijo od 
leta 2010 naprej izpeljeval najrazličnejše 
projekte na področju športa, ki so denar-
no podprti s sredstvi Evropskega social-
nega sklada (85 %) in Ministrstva RS za 
izobraževanje, znanost in šport (15 %). 
Obstaja veliko intervencijskih program-
ov na področju športa v Sloveniji. Gre 
za strokovno vodene športne aktivnosti 
pod vodstvom športnih pedagogov, ki se 
odvijajo vsakodnevno po pouku, ob so-
botah in v času počitnic. Zainteresiranim 
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vadečim (osnovnošolcem in srednješol-
cem) nudijo visoko kontinuiteto telesne 
aktivnosti skozi vse leto in jih na nevsiljiv 
način popeljejo v pisan svet športa. 
bistveno se pospešuje sodelovanje med 
šolami in društvi, posledica sodelovanja 
pa je zelo povečana športna dejavnost, ki 
bistveno presega enourno vsakodnevno 
vadbo (športna vzgoja v šoli, interesni 
športni programi v šoli, vadba v društ-
vih, pri zasebnikih in doma). Evalvacija 
na lokalni ravni, na kateri sem sodeloval 
kot strokovni sodelavec, je pokazala, da je 
izpolnjen temeljni cilj programov športa 
in športne rekreacije. 
največji napredek je pri otrocih viden pri 
koordinaciji gibanja vsega telesa, mišični 
moči trupa, rok in ramenskega obroča 
ter aerobni vzdržljivosti (prav na ravneh, 
kjer je največji primanjkljaj v primerjavi 
s prejšnjimi generacijami, kar se pozna 
predvsem pri moči in aerobni vzdržljiv-
osti, saj prihaja do 40 % manjših vrednosti 
pri sposobnostih in spretnostih). ugotavl-
jam, da se je pri vadečih bistveno zmanjšal 

čas, preseden pred računalnikom, televi-
zorjem ter uporaba pametnih telefonov, 
torej uporaba IKT, se pa v nasprotju pov-
ečuje obseg športne dejavnosti učencev 
in učenk v intervencijskem programu, v 
drugih krožkih in še posebej aktivnosti 
v športnih društvih. Vključevanje otrok 
v programe je prostovoljno. Pa vendar se 
vprašamo, kako bi bilo, če bi bila zadeva 
obvezna ali bi se uvedla kakšna dodatna 
ura športa. Zelo radi delamo primerjave in 
povezave z Avstrijci, nemci, Skandinavci, 
manj pa z državami bivše jugoslavije. Če 
se primerjamo s Srbijo in športom otrok in 
mladine, so najmanj deset let pred nami. 
In to ne naključno. Vsaka organizacija v 
njihovi državi se  zaveda, da ima opravka z 
bodočimi zvezdami. Primer je  tenis. Im-
ajo jasno zastavljene cilje, vizije, klubi pa 
plan dela. besede, ki jih športna društva 
in klubi pri nas ne poznajo, glede športa 
se pa vsi razumejo v najmanj specialno 
kondicijsko pripravo športnika, če malo 
karikiram. Veliko bomo morali postoriti 
na primarni bazi, osnovnošolskem športu 

in splesti mrežo društva – šole – klubi – 
krovne organizacije, ki jih ne bi omenjal,  
ampak so nekatere same sebi namen.  Pa 
vendar, na lovorikah se ne da spati, ampak 
ura tiktaka in potrebno je iti v korak s čas-
om. na tej točki je vse na nas – profesorjih 
športa, trenerjih, strokovnih delavcih v 
športu in zasebnikih. Kjer je volja, je pot, 
vse se da, ampak se bojim, da so strokovn-
jaki na področju športa premalo cenjeni, 
ali pa nemalokrat naletijo na gluha ušesa 
lokalne skupnosti, podjetij in organizacij, 
ki so nekoč šport držale vzajemno skupaj. 
Verjamem, da se bo začelo premikati in bo 
ta parna lokomotiva, ki trenutno sopiha v 
slovenskem športu, postala hitri vlak in se 
bodo tudi zastarele železniške proge poča-
si zamenjale, k temu pa bomo prispevali 
prav zgoraj navedeni, ki jim ni vseeno za 
šport  in gibanje našega nasledstva – otrok 
in mladine – za njihov uspeh, uspešno 
delo in zdrav način življenja.

Hofman Denis

naši vrhunski plesalci
Od 9. do 12. junija je v Ostravi na Češkem potekalo evropsko prvenstvo v breakdancu, hip hopu in electric 
boogiu 2016. V štirih tekmovalnih dneh se je tekmovanja udeležilo 2700 plesalcev iz dvaindvajsetih držav. 
Tekmovanje je bilo za vse starostne kategorije: otroci, mladinci, člani in člani 2. 

Od 18. do 26. junija pa je v Medvodah 
potekalo skupno državno prvenstvo Ple-
sne zveze Slovenije. Tekmovanje je bilo za 
vse starosti iz vseh sekcij: moderni tek-
movalni plesi, rock ‘n’ roll in standarni in 
latinsko ameriški plesi. nastopilo je več 
kot 3000 plesalcev iz šestesetih klubov. na 
tekmovanje so se uvrstili tudi naši plesal-
ci.  Aleš Ivanuša je postal evropski prvak 
in pokalni zmagovalec med breakdance 
solo člani, drugo mesto je dosegel David 
cimerman. Oba sta z ekipo The chosen 
ones osvojila še skupno drugo mesto. V 
ekipi The closen ones mlajših plesalcev sta 
David cipot in Petra Rajh dosegla drugo 
mesto na evropskem prvenstvu in prvo na 
državnem. David copot je pri breakdancu 
med solo mladinci dosegel tretje mesto. 
Meta Štuhec je z malo disco skupino osvo-
jila drugo mesto, z veliko skupino pa od-
lično prvo mesto na državnem prvenstvu. 

Dejan Zečevič
Foto: arhiv Plesne šole Zeko
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špORt in ReKReacija

Kolesarjenje po treh občinah 

V letošnjem letu smo kolesarji lahko izbi-
rali med dvema dolžinana proge, in sicer 
24,5 ali 42,5 kilometra. Krajša kolesarska 
pot nas je vodila iz Športno-rekreacijske-
ga centra Križevci proti Lukavcem in Log-
arovcem, kjer smo imeli krajši postanek 
pri Kolarjevih, nato pa po gozdni poti 
mimo Iljaševcev proti Vučji vasi, kjer smo 
imeli drugi postanek. Pot smo nadaljevali 
proti bunčanom, po nasipu proti Verže-

V nedeljo, 22. maja, je potekal peti kolesarski izlet po občinah Križevci, Veržej in Sveti jurij ob Ščavnici. Izleta sta 
se udeležila tudi župana občine Križevci, mag. branko belec, in občine Sveti jurij ob Ščavnici, Miroslav Petrovič. 

Športno društvo Stara nova vas je v letu 2015 ponovno or-
ganiziralo Tek z naravo. Tek je potekal 13. septembra v sklopu 
občinskega praznika. Kljub različnim prigodam nam ga je  
uspelo izpeljati v športnem in prijetnem vzdušju.
Poleg učencev OŠ Križevci so se teka udeležili tekači iz celot-
nega Pomurja. Otroci so tekli po progah dolgih med 200 in 
1000 metrov. Ko pretečejo svojo razdaljo, so po navadi najbolj 
veseli udeleženci prireditve. Posebno pozornost posvetimo 
občankam in občanom, ki se pomerijo na 3,5 kilometra dolgi 
progi. Zelo nas veseli, da se teka Občine Križevci udeležuje 
vedno več občanov. Prireditev bomo organizirali tudi letos že 
dvanajstič zapovrstjo. Tek bo potekal 10. septembra na igrišču 
v Stari novi vasi. upamo, da se bo prireditve udeležilo čim 
več tekmovalcev in navijačev. To nam daje zagon in voljo za 
organizacijo, ki je vedno bolj zahtevna in odgovorna.

Andreja Vajs Sintič

ju in skozi banovce do končnega cilja v 
Križevcih. Daljša trasa je zajemala še pot 
po občini Sveti jurij ob Ščavnici. na poti 
nas je spremljalo servisno vozilo, ki je skr-
belo za morebitna popravila, brezhibno 
delovanje naših koles in za samo varnost 
kolesarjev. Ko smo prispeli na cilj, so nas 
že pričakale dobrote z žara, sledilo je še 
skupno druženje. 
Kolesarski izlet je organiziralo društvo 

DIPOP v sodelovanju z občinami Križev-
ci, Sveti jurij ob Ščavnici in Veržej. Vseh 
kolesarjev je bilo 80. Prireditev so omog-
očili Terme banovci, gostilna Zorko, vi-
narstvo Škrget, Marinles d. o. o. in peka-
rna božič. Vsem se iskreno zahvaljujemo 
in vabimo na ponovno druženje v nasled-
njem letu.

