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Drage bralke in bralci,
vesela sem, da vas lahko ponovno pozdravim na prvih straneh občinskega
glasila. Člani prejšnjega uredniškega odbora, Jasna Markovič Jagodič, Helena Krajnc, Nataša Vengust, Aleš Rajh in jaz (spremenil se je le moj priimek),
smo bili ob privolitvi izbrani za novi štiriletni mandat za pripravo glasila
Glas občine Križevci. Dosedanjo članico Ireno Štuhec je zamenjala Aleksandra Žunič. Šestčlanska ekipa se je tako letošnje poletje trudila pripraviti
aktualno glasilo, v katerem so pokrita vsa področja občine, vsi pomembni
dogodki od zadnje izdaje glasila naprej. Kako nam je to uspelo, boste presodili sami. Izredno sem zadovoljna z delom ekipe, hvaležna sem, da so se samoiniciativno javili tudi drugi pisci člankov, obenem pa vesela, da se občankam
in občanom zdi objava njihovih prispevkov v glasilu pomembna in so pripravljeni priskočiti na pomoč. Dobro je vedeti, da radi prebirate glasilo in ga
vsako leto konec avgusta že nestrpno pričakujete. Če so vam kakšni dogodki
med letom pobegnili, si zdaj lahko osvežite spomin.
Letos sem se odločila, da napišem nekaj o razdaljah. Ali veste, da se že dve leti
vozim na relaciji Vrhnika – Ključarovci, vsaj enkrat tedensko, in sem šele dva
tedna nazaj izmerila prevoženo kilometrino? 195 km je v eno smer, torej 390
km v obe smeri. Marsikdo me je že vprašal, kako se mi ljubi, ali mi ni naporno. Meni čas hitro mine. Vedno imam poln avto: sina Matevža, včasih še psa
Kalleta in zanimive ljudi, ki jih peljem do Maribora ali do Vučje vasi. Čas med
pogovorom, zabavanjem Matevža, včasih tudi petjem in poslušanjem glasbe
(seveda, ko sva sama v avtu) odleti. Z nama se vozijo dijaki, študentje, zaposleni, tujci (peljala sva že Američana in Francoza, ki sva ju pobrala preko
štopa, Madžare, Nemce, Čehe, Slovake, Poljake, celo fanta iz Dominikanske
Republike). Med potniki v avtu sta se znašli tudi nova pevka skupine Tabu in
nekdanja miss Slovenije Alenka Vindiš. Ko sva z Matevžem v Prlekiji, smo kot
družina dan ali dva narazen, a v življenju določene stvari moraš vzeti v zakup. Se imamo potem toliko rajši, ko smo spet skupaj. Stari pregovor se sicer
glasi: daleč od oči, daleč od srca, a mu sama ne pripisujem večjega pomena.
Verjamem, da so razdalje vedno le v naših glavah. Sami si postavljamo meje
in dolžine, ki smo jih pripravljeni preseči, mi smo tisti, ki moramo poiskati
rešitve, se znati prilagoditi. Razdalja je lahko priročen izgovor, da česa ne
storimo, ker si tega ne želimo, in nam je lažje ostati v coni udobja. Po drugi
strani je lahko velik izziv, ko premagamo v sebi strah pred neuspehom, pred
nepoznanim in se podamo tja, kamor nas vodi srce in naše poslanstvo.
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ŽUPANOVA BESEDA

Spoštovane občanke,
spoštovani občani
September je za občino Križevci praznični mesec, saj v počastitev pomembnih dogodkov iz preteklosti prav v tem
mesecu praznujemo občinski praznik.
Sedaj, ko prebirate občinsko glasilo,
bi vas rad opozoril na prireditve in
dogodke, ki jih pripravljajo različni
organizatorji. Osrednja prireditev bo
Slavnostna seja Občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad,
ki bo 4. septembra ob 18. uri v kulturni
dvorani v Križevcih. Vabljeni vsi!
To lepo obdobje je najboljša priložnost
za iskrene pozdrave v sproščenem
vzdušju, prijateljska srečanja, odkrite
pogovore in pregled vsega dobrega, kar
nam je uspelo postoriti od prejšnjega
praznika. Pogled nazaj je razveseljiv,
rodilo se je mnogo pozitivnega in konkretnega in to ne le v zadnjem letu, zato
je prav, da smo na svoje uspehe kot
krajani in občani ponosni. K dobremu
razvoju in rezultatom v večini naših
vasi ter izboljšanju kvalitete življenja
doprinese kvalitetno sodelovanje posameznikov, društev, svetnikov in svetnic
ter občin. Razvoj – predvsem v smislu
javne in turistične infrastrukture − se
bo v naslednjih letih preselil v ščavniški del občine.
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V imenu občinske uprave lahko zatrdim, da smo v preteklem mandatu
veliko naredili, tudi proračun smo
iz leta v leto povečevali ter dosegli
raven, kakršno si naši ljudje zaslužijo.
Pokazali smo, da smo kos zahtevnim
črpanjem sredstev in da v naših krajih
znamo realizirati cilje, ki si jih zastavimo. Vse te pridobitve pa na srečo niso
le na papirju, temveč živijo. Vsak dan
jih uporabljamo, vsak dan se sprehajamo v teh prostorih, v njih ustvarjamo
nove zgodbe. Mnogi od teh projektov
pa bodo pravzaprav šele čez leta dobili
svoj pravi namen in pokazali pravo poslanstvo v kraju. Vsaka nova pridobitev
tako ni namenjena le sedanjosti, temveč generacijam, ki bodo s tem rasle.
Nekako se v tem praznovanju zrcali
naš odnos do kraja, v katerem ustvarjamo in živimo ter nenazadnje se skozi
naše praznovanje odraža naš odnos
do preteklosti, do vsega tistega, kar so
nam zapustile pretekle generacije. V že
opravljenem delu lahko človek kaj hitro
uzre neke vrste preprostost, samoumevnost. Tudi ko pri delu opazujemo
pravega mojstra in se nam vse njegove
kretnje zdijo enostavne in lahke, pa
se kljub temu ob našem morebitnem

poskusu izkažejo za bistveno kompleksnejše in težje.
Poslanstvo lokalne skupnosti je še
danes enako in recept za uspešnost
se do danes ni bistveno spremenil.
Uspešne so lahko samo tiste skupnosti,
ki imajo vizijo in ohranjajo enotnost.
Občina Križevci ima vizijo, dovolj
enotnosti in hotenja. Časi niso najbolj
ugodni za uresničevanje ambicioznih
ciljev in idej. Problem je birokracija, ki
še zmerom premaguje logiko. To pa ne
sme biti izgovor, da se izognemo odgovornosti in se potuhnemo v povprečno
sivino. Sedanje gospodarske in družbene razmere je potrebno jemati kot
velik izziv, priložnost in obveznost, da
se še bolj potrudimo. Če so bila zadnja
leta razmeroma dobra in uspešna za
občine, bodo prihajajoča bistveno zahtevnejša. Za dosego ciljev bo potrebno
več povezovanja, sodelovanja, energije,
truda in volje. Pomembno je, da verjamemo vase in v projekte, s katerimi
tlakujemo pot v prihodnost. Pri tem
niso pomembni metri, kilometri in porabljeni evri. Pomembne so priložnosti,
ki se odpirajo ter nam zagotavljajo
varnost v širokem pomenu besede in
GLAS OBČINE 2015

lepo prihodnost.
Recept v naši občini dobro poznamo na
že zaključenih projektih. Ni jih malo.
Za tem stoji cela ekipa in politika na
lokalnem nivoju. Za realizacijo načrta
razvojnih programov se Občina Križevci zaenkrat ne zadolžuje, ampak gospodarno in preudarno ravna z odhodki.
Kljub vse večjim odhodkom za socialne
transfere (735.000 evrov vključno s
predšolsko vzgojo na letni ravni), ki
so posledica gospodarskega stanja v
državi, nam uspe, da gre dobrih 58 %
proračunskega denarja za investicije in investicijske transfere v občini.
Trenutno so v teku investicije v skupni
vrednosti nad 2 milijona evrov. Vsak
projekt, ki se ga lotevamo, je usmerjen
k enemu samemu cilju – povečati in
izboljšati kakovost ter varnost življenja
naših občank in občanov. Seveda ne
gre vse naenkrat in pot do vsestranskega zadovoljstva je še dolga.
Zopet ne morem mimo največjega
finančnega zalogaja − Pomurskega
vodovoda kraka C, katerega gradnja
bi se morala zaključevati. Težavam ni
videti konca, dela se vsake toliko časa
zaustavljajo, veliko odgovornosti za
nastalo situacijo nosi država, ki vseh
obveznosti ne plačuje redno, občine pa
z najemanjem kratkoročnih kreditov
rešujejo zapadle situacije. Vse to stane,
toda to je največji in najpomembnejši
skupni projekt, vreden 50 milijonov
evrov, ki se je zgodil prleškim občinam.
Verjamem, da je dovolj strokovnosti,
modrosti in znanja, da projekt zaključimo do novega leta.
Kar se tiče preostale javne infrastrukture, smo letos končali z deli v Vučji
vasi, nadaljujemo v Zasadih. Dela ob
trenutno razkopani cesti stojijo, kajti
pomanjkljiva in spremenjena projektna
dokumentacija pomurskega vodovoda
ni predvidela transportnega voda od
vodohrama v Zasadih do občine Sveti
Jurij. Da bi naknadno polagali cevi
in s tem uničili novo cesto, ne pride
v poštev. Vaščane Zasadov prosim za
strpnost in razumevanje. Poleg nove,
širše ceste, ponekod tudi s podpornimi
zidovi, bomo rešili še odvodnajvanje in
uredili vodovodne priključke. Saniramo tudi cesto v Kokoričih in mostova v
Logarovcih ter Bučečovcih.
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Na področju turizma smo zaključili z
mednarodnim projektom Dobra voda
za vse. Projekt je prinesel »papirnate rešitve« in študije glede sanacije,
predvsem pa vprašanje kakovosti vode
v Gajševskem jezeru in reki Ščavnici, pa tudi rešitve glede ureditve in
namestitve malih čistilnih naprav za
pet vasi okrog jezera, naredili smo
razvojno vizijo, prav tako je projekt
prinesel projektno dokumentacijo za
izgradnjo učno-sprehajalne poti okrog
jezera. Gradnja se bo začela v jesenskih
mesecih. Urejamo gozd ob Športno-rekreacijskem centru Boreci, kjer bo
naslednje leto nastal rekreacijski park.
To je nekaj večjih projektov, veliko je
malih. Treba je povedati, da letos ni
razpisov, zato tudi ni sofinanciranja
in temu primeren je investicijski tok.
V tem letu intenzivno pripravljamo
projektno dokumentacijo na področju športa, okoljevarstva, turizma in
prometne infrastrukture, kajti le tako
bomo pripravljeni na težko pričakovane razpise.