Nataša Vengust

Tek z naravo
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Tradicionalne kasaške dirke v Križevcih 

Čeprav na uradnih prireditvah Kasaške zveze Slovenije letos še ni 
bilo dirk najmlajših dvoletnih kasačev, so se v Križevcih že zbrali 
prvi in se pomerili. najboljša je bila Iskra KP s predsednikom 
križevskega Konjeniškega kluba Dušanom Zorkom, za njim se je 
uvrstila Vana KP, tretji pa je bil Luniko Love. Druga dirka je po-
tekala na stezi dolžine dva tisoč metrov. največ hitrosti je poka-
zal Fafnir z voznikom Andrejem Kosijem in zmagal pred Flotom 
in Pamilo. Vsekakor imena, ki širši kasaški javnosti niso preveč 
znana, že iz preteklih let pa smo se naučili, da se to dejstvo med 
kasaško sezono hitro spremeni. Tudi iz tega razloga trenerji radi 
pridejo preizkusit svoje nadebudne kasače v Križevce.
Svojo zmagovito pot je nadaljeval Dante MS z voznikom brane-
tom Seršenom, ki je premagal Rossa in Lušta. V zadnji »redni« 
kasaški dirki je bil najboljši Pinter z voznikom jožetom 

Križevci pri Ljutomeru tradicionalno vsako leto gostijo kasaške dirke, ki ne veljajo za uradno statistiko, namen-
jene so predvsem druženju tekmovalcev, obiskovalcev in poznavalcev ob prijetnem, manj tekmovalno obarva-
nem programu. Tudi letos so organizatorji na sedemsto petdeset metrov dolgi in za le tri širine sulkija široki 
stezi poleg običajnih kasaških dirk v sulkijih pripravili še dirko dvosedov dedkov in vnukov, dirko ponijev in 
posebno tekmovanje parov.

Ostercem pred Riki Way Alarjem in Lucky boyem. Posebna dir-
ka se je odvila v dvosedih, v katere so sedli dedki in vnuki. Prvi 
je ciljno črto prečkal Ares M iz hleva Antolinovih, ki je za seboj 
vlekel Franca jureša in njegovega vnuka nejca Antolina. V dirki 
ponijev je slavil Matej Rupart, ki je z močjo dveh ponijev, johnyja 
in cofija, premagal enokonjske vprege Maxa in Pike.
Za zaključek »tekmovalnega« dogajanja so se pomerili še »kuj-
ski pari«, v kateri pa niso tekmovali konji. Stometrsko razdaljo 
s sulkijem, menjavo na vozniškem sedežu in zvrnitvi kozarčka 
rujnega sta dobila Darja in David Antolin.
Iz leta v leto je kasaška predstava ob boreški kamešnici za gostil-
no Zorko vedno bolj izpopolnjena in bližje perfektnosti. 

Ana Šonaja, Vito Šadl
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mesto ekipa
1. KRIŽEVCI
2. LOMAnOŠE
3. ŠD LO-KO VETERAnI

špORt in ReKReacija

MEDObČInSKA LIGA MALEGA nOGOMETA nA TRAVI ZA VETERAnE
(vodja tekmovanja: Franc Škrobar)

Naj strelci Zaključni turnir (ŠC Stara Nova vas, 11. junij 2016)

mesto ekipa k z r p gol raz-
lika

točke

1. SLAPTINCI 18 16 1 1 118:49 49
2. KRIŽEVcI 18 14 2 2 105:44 44
3. ŠD KLjuČAROVcI 18 10 3 5 78:61 33
4. ŠD bunČAnI 18 9 4 5 84:57 31
5. KALInOVjAK 18 8 3 7 95:81 27
6. MRD M-POWER bAR 18 7 2 9 65:86 23
7. ŠD bERKOVcI 18 5 1 12 80:90 16
8. ŠD LO-KO 18 4 1 13 55:89 13
9. junIOR STARA nOVA VAS 18 4 1 13 54:105 13

10. MDc ZETOR VuČjA VAS 18 3 2 13 50:122 11

goli igralec
42 Boštjan Žajdela (Križevci)
32 Primož Kolbl (Slaptinci)
28 Štefan Kutoš (Kalinovjak), Mario Skuhala (Križevci)

mesto ekipa
1. KALINOVJAK
2. SLAPTIncI
3. ŠD LO-KO

Fair play
ŠD LO-KO Logarovci Kokoriči

Ekipa 100+

ŠPORTnA ZVEZA KRIŽEVcI

Rezultati športnih tekmovanj v sezoni 2015/2016 
in občinskih prvenstev 2016

MEDObČInSKA LIGA MALEGA nOGOMETA nA TRAVI KRIŽEVcI
(vodja tekmovanja: Pavel Zorko)
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ObČInSKO PRVEnSTVO ObČInE KRIŽEVcI V ELEKTROnSKEM PIKADu 13. FEbRuARjA 2016
V GASILSKEM DOMu V bOREcIH

(organizator: ŠD Križevci)

ObČInSKO PRVEnSTVO ObČInE KRIŽEVcI V nAMIZnEM TEnISu 28. FEbRuARjA 2016
nA OŠ KRIŽEVcI

(organizator: ŠD Križevci)

mesto Članice - posamično (6 tekmovalk):
1. Megi Babič (Logarovci)
2. Anja Krajnc (Križevci)
3. Ines Petek (Križevci)

mesto Mlajši mladinci - posamezno:
1. Filip Lešer (Bučečovci)

mesto Članice - pari (3 pari):
1. Megi Babič (Logarovci)
2. jaka Slavič, Miha Kolbl (Križevci, Križevci)
3. Filip Lešer, Kristjan Hanžekovič (bučečovci, bučečovci)

mesto Starejši mladinci - posamezno:
1. Tadej Semenič (Kokoriči
2. Kristjan Hanžekovič (bučečovci)
3. Aljaž Maučec (bučečovci)

mesto Člani- pari (17 parov):
1. Sebastjan Antolin, Miha Topolnik (Boreci, Križevci)
2. Rok Heric, boštjan Heric (Kokoriči, Logarovci)
3. bojan Vidnar, Milan Majcen (Logarovci, Logarovci)
4. bogdan Vaupotič, Andrej Weis (Lukavci, Iljaševci)

mesto Člani - posamično (38 tekmovalcev):
1. Leon Mertük (Boreci)
2. Miha Topolnik (Križevci)
3. David Mertuk (boreci)
4. Alojz Križan (Lukavci)

mesto Mladinci - posamično (8 tekmovalcev):
1. Megi Babič (Logarovci)
2. jaka Slavič, Miha Kolbl (Križevci, Križevci)
3. Filip Lešer, Kristjan Hanžekovič (bučečovci, bučečovci)

mesto Člani - pari:
1. Simon Kapun, Matej Kapun (Berkovci, Berkovci)
2. Franc Šafarič, Milan Majcen (berkovci, Logarovci)
3.  Miro Kolbl, jaka Slavič (Križevci, Križevci)
4. Marjan Koroša, Alojz Križan (Križevci, Lukavci)

mesto Člani – posamično:
1. David Novak (Lukavci)
2. Matej Kapun (berkovci)
3. Franc Šafarič (berkovci)
4. Milan Majcen (Logarovci)
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ZIMSKA ObČInSKA LIGA MALEGA nOGOMETA TROjK nA ODbOj 2015/2016
(vodja tekmovanja: Pavel Zorko)

ObČInSKO PRVEnSTVO ObČInE KRIŽEVcI V TEnISu 6. SEPTEMbRA 2015 V bAnOVcIH
(vodja tekmovanja: Dejan Heric)

ObČInSKA LIGA ObČInE KRIŽEVcI V TEnISu, igrišče LjuTOMER in bAnOVcI
(vodja tekmovanja: Dejan Heric)

mesto Člani – posamično:
1. Dejan Heric (Boreci)
2. jože Močnik (Iljaševci)
3. Filip Zver (bučečovci)
4. Milan Majcen (Logarovci)

mesto Člani – posamično:
1. Dejan Heric (Boreci)
2. Milan Majcen (Logarovci)
3. jože Močnik (Iljaševci)
4. bojan Vidnar (Logarovci)

mesto končna lestvica
1. 100+
2. PIcERIA MbM
3. TOP FInEDIKA
4. bLAcK EnERGY
5. junIOR SnV
6. ŠD bERKOVcI
7. MDc VuČjA VAS
8. bAR bAZA VETERAnI
9. MRD bb bAR

10. HAbITuS LuKAVcI

zlata trojka
Tomi Hodnik (100+)
Luka Kotnik (100+)

Marko budja (Piceria MbM)

Naj strelec lige:
boštjan Žajdela (TOP FInEDIKA)