Pomembno je, da
verjamemo vase
in v projekte, s
katerimi tlakujemo
pot v prihodnost.

Občina Križevci je že leta 2009 pristopila k izdelavi novega prostorskega
načrta za celotno območje občine. Po
vseh zapletih in medresorskih usklajevanjih vidimo svetlobo na koncu tunela. Ob dodatno opravljenih pogajanjih
in medresorskih usklajevanjih čakamo
na vsa končna soglasja. Če bo šlo vse
po načrtih, lahko pričakujemo sprejem
odloka v mesecu septembru.
Spoštovane dame in gospodje, preden
vam čestitam, bi rekel, da se močno
zavedam pričakovanj, odgovornosti in
upov, ki mi jih v novi mandat polagate
občanke in občani. Ravnal bom po
svoji vesti in sledil vašemu glasu.

Spoštovani, ob našem 17. občinskem
prazniku vam izrekam iskrene čestitke.
mag. Branko Belec, župan
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Projekt daljinskega ogrevanja
na lesno biomaso v Križevcih
Občina Križevci je članica EKO energetske skupnosti Prlekija, ki
je usmerjena v povezovanje prleških občin v modelno pokrajino
z namenom izkoriščanja lokalnih obnovljivih virov energije ter
spodbujanja decentralizirane energetske (samo)oskrbe. Lokalno
dostopni obnovljivi viri energije namreč predstavljajo eno izmed
ključnih področij, ki jih želimo v prihodnosti sistematično izkoriščati v naši občini.
S tem namenom smo začeli aktivno
razvijati projektno idejo vzpostavitve
sistema daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso (DOLB). Gre namreč za projekt, ki ob primerni zasnovi ustvarja
velike pozitivne učinke (nizka cena
ogrevanja in priprave sanitarne tople
vode, dodatne možnosti prihodka za
lokalne kmetovalce in lastnike gozdov)
za zelo širok krog občanov (gospodinjstva, podjetja in javne ustanove).
Tovrstni projekti, ki temeljijo na izkoriščanju lesne biomase, v sosednjih
državah že kar nekaj časa predstavljajo
prevladujoči način oskrbe s toplotno energijo tako v manjših lokalnih
skupnostih, kot tudi v večjih mestih.
V naših krajih pa je na žalost takšna
praksa šele v povojih, saj velik del
ogrevanja še vedno predstavljajo individualne peči na fosilna goriva (ELKO,
zemeljski plin). Temu primerna je tudi
seznanjenost in poznavanje možnosti
oskrbe s toplotno energijo iz skupnega
vira ter učinkov tovrstnega izkoriščanja lokalno razpoložljivih obnovljivih
virov energije.
Sistem daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso je sestavljen iz skupne kotlarne, omrežja za distribucijo toplote ter
toplotnih postaj. Križevci so skupaj z
naseljem Boreci okoljsko umeščeni v
obliki relativno strnjenega naselja, kar
je z vidika načrtovanja omrežja ugodno
za distribucijo toplotne energije, saj
omogoča investicijske prihranke ter
manjše izgube pri prenosu energije.
Toplota, ki se proizvaja v toplarni, se
dovaja porabnikom kot vroča voda
preko izoliranega dvocevnega sistema.
Cevovodi vodijo iz toplarne do oskrbovanih objektov in se imenujejo prenosni sistem. Na lokaciji uporabnika
je prenosni sistem povezan s toplotno
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podpostajo, ki se namesti v kurilnico
odjemnika in se priklopi neposredno
na obstoječi sistem centralnega ogrevanja v objektu.
Zunanja oskrba s toplotno energijo je v
praksi vsaj tako zanesljiva kot samooskrba. Dobavitelj toplotne energije
namreč poseduje rezervne kapacitete,
ki se aktivirajo v primeru, če glavni
biomasni kotel odpove. Napake na
toplovodnem razvodu so redke in se jih
hitro identificira, saj so vsi sodobni sistemi daljinskega ogrevanja opremljeni
z detektorji uhajanja vode. Posamezno
odjemno mesto se na daljinski sistem
ogrevanja priklopi preko:
▪▪ izkopa potrebnega jarka in dovoda
odvodne in dovodne cevi toplovoda
do obstoječe kotlovnice odjemnika
(hiše ali industrijskega obrata);
▪▪ priklopa toplotne postaje (ki za
posamezno gospodinjstvo niso
večje od 64cm x 80cm x 43cm – do
50kW) na obstoječi sistem ogrevanja v gospodinjstvu.
Toplotna postaja omogoča natančno
merjenje porabljene toplote – uporabnik plača samo končno energijo, ki jo
je dejansko porabil ter omogoča tako
ogrevanje kot pripravo sanitarne tople
vode za posameznega uporabnika preko toplotnih izmenjevalcev. To pomeni,
da sta vodni sistem daljinskega ogrevanja in vodni sistem internega ogrevanja
uporabnika med seboj strogo ločena.
Prednosti oskrbe s toplotno energijo iz
sistema daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso so za končnega porabnika
številne:
▪▪ manjši investicijski stroški (toplotna postaja je občutno cenejša od
investicije v individualni sistem

▪▪

▪▪

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

ogrevanja) in manjši stroški oskrbe
s toplotno energijo;
velika zanesljivost oskrbe (ni
tveganja izpada oskrbe s toplotno
energijo zaradi okvare individualnega vira ogrevanja);
varno obratovanje in enostavno
vzdrževanje (ni stroškov vzdrževanja individualne peči ter dimnikarskih storitev);
strokovno nadziranje in upravljanje;
prihranek prostora, pri odjemalcih
ni kotlov in lokalnih emisij škodljivih snovi;
zelen način ogrevanja, ki je prijazen
do okolja;
najudobnejši način ogrevanja.

Projekt želimo načrtovati tako, da bo
vhodna surovina v največji mogoči
meri zagotovljena iz lokalnih virov,
saj je tudi naša občina dovolj bogata z
lesno biomaso. Z optimalnim razvojem
projektne ideje od začetne faze naprej
želimo maksimizirati pozitivne učinke
tovrstnega projekta. Z ustreznim
načrtovanjem je namreč mogoče doseči
občutne prihranke glede na oskrbo
s toplotno energijo iz fosilnih goriv,
doseganje kritične velikosti sistema pa
bi lahko omogočilo možnost priklopa
zainteresiranih gospodinjstev brez
kakršnih koli stroškov. S tem namenom bomo v bližnji prihodnosti vsem
gospodinjstvom poslali vprašalnik,
s katerim želimo neposredno od vas
pridobiti informacije o mnenju glede
projekta daljinskega ogrevanja na
GLAS OBČINE 2015

Rekonstrukcija ceste
v Kokoričih
Občina Križevci je 3. julija 2015 podpisala gradbeno pogodbo
za rekonstrukcijo ceste v Kokoričih. V okviru rekonstrukcije se
bo uredilo okrog osemsto metrov obstoječih občinskih cest.

Sistem daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso Poelfing Brunn na
avstrijskem Štajerskem, ki s toplotno energijo oskrbuje 52 objektov