Naj igralec lige:
Tomi Hodnik (100+)

srebrna trojka
Dejan Mertuk (Top Finedika)

Aleš Petek (100+)
Tomaž Markovič (Piceria MbM) 

bronasta trojka
jan Stanjko (black Energy)

boštjan Žajdela (Top Finedika)
Matjaž Majcen (black Energy)

špORt in ReKReacija
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ObČInSKA LIGA V nAMIZnEM TEnISu 2015/2016
(vodja tekmovanja: Aleš Čuk)

ObČInSKA LIGA V ELEKTROnSKEM PIKADu 2015/2016
(vodja tekmovanja: Milan Majcen)

mesto ekipa k z r p razlika točke
1. SLAPTINCI 15 11 1 3 31 23
2. KRIŽEVcI 15 9 2 4 24 20
3. ŠD KLjuČAROVcI 15 8 4 3 23 20
4. ŠD bunČAnI 15 7 3 5 13 17
5. KALInOVjAK 15 4 2 9 -25 10
6. MRD M-POWER bAR 15 0 0 15 -66 0

mesto ekipa k z r p razlika točke
1. BOOSTERS KRIŽEVCI 14 12 2 0 64 38
2. nAŠ OVInEK LOGAROVcI 14 9 2 3 32 29
3. KASAČ VERŽEj 14 9 1 4 34 28
4. GAbRIjELOV bARČEK VuČjA VAS 14 7 2 5 36 23
5. GRAbE 1 14 6 2 6 10 20
6. bAR bAZA LOGAROVcI 14 4 2 8 -44 14
7. KLEMEnT DART DEVILS 14 3 1 10 -42 10
8. bERKOVcI 14 0 0 14 -90 0

mesto ekipa k z r p razlika točke
1. BUNČKE CVRLE 14 9 2 3 28 29
2. MRD SHOOTERS KRIŽEVcI 14 9 0 5 10 27
3. GRAbE 2 14 8 1 5 14 25
4. MRD KAPuČInKE KRIŽEVcI 14 7 2 5 6 23
5. TAXI bAR FRČ ILjAŠEVcI 14 7 0 7 4 21
6. LO-KO KAubOYSI 14 5 3 6 -2 18
7. bOREŠKI VETERAnI 14 3 2 9 -24 11
8. ŽuTA KuČA buČEČOVcI 14 2 2 10 -36 8

ObČInSKA LIGA V nAMIZnEM TEnISu 2015/2016
(vodja tekmovanja: Aleš Čuk)

Naj trojke 2015/2016

1. LIGA

2. LIGA

zlata trojka
David novak (Lukavci)

Sašo Ropoša (bučečovci)
bojan jagodič (Ključarovci)

srebrna trojka
Milan Majcen (ŠD LO-KO)
Matej Kapun (Ključarovci)
Danijel cvetko (bučečovci)

bronasta trojka
Franc Šafarič (ŠD LO-KO)

Slavko Dunaj (Lukavci)
Marjan Koroša (Križevci)
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špORt in ReKReacija

Zbral in pripravil:
Milan Majcen, predsednik ŠZ

namizni tenis (5 parov)
1. mesto: Lukavci I
2. mesto: berkovci
3. mesto: Lukavci II

nogomet – trojke (11 ekip)
1. mesto: berkovci
2. mesto: Iljaševci
3. mesto: Ključarovci

Pikado (14 dvojic)
1. mesto: Križevci
2. mesto: Logarovci
3. mesto: Vučja vas

balinanje (15 dvojic)
1. mesto: Iljaševci
2. mesto: Kokoriči
3. mesto: Lukavci

Vrtno keglanje – ženske (15 parov):
1. mesto: Stara nova vas
2. mesto: Ključarovci II
3. mesto: Ključarovci I

Odbojka na mivki (8 ekip)
1. mesto: Lukavci 
2. mesto: Ključarovci
3. mesto: Iljaševci

Vlečenje vrvi (6 ekip)
1. mesto: Stara nova vas 
2. mesto: Lukavci
3. mesto: Iljaševci 

Med dvema ognjema (6 ekip)
1. mesto: Logarovci 
2. mesto: Ključarovci
3. mesto: Lukavci 

Met nas koš (15 ekip)
1. mesto: Vučja vas 
2.  mesto: boreci
3.mesto: Grabe 

SKuPnO:
1. mesto: LuKAVcI (prehodni pokal Občine 
Križevci drugič zapored)
2. mesto: ILjAŠEVcI
3. mesto: STARA nOVA VAS

Dan športa
29. avgust 2015, ŠRc Logarovci
(organizator: ŠD LO-KO)

m. naj igralci – 1. liga % ekipa
1. Miha Topolnik 94,44 Boosters
2. bogdan Vaupotič 85,71 Kasač Veržej
3. boštjan Karo 78,57 Gabrijelov barček
4. boštjan novak 74,36 Grabe 1
5. bojan Vidnar 68,29 naš ovinek
6. boštjan Heric 61,54 naš ovinek
7. Milan Majcen 57,89 naš ovinek
8. boris Zaplata 56,41 Gabrijelov barček
9. Tadej Klement 56,41 Klement devils 

m. naj igralci – 2. liga % ekipa
1. Stanko budja 76,19 Shooters
2. boštjan Osterc 74,36 bunčke cvrle
3. Robert Zabavnik 70,73 MRS Kapučinke
4. Rado Hanžekovič 69,70 Žuta kuča
5. Damir Zmazek 69,23 LO-KO Kauboysi
6. David Mertuk 69,05 boreški veterani
7. Milan Slavič 68,42 Grabe 2
8. Rado Hanžekovič 66,67 Taxi bar Frč
9. Simon Pučko 57,89 Taxi bar Frč

ZAKLjuČnI TuRnIR – 5. MAREc 2016, VAŠKO GASILSKI DOM KOKORIČI
(organizator: ŠD LO-KO)

mesto Posamično – 1. liga:
1. Milan Majcen (Naš ovinek Logarovci)
2. Miha Topolnik (boosters Križevci)
3. bojan Vidnar (naš ovinek Logarovci)
4. Alojz Križan (bar baza Logarovci) 

mesto Pari – 1. liga:
1. Mitja Kolbl, Miha Topolnik (Boosters Križevci)
2. boštjan Karo, boris Zaplata (Gabrijelov barček Vučja vas)
3. Milan Majcen, bojan Vidnar (naš ovinek Logarovci)
4. Megi babič, Sabina Majcen (bar baza Logarovci)

mesto Posamično – 2. liga:
1. Denis Žižek (Taxi bar Frč)
2. Sebastjan Šumak (bunčke cvrle)
3. Mirko Šrajner (bunčke cvrle)
4. Robi Zabavnik (MRD Kapučinke Križevci)

mesto Pari – 2. liga:
1. Boštjan Osterc, Sebastjan Šumak (Bunčke cvrle)
2. David Mertuk, Martin Mertuk (boreški veterani)
3. Anja Vrbnjak Vunderl, Mitja Vunderl (LO-KO Kauboysi)
4. Mirko Šrajner, Mitja Ledinšek (bunčke cvrle)
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12. Tek z naravo 
Stara Nova vas, sobota 10. september 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
                                                                                           
  

 Prireditev bo ob vsakem vremenu! 

Tek poteka v sklopu Pomurskega pokala 

 Ob 9.30 pričetek zbiranja prijav 
Na sami prireditvi se prijavite vsaj 20 minut pred 
startom posameznega teka. 
Prijavite se lahko tudi predhodno na spletni strani 
Pomurskega pokala (http://pomurski-pokal.com/). 

 Ob 10.00 skupinski start teka na 7,5 km in Teka 
Občine Križevci na 3,5 km 

Tek na 7,5 km je točkovana kategorija za Pomurski 
pokal. Tekmovalci in tekmovalke so razporejeni po 
starostnih kategorijah. 

Kategorije Letniki 
M A 1997 in mlajši 
M B 1996 – 1987 
M C 1986 – 1977 
M D 1976 – 1967 
M E 1966 – 1957 
M F 1956 – 1947 
M G 1946 in starejši 
Ž A 1987 in mlajše 
Ž B 1986 – 1977 
Ž C 1976 – 1967 
Ž D 1966 – 1957 
Ž E 1956 in starejše 

 
 Ob 11.00 start Baby teka na 200 m 

Tečejo dečki in deklice letnik 2011 in mlajši. 

 Ob 11.10 pričetek otroških tekov 
Točkovana kategorija za Pomurski pokal. Tekmovalci 
in tekmovalke so razporejene po kategorijah. 

Kategorije Letniki Dolžina proge Čas starta  
M/Ž A 2009 – 2010 350 m 11.10 
M/Ž B 2007 – 2008 350 m 11.25 
M/Ž C 2005 – 2006 700 m 11.40 
M/Ž D 2003 – 2004 700 m 11.55 
M/Ž E 2001 – 2002 1050 m 12.10 

 
Podelitev medalj in pokalov bo takoj po objavi 
rezultatov. 