lesno biomaso ter potencialne pripravljenosti za priklop na sistem daljinskega ogrevanja v primeru, da bi vam
bil na ta način zagotovljen prihranek
glede na fosilne energente. Pri tem je
potrebno izpostaviti tudi dejstvo, da
gospodinjstva ne bodo na nikakršen
način zavezana k prehodu na oskrbo s
toplotno energijo iz sistema DOLB. V
primeru realizacije projekta bo priklop
na daljinski sistem ogrevanja svobodna
izbira vsakega gospodinjstva. Že sedaj
pa vas vabimo, da nam sporočite vse
morebitne predloge, ideje ali komentarje glede projektne pobude.
Ključni cilj projekta je postaviti temelje
za trajnostni razvoj Občine Križevci,
zasnovan na izrabi obnovljivih virov
energije, varovanju okolja in izboljšanju kvalitete življenja. Z načrtovanjem
projekta daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso želimo krajanom omogočiti
dostop do učinkovitejše, stabilnejše in
cenovno ugodnejše oskrbe s toplotno
energijo in tako razbremeniti lokalne
prebivalce, ki se soočajo z višanjem cen
fosilnih goriv, s tem pa z vedno večjimi
stroški energetske oskrbe. Enako velja
tudi za poslovne subjekte in industrijske odjemnike, s čimer želimo vzpostaviti pogoje za pospešeno gospodarsko
rast občine. Želimo, da Križevci v prihodnosti postanejo model trajnostnega
razvoja, po katerem bi postali okoljski
vzor, obenem pa tudi energetsko neodvisna občina.

Dela bodo zajemala rekonstrukcijo in delno razširitev obstoječih
asfaltnih vozišč na širino tri metre.
Niveleta obnovljenega vozišča se
bo na večjem delu trase nekoliko
dvignila nad nivo okoliškega terena,
tam kjer bo potrebno, se bo prilagodila obstoječim objektom ob
cesti, uredilo se bo odvodnjavanje
in prometna ureditev. S predmetno
investicijo se bo izboljšalo obstoječe
stanje dotrajanih asfaltnih površin

ponudnik na podlagi Zakona o javnem
naročanju bo dela opravljalo Komunalno podjetje Ormož d. o. o., nadzor nad
investicijo pa Energo – Maks d. o. o.
Z deli se bo pričelo v prihodnjih dneh.
Občina se je na podlagi povabila k
oddaji načrtov porabe s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prijavila na razpis po 23. členu
Zakona o financiranju občin, za kar ji
je za predmetno investicijo namenjenih
18.237,00 eur.

in posledično se bo izboljšala prometna varnost, saj so obstoječe asfaltne površine poškodovane zaradi
preozkega asfaltnega vozišča, neurejenega odvodnjavanja in neustrezne
strukture cestnega telesa. Vrednost
gradbenih del po pogodbi znaša
109.822,38 eur. Kot najugodnejši

Podpisniki pogodb: mag. Branko Belec,
župan občine Križevci, direktorica
Komunalnega podjetja Ormož d. o. o.,
Pavla Majcen, in direktorica Energo-Maks d. o. o., mag. Ksenija Golob.
Lidija Domanjko

Pripravila: občinska uprava

GLAS OBČINE 2015
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Rekonstrukcija lokalne ceste
v Zasadih
Župan občine Križevci, mag. Branko Belec, je 8. junija 2015 z
direktorjem gospodarske družbe Asfalti Ptuj d. o. o., Boštjanom
Doklom Menihom, podpisal gradbeno pogodbo za rekonstrukcijo
lokalne ceste v Zasadih v vrednosti 200.498,06 eur. Nadzor
nad izvajanjem investicije bo vršil Bojan Safran iz podjetja BNG
inženiring d. o. o. Predmet projekta je rekonstrukcija obstoječe
občinske javne ceste.

Občina Križevci s predvidenimi ukrepi
želi v okviru prostorskih možnosti
izboljšati obstoječe stanje dotrajane asfaltne površine in posledično izboljšati
prometno varnost. Izvedla se bo širitev
in sanacija obstoječega vozišča, uredilo
se bo odvodnjavanje. Obstoječa asfaltna površina je poškodovana zaradi
preozkega asfaltnega vozišča, neurejenega odvodnjavanja in neustrezne
strukture cestnega telesa. Stroški vzdrževanja so zaradi dotrajanih prometnih
površin in neustreznega odvodnjavanja
precej visoki. Z izvedbo predvidenih
ukrepov se bodo zmanjšali, saj bo
potrebno izvajati le redna vzdrževalna
dela, običajna za tovrstno prometno infrastrukturo. Na predmetnem območju
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se izvaja izgradnja Pomurskega vodovoda – sistem C. V naselju Zasadi je
predvidena izgradnja novega transportnega vodovodnega cevovoda in novega
vodohrama. Trasa novega cevovoda bo
potekala v asfaltnem vozišču obstoječe asfaltirane ceste. Zaradi izgradnje
novega vodovoda se bo asfaltno vozišče
dodatno poškodovalo, zato bo po
končani izgradnji vodovoda potrebna
nujna rekonstrukcija celotnega vozišča. Ker se bodo dela v sklopu sistema
C izvajala še v prihodnjih mesecih, se
posledično za to obdobje zamika tudi
izvajanje del v zvezi s predmetnim
javnim naročilom.
Lidija Domanjko

Prva šola pri nas je bila ustanovljena daljnega leta 1702, in sicer na
pobudo takratnega župnika, v hiši
kmeta Janeza Hrastovca. Tistega
časa je za šolstvo skrbela cerkev,
pouk pa je potekal v nemškem jeziku. Tako je bilo vse do terezijanskih
reform. Prva, lesena šolska stavba
z eno učilnico in stanovanjem za
učitelja je bila postavljena leta 1781.
Leta 1830 pa so to stavbo podrli in
tik ob cerkvi sezidali novo enonadstropno šolo pri Sv. Križu, današnjih
Križevcih. Število šolajočih se otrok
je naraščalo in pred začetkom druge
svetovne vojne, leta 1938, je bila
šola že šestrazrednica − s šestimi
paralelkami in petsto šestdesetimi
učenci. Po drugi svetovni vojni, do
uvedbe nižje gimnazije v Križevcih
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Osnovna šola Križevci – priznanje s plaketo
in listino

leta 1950/1951, je bila šola sedemletnica. Zaradi nove nižje gimnazije in
osnovne šole je bila prostorska stiska
velika. Tako se je pouk odvijal v prostorih Gotlihove, Kosijeve in Puconjove stavbe ter na odru Zadružnega
doma. Stiska je botrovala pripravi in
gradnji nove šole. 1. septembra 1961 se
je pričela gradnja sedaj imenovanega
starega dela šole, pouk v njej pa se je
pričel izvajati v naslednjem šolskem
letu 1962/1963. Stara šola pri cerkvi je
bila porušena, opravljena je bila tudi
odcepitev šolskega okoliša Veržej. V
šolskem letu 1984/1985 je bil zgrajen še
nov prizidek s telovadnico in večnamenskim prostorom. Istega leta sta se
ukinili podružnični šoli v Logarovcih
in v Vučji vasi. Po združitvi obeh podružnic v enotno osemletko z imenom
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Osnovna šola Branka Bernota -Aljaža v
Križevcih, kakor se je takrat imenovala, je imela več kot štiristo učencev. V
šolskem letu 2000/2001 je OŠ Križevci
dotedanji program osemletke zamenjala s programom devetletne osnovne
šole. V devetletni osnovni šoli je bilo v
šolskem letu 2014/2015 v šestnajstih
oddelkih vključenih dvesto devetinosemdeset otrok, v osem oddelkov vrtca
pa sto devetinštirideset otrok. V letu
2014 je bila s pomočjo evropskih sredstev narejena energetska sanacija šole,
ki ne vpliva samo pozitivno na okolje,
pač pa pozitivno vpliva tudi na splošno
počutje učencev in zaposlenih v šoli.
Šola pa ni samo stavba, šola so ljudje,
ki se trudijo mlade opremiti z uporabnim znanjem za življenje. Svojim
učencem ob rednem vzgojno-izobraže-

valnem procesu preko raznih projektov
predajajo skrb za okolje, naravo in
kulturo. Z različnimi akcijami jih učijo
strpnosti, sožitja, vzajemne pomoči ter
spoštljivega odnosa do ljudi različnih
poklicev, starosti in socialnega statusa.
Tako je šola vključena v razne projekte,
kot so Eko šola, Zdrava šola, Evropska vas, EU projekt Popestrimo šolo,
mednarodni projekt Comenius – šolska partnerstva. Osnovna šola Križevci
se vključuje tudi v številna dogajanja
na območju občine Križevci in širše. Z
uspehi na tekmovanjih in natečajih ter
različnih dejavnostih prispevajo k večji
prepoznavnosti občine.
Helena Krajnc
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Silvester Lovrenčič –
pisno priznanje Občinskega sveta
Silvester Lovrenčič iz Lukavcev, rojen 27. decembra 1942,
je veliko prispeval na področju
razvoja kinologije. Večino časa
je bil zaposlen v podjetju Marles v Ljutomeru. Svoj prosti
čas je posvetil vzgoji in šolanju
psov. Kot sposoben in zagnan
kinolog je že dvaindvajset let
predsednik Športno-kinološkega društva Ljutomer-Križevci.
Že kot četrtošolec se je pričel ukvarjati
z vzgojo psov, aktivno in tekmovalno
pa od leta 1982. Pobudnik tega je bil
Tone Grmadnik, ki mu je priskrbel prvega ovčarja z rodovnikom. Kot otrok
je svojega psa naučil raznih veščin, na
primer: kako splezati čez dvometrski
zid, hojo po lestvi, različne like poslušnosti … Poznamo ga kot odličnega
inštruktorja za šolanje psov. Ukvarjal
se je z vzrejo mladičev pasme nemški
ovčar. Je večkratni državni prvak v
tekmovanju v klasiki (zajema sled,
poslušnost in obrambo). Sedaj tekmuje
v disciplini »pes sledar« in je uvrščen v
državno reprezentanco Slovenije. Udeležil se je petih svetovnih tekmovanj in
dveh evropskih prvenstev.
Gospod Silvester je bil pobudnik in soustanovitelj Kinološkega društva Ljutomer, ki je začelo delovati leta 1985 in
letos praznuje 30. obletnico delovanja.
V desetih letih od nastanka društva
so soorganizirali svetovno prvenstvo v
sledenju in več državnih ter regijskih
tekmovanj. Leta 1993 so dobili novi
vadbeni prostor na območju zapuščenega glinokopa opekarn v Lukavcih.
Potrebno je bilo veliko prostovoljnega
dela in donacij podjetij, da ima vadbeni prostor, skupaj s poligonom in s
prostori za potrebe društva, današnjo
podobo. Bil je glavni pobudnik večine
aktivnosti v društvu.
Po nastanku Občine Križevci so društvo preimenovali v Športno-kinološko
društvo Ljutomer-Križevci. Odzovejo
se na vsa povabila, saj svoje delo radi
predstavijo tudi drugim. Bili so gostje
na gasilskem taboru, v osnovnih šolah
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in v domovih za starejše (Rakičan,
Ljutomer, Velika Polana, Lukavci). S
šolanimi psi prikažejo vaje poslušnosti, obrambe in agility (premagovanje
ovir).
Življenje psov je dandanes veliko bolj
humano kot nekoč, saj se nanj gleda
z drugačnega zornega kota. V pasjih
šolah so veliko dosegli na področju
osveščanja lastnikov in same vzgoje, o
čemer pričajo tudi rezultati društva.