NAGRADE ZA TEKMOVALCE 
 
Vsak udeleženec prejme pijačo in topel 
obrok.  
Otroci dobijo medalje, člani v absolutni 
konkurenci pokale in po kategorijah 
medalje. 

STARTNINA 

 Člani in članice: 7 € 

 Tek Občine Križevci: 7 € 

 Otroci: 5 € 

SPLOŠNA DOLOČILA! 
 
Vsak tekmovalec teče na lastno odgovornost! 
Odgovornost za nastop tekačev pod 18 letom 
starosti, prevzamejo starši oziroma 
spremljevalci. 
Vsem nastopajočim priporočamo, da se 
ustrezno kondicijsko pripravijo! 
 
Kontaktna oseba: Borut Rožman 
Tel: 031 466 139 
Spletna stran: http://junior-snv.si/slo/ 
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Planet  Zemlja –
zapuščina našim zanamcem

Vse prevečkrat se nam zgodi, da kupu-
jemo stvari, ki jih ne potrebujemo. Samo 
zato, da bi zadovoljili trenutno potrebo 
po nečem novem ali celo očarali druge. 
neuporabni, zastareli in pokvarjeni stroji, 
oblačila, obutev, modni dodatki, okrasni 
predmeti, … Vsega tega preprosto ne 
uporabljamo več, zato se vse pogoste-
je znajdejo med odpadki in dostikrat ne 
vemo, kam z njimi. upala bi si trditi, da v 
marsikaterem domu leži stara šara, nekje 
v kotu na podstrešju ali v kletnem prosto-
ru. Ljudje hodijo mimo nje in se sploh ne 
vprašajo, zakaj so jo kupili. Pa vendar je 
lahko stara šara tudi dragocena surovina 
za nastanek novih, spet zaželenih izdelkov.

Leta 2010 je v Evropski uniji nastalo 2,5 
milijard ton odpadkov, od katerih smo jih 
reciklirali 36 odstotkov, ostale pa odloži-
li in sežgali, čeprav bi od 4 do 500 mili-
jonov ton teh odpadkov lahko reciklirali 
in ponovno uporabili.

Ste vedeli, da v Sloveniji po oceni Eu 
letno v smetnjakih konča okoli 179.000 
ton hrane ali 86 kilogramov na osebo, od 
česar je velika večina  kuhinjskih odpad-
kov? Le desetino teh predelamo, večina 
pa  konča neobdelana na odlagališčih. Kaj 
porečete na podatek, da odrasli prebiva-
lec Slovenije povprečno porabi okoli 150 
plastičnih vrečk? Večina od teh konča v 
mešanih odpadkih že po 30 minutah. V 
nemčiji ali v Angliji le redko na cesti vidiš 
človeka s plastično vrečko v rokah. Zane-
marljiv ni niti podatek, ki sem ga našla na 
spletu - en otrok letno proizvede kar 874 
odpadnih plenic za enkratno uporabo, kar  
znese celih 20.000 ton odpadkov. njihovo 
odlaganje nas stane 2 milijona evrov let-
no.  je mogoče kdo stehtal tone tekstilnih 
odpadkov, ki se znajdejo na smetiščih in v 
zabojnikih po vsej državi? Te bi bilo mog-
oče predelati, če bi jih pravilno zbirali. S 
tem bi  našli pot do novih podjetij, ki bi jih 

Pride  čas, ko se malo bolj posvetimo sebi, svojim dragim, domu in manj 
stvarem okoli sebe. Ko “čistimo” svoje glave, ugotovimo, da imamo pre-
več stvari okoli sebe, da so nekatere že obrabljene, nekaterih sploh več ne 
uporabljamo, druge so nam le v napoto. A vseeno nam je včasih pretežko, 
da bi se jih znebili. ne bi bilo bolje, da bi jih preprosto podarili nekomu, 
ki bi jih potreboval bolj kot mi?

predelala in izdelala na novo. Da številnih 
strojev in aparatov na črnih odlagališčih 
niti ne omenjam.
na  koncu bi opozorila še na potrošništvo, 
v grobem bi mu lahko rekli kar pogolt-
nost. Kupujemo nove in nove stvari, ki 
jih  uporabljamo le kratek čas, in jih, ko 
se jih naveličamo, preprosto zavržemo. 
Zakaj ne bi vložili malce truda in časa in 
jih dali v popravilo? Zavest  ljudi se počasi 
le spreminja in v razvitejših  državah, kot 
so Avstrija, nemčija in Velika britanija, 
rastejo popravljalnice strojev in aparatov 
ali delujejo društva in podjetja, ki ljudi 
učijo, kako popraviti stroj, izdelek, oble-
ko ali aparat. Se bomo zgledovali po njih 

in se začeli vesti racionalnejše ali bomo še 
naprej neodgovorno odmetavali stvari, ki 
nam niso več všeč? bomo kupovali le tisto, 
kar zares potrebujemo in bo imelo daljši 
rok uporabe? bomo najprej poskrbeli za 
popravilo in če le-to ne bo mogoče, odvr-
gli stvar v pravi zabojnik?
Trgovci  res ponujajo in reklamirajo ra-
zlične izdelke, služijo ogromne dobičke 
na račun malega in povprečnega človeka. 
Za vse smo sami krivi. Zamislimo se in 
najprej spremenimo sebe. Le tako bomo 
poskrbeli, da bo naša zemlja čista, lepa in 
zdrava.

Jožica Corner 
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Reševanje žabic v borecih
in Gajševcih 

Velika pohvala in zahvala gre zavzetim 
šolarkam in šolarjem iz OŠ Križevci – 
Tamari Sabo, ki se je skupaj z družino 
vsak dan odpravila na cesto v borecih 
in boreškim žabicam pomaga že več let 
zapored. V Gajševcih sta se letos pridruži-
la Živa in Žiga Prijol iz Ključarovcev, ki sta 
poleg žabic rešila še kakšno drugo živalco. 
Vsi, ki poznate te ceste, veste, kakšnim 
tveganjem so se izpostavljali. Vemo, da 
obstajajo tehnične in druge rešitve, da se 
promet omeji in zmanjša na normalno 
raven in na določen čas. Če že dvomimo, 
da bodo kmalu zgrajeni podhodi za živali, 
se lahko vsaj potrudimo, da se naredi kaj 
za varnost najmlajših in drugih ranljivih 
skupin, ki so izpostavljeni vse večjemu 
številu vozil skozi gosto strnjeno naselje 
po ozki vaški cesti.
Za ljubitelje dejstev pa naj omenim 
naslednje podatke: v borecih smo prenesli 
okoli 4600 različnih dvoživk proti vodi in 
več kot 1600 nazaj proti gozdu. Preštevali 
smo tudi mrtve, žal je tudi teh precej. V 
Gajševcih so proti jezeru nesli skoraj 2000 
dvoživk, precej tudi nazaj.
Letos smo prenesli tudi nekaj izredno 
redkih česnovk in velikega pupka (oba 
veljata za strogo zaščiteno vrsto). Akcija 
se je razvlekla zaradi nenavadnega vre-
mena – začeli smo konec februarja in 
končali sredi aprila. Rekord – 1200 pren-
esenih žab proti vodi smo imeli 11.3., ko 

Letos smo že peto leto zapored reševali dvoživke ob prometnih cestah 
v borecih in Gajševcih. Akcija se je nekako ustalila. Znanja, izkušenj  in 
konkretnih podatkov je iz leta v leto več.

pa so se vračale, je bilo najhuje. bil je topel 
deževen večer po daljšem suhem obdobju, 
in bile smo le tri prostovoljke, žabice pa so 
lezle z vseh koncev.
na povabilo Društva cvenskih čehov in 
diklin smo izvedli predavanje na cve-
nu in bili toplo sprejeti. Članice in člani 
društva so se nam nekajkrat pridružili in 
nas s tem podprli. naša spletna stran na 
socialnem omrežju Facebook nagovarja 
in o poteku dogajanja obvešča vedno širši 
krog ljudi ter prejema številne pohvale in 
spodbudne komentarje iz celotne države. 
O tem, zakaj rešujemo žabice v borecih 
in drugje, smo obveščali tudi na stojnici 
v sklopu veganskega festivala v Ljubljani.  