Sam pravi, da ga pri delu s psi najbolj navdušuje to, da je postavljen
pred izziv ugotavljanja posameznega
karakterja psa. Niti dva si nista enaka,
saj ima vsaka pasma svoje specifične
lastnosti. In ravno rešitev te uganke
je edini ključ do njegovega uspeha in
najvišjih rezultatov.
Nataša Vengust
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ŠD Ključarovci – pisno
priznanje Občinskega sveta
Športno društvo Ključarovci prejme na predlog Vaškega odbora
Ključarovci pisno priznanje Občinskega sveta za leto 2015 za
uspešno organizacijo športnih, kulturnih in družabnih prireditev.
Športno društvo Ključarovci je eno
izmed večjih športnih društev v naši
občini. Šteje več kot dvesto dvajset
članov. Ustanovljeno je bilo 13. marca
2004. Trenutni predsednik, Zoran
Markovič, je poudaril, da je bilo v
preteklih letih potrebno veliko volje
in energije za pridobitev zemljišča
od Splošne kmetijske zadruge Klas
Križevci. Bivši glinokop s smetiščno
jamo je bilo potrebno najprej sanirati.
S prostovoljci, dobro organizacijo in
razumevanjem vodstva so prišli do
sodobnega športnega centra z možnostjo igranja nočnih tekem pod reflektorji, in objekta za potrebe igralcev ter
obiskovalcev. Najnovejša pridobitev je
igrišče za odbojko. V društvu delujejo

nogometna, namiznoteniška, kolesarska in pohodniška sekcija. Organizirali
so kar nekaj odmevnih dogodkov:
vaške igre, Podoknico Nedeljskega
dnevnika za Majdo Vrbnjak, kjer so
nastopili Slovenski muzikantje, gostili
so smučarske skakalce in z njimi odigrali tekmo. Za deseto obletnico so na
prireditvi nastopili Mladi gamsi, Fešta
band – trubači iz Velenja. Nogometaši
sodelujejo v Medobčinski ligi malega
nogometa na travi, kjer so že večkrat
osvojili drugo mesto, letos pa so postali
prvaki. Tudi ekipa namiznega tenisa je
že nekajkrat osvojila naslov občinskega
prvaka. Uspešno sodelujejo s Prostovoljnim gasilskim društvom Ključarovci in krajevno organizacijo Rdečega

križa. Športni center lahko koristijo vsi
člani, vaščani in sponzorji.
Vodstvu in članom Športnega društva
Ključarovci, vaščanom, prijateljem,
navijačem in naključnim obiskovalcem
je v ponos tako urejen športni center.
Prostor ni namenjen samo športu,
ampak tudi rekreaciji, druženju vseh
generacij na različnih športnih, kulturnih in družabnih prireditvah, ki jih
društvo uspešno in dobro organizira.
Nataša Vengust