Tudi tam smo poželi številne simpatije 
mimoidočih. Lahko rečemo, da je bila z 
vidika promocije akcije in pomena varst-
va dvoživk in njihovih okolij letošnje leto 
velik uspeh, ki pa ne pomaga kaj dosti, če 
bomo problem prepuščali prostovoljcem. 
Vsako leto nas je manj, prav tako pada šte-
vilo dvoživk po svetu. 
Hvala vsem, ki ste se udeležili letošnjih 
in prejšnjih akcij – veste kdo ste. Hvala 
gospodu Miranu Rosu za logistično po-
moč z občine, javnima delavcema za po-
moč pri postavljanju in odstranjevanju 
ograje, kolegom iz Slovenije za podporo 
in posojo folije s klini, medijem za obja-
vo dogodkov povezanih z  dvoživkami, in 
vsem dobrim dušam, ki nas podpirate in 
spodbujate. Hvala Kulturnemu društvu 
Križevci za lansko umestitev akcije v kul-
turni program Slavičevega večera in hvala 
boreškim otrokom, da so sodelovali pri 
predstavi. Hvala tudi urednici občinske-
ga glasila, ki vedno najde prostor za naše 
prispevke.
Simbolično nas podprite z ogledom, ko-
mentiranjem in všečkanjem naše Fb stra-
ni: www.facebook.com/zabapupekprlek. 
Zelo bomo veseli vašega odziva.

Vesna Kitthiya
Foto: Nina Gregor, Jasmina Kotnik
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Pomen sterilizacije in
kastracije mačk 

Vedno moramo imeti v mislih, da je žival 
živo bitje. Imamo skupne osnovne življen-
jske potrebe. Potrebujemo hrano, vodo, 
zdravstveno oskrbo, dom, predvsem pa 
veliko mero ljubezni in naklonjenosti. 
Tudi mačke občutijo bolečino, trpljenje, 
žalost, seveda pa tudi veselje, radost in 
zadovoljstvo. Vedno me stisne pri srcu, 
ko slišim, da kdo grdo ravna z mačkami. 
nekateri ljudje jih zanemarjajo, jim pov-
ročajo trpljenje, jim ne nudijo niti os-
novnih življenjskih potreb. Vedno znova 
se poraja vprašanje: zakaj si taki ljudje 
sploh omislijo mačko?
Če bi se ljudje bolj zavedali pomembnosti 
sterilizacije in kastracije, bi se lahko izog-
nili vse večjemu številu nezaželenih mač-
jih mladičev in posledično vse večjemu 
številu brezdomnih, prostoživečih mačk. 
Vsak lastnik bi moral poskrbeti za tovrstne 

Vsak izmed nas se dnevno srečuje z mačkami, saj jih srečujemo sko-
raj povsod. Kako postane ta žival del našega vsakdana je seveda od-
visno od okoliščin. Kakršenkoli je že razlog, da se mačka znajde v 
človekovi družbi, je odnos tisti, ki šteje. 

posege. Sterilizacija je kirurški poseg, pri 
katerem se odstranijo jajčniki pri samici. S 
tem se trajno prekine gonitveni ciklus pri 
živali. na drugi strani imamo kastracijo, 
ki je prav tako kirurški poseg, pri katerem 
samcu odstranijo moda. S tem se prekine 
izločanje hormona testosterona, ustavi se 
spolno vedenje in oploditvena sposob-
nost. Marsikdo se tega ne poslužuje, še 
posebej zaradi staromodnega razmišljan-
ja, da je to nehumano, da mora žival živeti 
tako, kot jo je mati narava ustvarila. Vse 
lepo in prav, dokler ne pride do problem-
atike nezaželenih mladičev. nesterilizira-
na mačka ima lahko na leto do tri legla, 
v skrajnem primeru tudi do štiri. V leglu 

pil problem kam z mladiči. Če ne pri vas 
doma, pa zagotovo pri drugi hiši. Temu 
začaranemu krogu nezaželenih mladičev 
potem ni videti konca. Tudi na  mačke, 
ki se jim odvzamejo mladiči, nihče ne 
pomisli. Te lahko zbolijo za vnetjem sesk-
ov, tako imenovanim mastitisom, in v na-
jhujšem primeru tudi poginejo. Poleg tega 
so pod stresom in trpijo ob iskanju svojih 
mladičev. Z nenehnim parjenjem in kotit-
vami postanejo iz leta v leto bolj izčrpane. 
Izpostavljene so tudi spolno prenosljivim 
boleznim. nekastrirani samci so prav tako 
podvrženi raznim boleznim, do katerih 
pride med pretepi z drugimi samci v času 
gonitve. V času gonitve smo deležni tudi 
nočnih serenad pod našim oknom, ki so 
lahko sila glasne in nadležne tako za nas 
kot za druge živali. Zaradi nenehnega po-
tepanja in s tem iskanja samic, velik delež 
samcev žal konča tudi pod avtomobilski-
mi kolesi. Sterilizirane samice in kastri-
rani samci se bodo več zadrževali doma. 
Tako bodo deležni občutka, da so ljubljeni 
in zaželeni. Če imate doma mačko dosto-
jno poskrbite zanjo in prevzemite odgov-
ornost. Poskrbite za sterilizacijo oziroma 
kastracijo še pred prvo gonitvijo, tudi če 
imate žival v notranjih prostorih. Res niso 
v stiku z drugimi mačkami, a obdobje go-
nitve vseeno nastopi. Žival bo zadovoljna 
in bolj zdrava. Tudi na osnovno zdravst-
veno oskrbo ne pozabite. Koža in dlaka 
naših ljubljencev je na žalost zelo privlač-
na za različne zajedavske organizme, ki pa 
ne prizadenejo samo kože in dlake, pač 
pa lahko prenašajo tudi nevarne bolezni. 
Menim, da bi tovrstno problematiko mor-
al reševati tudi zakon. Vsak lastnik mačk 
bi zakonsko bil primoran poskrbeti za 
poseg sterilizacije ali kastracije, kršitelje bi 
morali ustrezno finančno kaznovati.
Sama sem rešila že kar nekaj mačjih živl-
jenj in ponosna sem na to. Če nekaj nar-
ediš iz srca, je to tisto edino, kar te dopoln-
juje. Vsak človek ima hrano za svojo dušo. 
Pa naj bo to šport, potovanje, umetnost 
ali živali. upam, da se boste ob branju teh 
vrstic vsi lastniki živali zamislili nad tem, 

je lahko do šest mladičev. Ti mladiči že 
po šestem mesecu starosti, ko spolno do-
zorijo, sami poskrbijo za naraščaj. Zaskr-
bljujoč je tudi podatek, da lahko imata v 
idealnih pogojih en samec in ena samica, 
ki se sedem let neovirano plodita, skupaj 
s svojim potomstvom tudi do 420.000 
mačk. V resnici je številka precej nižja, 
kar zgovorno priča o umrljivosti pros-
toživečih mačk. Posledica je vse več pol-
nih zavetišč, kjer živali čakajo na posvo-
jitelje. Zanemariti ne gre niti podatka, da 
okrog šestdeset odstotkov vseh živali v za-
vetišču evtanazirajo, saj jim preprosto ne 
najdejo doma. Da ne omenjam vseh tistih 
brezdomnih, ki iz dneva v dan bijejo boj 
za preživetje. Večina od teh je podhran-
jenih, v slabem stanju in povrh vsega jih 
ljudje še zaničujejo, odganjajo. Zakaj ne 
poskrbimo za sterilizacijo in kastracijo in 

s tem prihranimo ubogim živalim trpljen-
je, životarjenje in kruto smrt, mi še danes 
ni jasno. Od marsikoga sem že slišala, 
da ti posegi niso poceni, da je škoda de-
narja. Vsi vemo, da je potrebno za vsako 
storitev odšteti nekaj denarja. Tudi veter-
inarske ambulante nudijo v času gonitev 
akcijske cene posegov. Ker se ne poskrbi 
za posege, se veliko število ljudi poslužu-
je nehumanega načina odstranjevanja 
mladičev. Še večji paradoks se odraža, ko 
nekateri pustijo mladiče moškega spola in 
zmotno mislijo, da so problem rešili. To 
še zdaleč ni rešitev. Če se v bodoče tudi 
za samce ne bo ustrezno poskrbelo, s tem 
apeliram na poseg kastracije, bo nasto-
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Hišni ljubljenčki – da ali ne?
Ljudje že od nekdaj živimo z živalmi. Radi jih imamo v svoji bližini, 
saj bogatijo naša življenja. Tudi živali se nam hitro prilagodijo in se 
navežejo na nas. A na žalost pride velikokrat do tega, da sobivanje 
živali in človeka ne deluje, kot bi moralo, oziroma se iz različnih ra-
zlogov preneha. Ta razhod je stresen za ljudi in živali.

kakšen gospodar v resnici ste. Vsako živo 
bitje je treba imeti rad. Vsi, ki poznamo 
mačke vemo, da imajo poseben značaj. 
Vedno bodo ravnale v nasprotju s tistim, 
kar boste od njih pričakovali ali zahteva-
li. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da so 
kljub kompleksnemu značaju nadvse ču-
dovita bitja. Ko zremo v oči živali, ki smo 
ji rešili življenje, vidimo odsev neizmerne 
hvaležnosti. Zakaj ne bi tega tudi sami 
vračali - srčno, humano in z polno mero 
ljubezni.

Mia Corner

V Pomurju je zelo velik problem pred-
vsem z živalmi, ki jih zapustijo stare-
jši ljudje, ko zaradi bolezni morajo v 
bolnišnico, dom za starejše ali pa so 
umrli. Sorodniki za njihove živali po-
gosto nočejo prevzeti skrbi, kljub temu 
da podedujejo nepremičnino. Živali 
ostanejo same ali se jih odpelje v za-
vetišče, včasih celo v oddaljen gozd, 
kjer so po večletni oskrbi kar naenk-
rat prepuščene same sebi. Živali, ki jih 
je doletela takšna kruta usoda, so ve-
likokrat še mlade. 

Na kaj moramo biti pozorni, ko se 
odločamo za žival?
Preden se odločimo za žival, se mora-
mo prepričati ali ji lahko nudimo prim-
erne življenjske pogoje. Imamo dovolj 
časa in volje za vzgojo in socializacijo? 
Lahko živali omogočimo dovolj giban-
ja? Smo pripravljeni in zmožni za njo 
skrbeti ves čas njenega življenja? Šele 
ko na ta vprašanja odgovorimo pritr-
dilno, začnemo z iskanjem živali, ki je 
za nas najprimernejša.
Ko si starejši človek priskrbi žival, 
mora upoštevati dejstvo, da psi in 
mačke živijo od 10 do 20 let, prav 
tako imajo dolgo življenjsko dobo 
tudi druge živali, zato je veliko bolj 
odgovorno, da si namesto mlade živali 
izberejo odraslo. Skrb za mlado žival 
terja veliko več časa, energije in moči, 
ki je starejši mnogokrat ne premore-
jo. Veliko psov je zaprtih v boksih ali 
priklenjenih na verigo, ker jih lastniki 
ne obvladajo. Lastnik od takšne živali 
ne dobi nobenega veselja, kruta pa je 
tudi usoda psa, ki je obsojen na osam-
ljeno življenje brez gibanja. Starejšim 
priporočamo, da izberejo starejšega 
psa ali mačko iz zavetišča, lahko pa 
pokličejo nas. Takšnim živalim lahko 
polepšate zadnjih nekaj let življenja. 
Predvsem pa manjšega psa, ki bo so-
bival z vami in vam bo prijetna druž-
ba. Če bi raje imeli mačko izključno za 
notranje bivanje, je pomembno, da si 
priskrbite dve in jima tako omogočite 
druženje in stik z isto vrsto.

Ana Žnidarič,
članica Društva za zaščito
živali Pomurja

Dokler bodo ljudje misli-
li, da živali ne čutijo, tako 
dolgo bodo živali čutile, 
da ljudje ne mislijo. 
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Živali in naRava

bIObLITZ – 24 ur z reko Muro 

S pomočjo številnih prostovoljcev iz različnih društev so za 
otroke in mladino pripravili vrsto ustvarjalnih in eksperimental-
nih delavnic, pa tudi fotografsko delavnico.
Znanstveniki so predavali o značilnih rastlinah in živalih na 
tem območju ter o hidrologiji, geologiji in astronomiji. Pod 
strokovnim vodstvom smo si v živo ogledali ptice, metulje, 
žuželke, redke hrošče in kačje pastirje, ribe, kače, žabe, rake, 
polže in školjke, pajke, vidro, bobra, drevesa in vrsto drugih 
rastlin, ki so značilne za to poplavno območje. Od blizu smo si 
lahko ogledali dva hrošča, ki sta ogrožena in zaščitena, rogača in 
kozlička, ki nam kažeta ohranjenost nekega okolja. Ponoči sta 
se v mrežo ujela dva netopirja, ki smo ju poslušali s pomočjo 
ultrazvočnih detektorjev. Strokovnjaki so ju stehtali, izmerili in 
na koncu izpustili. Mladi raziskovalci so lahko analizirali vodo, 
še bolj vznemirljivo pa je bilo izpiranje zlata. nabrali smo gobe 
in jih razstavili, poučili smo se o kamninah, mineralih in fosilih. 
Posebno doživetje je bil spust po reki Muri, ki prikaže to pokra-
jino še z druge perspektive. Ponoči – do devete ure zjutraj so se 
vrteli filmi o kulturni krajini, o pticah, polžih, o reki in mokriščih 
in o jezovih v Ameriki, ki jih rušijo, saj so sprevideli škodo, ki so 
jo z graditvijo elektrarn naredili naravi. Poplavna ravnica Mure 
je predlagana za unEScO biosferno območje, ki je del čezme-
jnega biosfernega območja Mura–Drava–Donava.

na stadionu Veržej, ki se nahaja tik ob reki Muri, je letos že drugič potekal zabavni izobraževalni dogodek bIO-
bLITZ – 24 ur z reko Muro. Organizatorji prireditve so Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Občina 
Veržej, urad za unEScO in Slovenska nacionalna komisija za unEScO, pridružilo pa se jim je še več kot osem-
deset strokovnjakov iz dvaintridesetih društev in institucij. namen dogodka je, da udeleženci v štiriindvajsetih 
urah čimbolj spoznajo biotsko pestrost območja ob reki Muri.

Dogodek bIObLITZ – 24 ur z reko Muro združuje ljudi, ki se 
zavedajo pomena ohranjanja žive in nežive narave ob reki Muri 
in o škodljivih posledicah poseganja v to mokrotno pokrajino,
mlajše rodove pa poučuje o tem, da so rastline in živali pomem-
ben del našega življenja in niso naša last. Potrebno jih je ohran-
jati čimbolj zdrave.

Lijana Jurak
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pOpOtnišKi KOtičeK

Od Helsinkov preko 
Tallinna do Stockholma
Z dekletom sva se odločila, da bova obiskala sever Ev-
rope. na dan odhoda je bilo dobrih 20°c in sonce je 
sijalo visoko na obzorju, ko sva gledala, kako priprav-
ljajo letalo, s katerim smo poleteli iz Ljubljane do Hel-
sinkov, kjer naju je čakal najin gostitelj Miha.
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pOpOtnišKi KOtičeK

bilo je zmernih 8°c. Prve štiri dni sva 
se zadrževala v Helsinkih, kjer nama je 
prenočišče nudila slovensko-finska druži-
na cankar. Pripravili so nama tipične fin-
ske jedi. Poskusila sva dimljenega lososa, 
jelenovo suho salamo, finsko pivo Sima 
in tradicionalno sladico, katere imena se 
žal več ne spomnim. Večina evropskih 
prestolnic je znana po svoji razsežnosti, 
medtem ko Helsinki presenetijo s svojo 
preprostostjo in majhnostjo samega cen-
tra v primerjavi z drugimi mesti. ni ve-
likih stolpnic in nakupovalnih ulic, polnih 
klasičnih trgovskih verig, so samo majh-
ne ulice, lokalne gostilne in nekaj mod-
nih trgovin. na severu imajo drugačno 
razporeditev sončne svetlobe, ki se med 
letom spreminja. Pozimi so noči dolge, 
sončne svetlobe je zelo malo oziroma de-
cembra skoraj nič. Poletja niso tako topla, 
so pa zato dnevi svetli, sonce zaide malo 
pred polnočjo in vzide že takoj po pol-
noči, na severnem polu pa na prvi poletni 

dan sonce sploh ne zaide, ampak obstane 
na obzorju, od koder spet vzide. V aprilu 
je sonce že dovolj visoko in je vzšlo eno 
uro prej kot pri nas v Sloveniji ter zašlo 
kakšno uro kasneje. Tako sva imela svetle-
jše dneve in več časa za raziskovanje.
V Helsinkih je kar nekaj znamenitih cerk-
va, med katerimi je ena vklesana v skalo, 
ter majhen otok Suomenlinna, ki je bil 
vojaško oporišče v času vojne. Dva dni 
sta več kot dovolj za ogled mesta, zato sva 
en dan namenila obisku estonske prestol-
nice Tallinn, ki je oddaljena dobro uro 
vožnje s trajektom iz Helsinkov. Mesto je 
povsem drugačno, ima evropski pridih 
in je po velikosti manjše od Helsinkov. V 
enem dnevu lahko vidite večji del mesta, 
dovolj časa imate tudi za sprostitev, da si 
privoščite kosilo, saj je finančno ugod-
nejše od ostalih severnih mest. Obiska-
la sva tudi mesto Porvoo, kjer sva imela 
priložnost degustirati znano Runebergo-
vo tortico, poimenovano po nacionalnem 
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pesniku. Pot sva nadaljevala v Kuopio, ki 
je znan po smučarskih skokih. na poti sva 
si ogledovala naravo, prepleteno z jezeri. 
Od tod tudi poimenovanje, da je Finska 
dežela tisočih jezer. V Kuopiu sva bila pri 
najini prijateljici, ki se je med opravljan-
jem prostovoljnega dela na Finskem zal-
jubila v domačina in deželo, zato je ostala 
tam. Imela sva priložnost poskusiti finske 
bombone Salmiakki. So mešanica slanih 
lakritz bombonov. Za najine pojme so ne-
okusni.
Okus sva si popravila s finskim škripa-
jočim sirom, ki je zelo mlečnega okusa, 
v obliki hlebca in popečen z obeh strani, 
jé pa se hladen. Po nekaj dneh počitka in 
zabave sva nadaljevala pot na sever. Svojo 
drago sem peljal k božičku v Rovaniemi, 
najbolj razvito mesto na skrajnem severu 
Finske. Le devet kilometrov stran se na-
haja severni pol in božičkova dežela, kjer 
prebiva najbolj znani prebivalec našega 
planeta, božiček. Izkušnja, ki bi jo moral 
doživeti vsak otrok. božičkova vas je ču-
dovita, božiček je frajer in jeleni čakajo, 
da te popeljejo naokrog s sanmi. nasled-
nje mesto je bilo Tampere, kjer sva imela 
priložnost poskusiti tradicionalno finsko 
savno, s knajpanjem v naravnem jezeru. 
Tako sva okrepila imunski sistem. Mesto 
je veliko bolj zeleno kot finska mesta, ki 
sva jih že obiskala. Ta dan je minil, kot bi 
mignil in že sva bila na poti v Turku, kjer 
sva se vkrcala na trajekt do Stockholma. 
V Turku je vreme pokazalo svoje zobe, saj 
sva se borila z močnim vetrom, ki naju 
je upočasnjeval na pešpoti skozi center 

mesta. Ko sva prispela do trajekta, naju je 
čakala še cela noč vožnje do prestolnice 
Švedske. Stockholm, mesto stotih otokov, 
mesto, ki ti vzame dih. Imela sva srečo, da 
sva ujela noč muzejev in tako privarčeva-
la kar nekaj evrov, ki bi jih porabila za 
oglede.

Ogledala sva si muzej Alfreda nobela, 
Vasa muzej, Abba muzej, predstavo v 
operni hiši, mestno hišo, kjer podeljujejo 
nobelove nagrade, in še mnogo drugih 
znamenitosti. Mesto stoji na več otokih, ki 
so med seboj povezani z mostovi. Švedska 
je kraljevina, na otoku Gamla-stan imajo 
svojo palačo, kjer si lahko turisti vsak dan 
ogledajo predajo straže. Ker vse lepo hitro 
mine, je tudi potovanje minilo prehitro. 
Oba sva domov prišla lažja za kar nekaj 
evrov, saj je standard na severu precej viš-
ji, zato so tudi cene temu primerne.

Matej Osterc
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Provansa – kjer se je čas ustavil 
Ogromna vijolična polja dehteče sivke, kamnite srednjeveške vasice na strmih pobočjih, zelena polja vinogra-
dov in oljk, odlična kulinarika so bile moje predstave o južnem delu Francije – pokrajini Provansi, ki jo vsako 
leto obišče več kot osem milijonov turistov. namesto na morje smo se odločili za potovanje do barcelone, s 
poudarkom na odkrivanju skritih kotičkov južne Francije – Provanse, hribovite Andore, na željo najmlajšega pa 
tudi kopanju na prostranih mivkastih plažah Španije.
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Čez Italijo smo zdrveli po avtocesti in 
pozno popoldne prišli v obmorsko mes-
to Menton, ki je francoski sosed slovite-
ga Monte carla. Dopust se je začel precej 
slikovito, saj smo takoj v praksi preverili 
znanje angleščine francoskih zdravnikov. 
Po precej gestikuliranja, kriljenja in ka-
zanja s prsti je bil Matevž obogaten s tremi 
šivi na bradi, midva pa z novo izkušnjo. 
Drugi dan smo začeli z ogledom Monte 
carla, čudovitega malega mesta poznane-
ga po prestižnih avtomobilih, zvezdnikih 
in mestni dirki Formule 1. A vendarle, 
ironija – po eni strani vidiš ferarrije, blišč, 
ogromne hotele, a ko zaviješ v pekarni-
co, se vse zmeniš v srbščini v stilu »nema 
nas puno ali smo dobro razpoređeni«. Mi 
smo se raje povzpeli do kraljeve palače, 
od koder je izvrsten razgled nad celotno 
kneževino Monaco, ki meri le 1,95 kvad-
ratnega kilometra. Sprehodili smo se 
med eksotičnimi vrtovi parka Grace Kel-
ly, mimo katedrale Saint nicolas vse do 
Prinčeve palače iz leta 1911, v kateri živi 
kraljeva družina Grimaldi.
Pot smo nadaljevali proti majhnemu 
mestecu v bližini St. Pau de Vence, ki je 
poznan po številnih umetnostnih galeri-
jah, restavracijah z odlično mediteransko 
hrano in ozkimi kamnitimi uličicami. 

Tukaj imaš občutek, da se je čas resnično 
ustavil. Pred večerom smo se sprehodili še 
po vasici biot, ki je stara več kot dva tisoč 
petsto let in odšli prespat v castellane. 
V novi dan smo se prebudili razpoloženi 
za treking in se čez ozke ulice mesteca 
vzpeli po poteh, kjer so ostanki obzidja 
iz 14. stoletja, na vrh skale nad mestom, 
kjer stoji cerkvica notre Dame du Roc, 
od koder seže pogled na enega največjih 

kanjonov v Evropi – kanjon Verdon.  To 
je bila naša naslednja točka ogleda. Med 
panoramsko vožnjo skozi kanjon so nam 
sapo jemali pogledi z razglednih točk na 
smaragdno reko v globini. na nekater-
ih mestih sega kanjon tudi do sedemsto 
metrov v globel, zato za pogled v globel 
zahteva kar nekaj poguma.  Dno kanjona 
je široko od osem do devetdeset metrov. 
Reka Var se ob kuncu kanjona razliva 
v jezero St. croix, kjer se lahko najame 
čolne, kajake, kanuje ter se odpravi v kan-
jon po reki navzgor. najeli smo čoln in 
se malce zapeljali pod mogočnimi skal-
ami. Presenečeni smo opazovali gorske 
koze, kako pogumno plezajo po resnično 
strmih, gladkih skalah. Za konec večera 
smo se ustavili še v vasici Moustiers St. 
Marie, katere prepoznavnost je dvesto 
sedemindvajset metrov dolga železna ver-
iga z zlato peterokrako zvezdo, ki je raz-
peta nad cerkvijo notre-Dame-de-beau-
voir, in se povzpeli na hrib, od koder je bil 
prelep razgled na vasico in bližnjo okolico.  
Drugo jutro smo končno dočakali prva 
polja sivke na planoti Valensole, a ker smo 
se potepali septembra, je žal že odcvetela. 
Tisti dan nas je najbolj očaral Roussillon, 
s nekdanjim rudnikom okre v neposred-
ni bližini. Okra je naravni pigment, ki se 

je uporabljal že od prazgodovine naprej, 
zato je pustil močan pečat celotnemu kra-
ju. S fotografskega vidika sem tukaj res 
prišla na svoj račun. Sprehodili smo se 
skozi urejen park, kjer so kopali okro, si 
ogledali stopnice iz okre in uživali v po-
gledih na dele rudnika in naravo v bližini. 
Močni odtenki rdeče barve so pravi kon-
trast zeleni okolici, zato na svoj račun 
pridejo vsi navdušeni fotografi, kjer tu z 

lahkoto ustvarijo čudovite slike.
ustavili smo se za kratek sprehod in slad-
oled v Gordesu, a me kamnito mestece 
ni pretirano navdušilo. Mestna utrdba 
je sicer lepa od daleč, a ko si tam, ni nič 
posebnega. je pa bil zato vreden ogle-
da eden najlepših cistercijanskih samo-
stanov Abbaye de Senanque, ki je skrit 
pred vrvežem, deluje precej skrivnostno 
in mistično. Tišina, okoli samostana pa 
polja sivke in pšenice ter bogati vrtovi, ki 
jih obdelujejo menihi, ki živijo tam. Pot 
nas je naprej vodila do Avignona, še prej 
smo naredili kratek postanek in si ogleda-
li še manjši turistični kraj, srednjeveško 
vasico Fontaine-de-Vaucluse, znano po 
izviru reke Sorgue, ki se napaja iz razve-
janega podzemnega kraškega sistem. Izvir 
je največji v Franciji in peti največji na 
svetu in ima lahko neverjeten volumenski 
dotok, v eni sekundi namreč lahko privre 
na dan tudi do dvesto kubičnih metrov 
vode. Do izvira vodi urejena pot in ko 
obiskovalec gleda krotek izvir, začuden 
opazuje oznake in datume višjih vod, saj 
so črte, do koder je segala voda, tudi do 
osem metrov nad nami. Posebnost kraja 
je prav gotovo papirni mlin, v katerem še 
danes ročno izdelujejo papir. Dan je bil 
dolg in utrujeni smo prispeli v Avignon 

– eno najpomembnejših mest v zgodo-
vini Francije, poznano predvsem po ve-
likem razkolu papeštva, saj je bil v letih 
med 1309 do 1377 tukaj sedež papežev 
v izgnanstvu. Ogromen grad in veličast-
na papeška palača sta bogata s freskami, 
poslikavami in kamnitimi kipi papežev, 
ki skupaj z enim najslavnejših mostov v 
Franciji, Pont St. benezet, spadata na une-
scov seznam svetovne kulturne dediščine. 
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Po ogledu Avignona in območnega obzid-
ja, ki je lepo ohranjeno, se v mislih lažje 
vrneš v preteklost in si živo predstavljaš, 
kako je nekoč izgledal mogočni Avignon. 
cilj naslednjega dne je bil Pont du Gard, 
rimski akvadukt iz prvega stoletja, ki je v 
celoti ohranjen. Sprehodili smo se čez via-
dukt ter ga obhodili z vseh strani, saj je ne-
skončno enkraten in človek se kar zamisli, 
kako so pred davnimi časi lahko zgradili 
nekaj tako enkratnega. Žal pa smo bili 
prepozni, da bi se lahko udeležili ogleda 
notranjosti akvadukta, kamor vsak dan 
spustiji le omejeno število ljudi.
Dočakali smo sončni zahod in se odpravi-
li spat v Arles, umetnostno-zgodovinski 
kraj, kjer je nizozemski slikar Van Gogh 
naslikal preko tristo svojih del, a žal niti 
eno ni danes ohranjeno v mestu. Dru-
gi dan smo si ogledali rimsko gledališče, 
rimski amfiteater in rimsko nekropolo, 
nato pa se z navdušenjem podali v nar-
odni park camargue, ki se razteza po 
delti reke Rone, ki se izliva v Sredozem-
sko morje. Pokrajina se je začela hitro 
spreminjati. Vozili smo se med številnimi 
travniki, riževimi polji. Področje je bilo 
na določenih odcepih zelo močvirnato. 
Od daleč smo lahko videli bele divje ca-
margaške konje in črne bike, flaminge in 
veliko različnih ptic. Park predstavlja dom 
več kot štiristo različnim vrstam ptic. 
Ogledali smo si urejen muzej na prostem 
o naravi in živalih v parku. Seveda smo se 
podali tudi do morja, a je bilo prevetrovno 
in valovito za skok v hladno vodo. uživali 
smo ob ogledu kajtarjev in surferjev ter se 
raje odpravili na ogled solin.
Provanska pustolovščina se je počasi zak-
ljučevala, čakal nas je le še zadnji dan v 
Franciji, katerega smo preživeli pravljič-
nem carcassonneju, ki nas je s svojim 
mogočnim obzidjem in starim mestnim 
jedrom nadvse navdušil, nato pa se odpel-
jali proti Andorri in Španiji, a to je že nova 
zgodba.

Andreja Obal

pOpOtnišKi KOtičeK
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Stanovanjski krediti 
nove generacije

www.stanovanjskikredit.si

• Do 30 let tudi s fiksno obrestno mero.
• 0 € stroškov s cenitvijo nepremičnine in vodenjem kredita.
• Do 12 obrokov kritja, če se zavarujete za primer brezposelnosti.
 
Vabljeni v NLB Poslovalnico Križevci, T: 02 587 13 90.

Več prednosti in pogoje preverite na www.stanovanjskikredit.si. 

01 477 20 00
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OGlasi

 
 
 
 
Anita Juterša s. p. 
Križevci 2 
9242 Križevci pri Ljutomeru 
 
Tel.: 031-316- 965  
www.masaze-sanita.si 

 
 
 
 
 
 

10 % POPUST 
NA IZBRANO STORITEV 

 
 
 

NUDIMO VAM: 
 MASAŽE 
 PEDIKURO 
 MANIKURO 
 NEGO OBRAZA 
 DEPILACIJE 
 OBLIKOVANJE TELESA 
 DARILNE BONE 

 
 

 
 
 

              Vljudno vabljeni v masažni salon ----------. 
Naredite nekaj za svoje zdravje in telo vam bo hvaležno. 

 
 

 

Izdelava in montaža vseh vrst drsnih in dvokrilnih dvoriščnih 
vrat, stopnic, ograj, inoks ograj, nadstreškov za avtomobile ter 
obnovo in popravilo prikolic.
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RaznO

Andreja Osterc

Manja Slavinec

Melani Vengust

Andreja Osterc

Manja Slavinec

Melani Vengust

Manja Slavinec

Melani Vengust

Meta Štuhec

Sabina Krajnc Sabina Krajnc

Fotogalerija
natečaja
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Andrej Kapun Andrej Kapun Andrej Kapun

Meta Štuhec

Tadeja Babič

Vanesa Jaušovec

Nika Belec

Tadeja Babič

Vanesa Jaušovec

Nika Belec

Tadeja Babič

Tina Belec
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RaznO
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Geslo križanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ime in priimek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Naslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pošta in kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Izpolnjen kupon oddajte ali pošljite na Občino Križevci do 1. septembra 2016 in sodelujte v nagradnem žrebanju.
Podeljene bodo 3 praktične nagrade po slavnostni prireditvi občinskih priznanj 9. septembra 2015 na vaškem jedru pod šotorom. 
Najlepše se zahvaljujemo vsem sponzorjem, brez katerih nagrad ne bi bilo.

Nagradna križanka
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RaznO

Občina Križevci
Križevci 11
9242 Križevci pri Ljutomeru

18. občinski praznik
OBČINE KRIŽEVCI

BREZPLAČNA VSTOPNICA
za kasaške dirke Občine Križevci, 11. septembra 2016
Hipodrom Ljutomer

mag. Branko Belec
župan Občine Križevci

Vstopnica velja za eno osebo.

RaznO



101GLAS OBČINE 2016

Prireditve v sklopu 18. občinskega praznika Občine Križevci  
  

DATUM DAN URA PRIREDITEV KRAJ 
PRIREDITVE 

ORGANIZATOR 

20. 8. 2016 sobota 10.00 
Turnir šolanih psov, turnir v Agilitiyu, 

predstavitev pasem psov 

Društveni prostori v 

Lukavcih 

Športno-kinološko društvo 

Ljutomer-Križevci 

27. 8. 2016 sobota 12.30 Dan športa ŠRC Boreci 
Športna zveza Križevci 

ŠD Križevci 

3. 9. 2016 sobota 14.00 
Prleška gibanica 2016, turistično-

gastronomska prireditev 
Vaško jedro Križevci 

Kulturno in izobraževalno 

društvo Kelih 

7. 9. 2016 sreda 19.00 Slavičev večer  
Kulturni dom 

Križevci 
Kulturno društvo Križevci 

9. 9. 2016 petek 18.00 

Osrednja slavnostna prireditev s 

podelitvijo občinski in županovih priznanj 

slavnostni govornik dr. Milan Brglez 

Kulturni dom 

Križevci 
Občina Križevci 

9. 9. 2016 petek 19.30 
Nastop domačega pihalnega orkestra  

KUD Muzika Križevci 

Vaško jedro pod 

šotorom v Križevcih 

KUD Muzika Križevci 

Občina Križevci 

9. 9. 2016 petek 20.00 Zabava pod šotorom s Tanjo Žagar 
Vaško jedro pod 

šotorom v Križevcih 

 

PGD Stara Nova vas 

Občina Križevci 

 

10. 9. 2016 sobota 10.00 Tek z naravo 
Športno igrišče  

Stara Nova vas 

Športno društvo  

Stara Nova vas 

10. 9. 2016 sobota 20.00 
Zabava pod šotorom z ansamblom Okrogli 

muzikanti 

Vaško jedro pod 

šotorom v Križevcih 

PGD Stara Nova vas 

Občina Križevci 

11. 9. 2016 nedelja 14.00 Kasaška  dirka za pokal Občine Križevci Hipodrom Ljutomer 
KK Ljutomer 

Občina Križevci 

14. 9. 2016 sreda 15.00 Srečanje starejših občanov 
Vaško jedro pod 

šotorom v Križevcih 

Občina Križevci 

Društvo upokojencev 

Križevci  

16. 9. 2016 petek 19.00 
Orgelski koncert: Manfred Tausch in 

Johannes Ebenbauer (Graz) 
Križevska cerkev  Župnija Križevci 

 
 

Skupaj praznujmo 18 let uspešnega obstoja in delovanja naše občine. 
Vstop na vse prireditve je prost. Vljudno vabljeni. 

Koledar prireditev
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