PGD Bučečovci − pisno priznanje
Občinskega sveta
PGD Bučečovci so vaščani ustanovili leta 1894.
Je eno najstarejših gasilskih društev v naši
občini. Pri svojem delu se držijo slogana: Vsi za
enega, eden za vse.
Kot se za gasilce spodobi, jim kot plačilo za pomoč največ
pomenita hvaležen stisk roke in pristen nasmeh. Člani
društva skrbijo, da so zmeraj tam, kjer jih potrebujejo. Nesebično so sodelovali ob požarih, elementarnih nesrečah in ob
ostalih intervencijah v domači in sosednjih vaseh. Delovali
so tudi širše. Na pomoč so priskočili ob sanaciji žledoloma
na drugem koncu Slovenije, sodelovali so pri gašenju požara
na Krasu, pomagali ob poplavah ... Ob vsem tem pa so se
lotili tudi organizacije raznih prireditev, pohodov in čistilnih akcij. Svoje prostore ponujajo tudi ostalim društvom v
vasi in služijo kot povezovalni člen med vaškimi društvi in
vsemi vaščani. Da bi bili njihovi prostori še bolj uporabni in
prijazni ostalim društvom, načrtujejo prenovo in dozidavo
gasilskega doma in garaž. Dolgoletni predsednik Marijan
Šijanec vodi ob pomoči poveljnika Danijela Šijanca moderno, dobro opremljeno, širše spoštovano in zaželeno društvo
z usposobljenimi operativci. Članstvo se povečuje in pomlaGLAS OBČINE 2015

juje, trenutno šteje več kot sto trideset članov. Za prihodnost
PGD Bučečovci se ni bati, saj je gasilstvo poslanstvo, ki je
Bučečovčarjem položeno v zibelko.
Helena Krajnc
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Robert Jurak − dobitnik
županovega priznanja

Foto: Boris B. Voglar

Robert Jurak, rojen 21. marca 1967 v Logarovcih, Križevci
pri Ljutomeru, je umetnik novega kova. Njegova umetnost
je specifična, raznolika in vedno družbeno kritična. V svojih
izdelkih se poigrava z različnimi materiali (največkrat z lesom
in kovino), ustvarja umetniške slike, skulpture, kipe, najbolj pa
je prepoznaven po družbeno kritičnih predstavah, ki si jih ljudje
vedno zapomnimo.

Robert je po duši kipar, z ustvarjanjem del in predstavami se ukvarja
že petnajst let. Letos se je uresničila
njegova dolgoletna ideja in ustanovil je
ART galerijo Robert Jurak v Logarovcih. V maju je poskrbel za nepozabno
dvodnevno otvoritev in predstavitev
galerije. Prvi dan je najprej potekala
tiskovna konferenca, sledil je pesniško-glasbeni performans Lübezen, ki je
nastal kot avdio-vizualna realizacija
istoimenske knjižice prekmurskih narečni pesmi Ferija Lainščka. Projekt je
plod sodelovanja avtorja besedil Ferija
Lainščka, interpretatoric Simone Cizar
in Vesne Radovanovič, harmonikarja
Vida Ščavničarja (glasbena spremljava), kiparja Roberta Juraka (likovna
oprema) in fotografa Denisa Cizarja
(scenska postavitev). Dogodek so
zaključili z ogledom filma Die Muzik,
ki ga je posnel Vitomir Kaučič. Ustvarjalni kritiki pravijo, da je to redkost na
slovenskem prostoru – zasebna galerija
v domači mehanični delavnici.
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V letih ustvarjanja je imel Robert
različne razstave in predstave, slovenske in tudi mednarodne, udeležuje
se slikarskih in kiparskih kolonij.
»Za njegovo umetnost je značilno, da
predstavlja kritičen komentar našega
socialnega, kulturnega in političnega
časa ter prostora. Umetnik se spopada
s skoraj poetično prepletenostjo snovi,
saj v svoja dela vključuje materiale iz
delovnega in naravnega okolja ter z jeklom, lesom, glino in s kamnom dosega
likovno izraznost tako površine kot
tudi vsebine.« (Jerneja Domajnko)
Sam pravi: »Pri ustvarjanju se držim
določenega tematskega sklopa. V svojih
delih se stalno srečujem z linijami.
Ne prikazujem neposredno, temveč
ustvarjanje jemljem kot cikel jedra,
osnove nečesa – v tem primeru človeškega telesa, rib, glasbil.«
Robert je član Kulturnega društva
Križevci. Prirejajo številne malo drugačne predstave in proslave v okviru
občinskega praznika. Letos so poskrbeli za uspešno in humorno gledališko
predstavo Kšeft za znoreti. V svoji
viziji društva imajo polno smelih ciljev.
Umetnost želijo približati domači
publiki. Robert je ustvaril Grossmannovega Hudega mačka po predlogu
umetnika Igorja Muršiča. Je član
Likovnega društva Gornja Radgona in
sodeluje na skupinskih razstavah.
Umetniki, kot je Robert, niso posejani »na gosto«, zato smo jih toliko
bolj veseli v manjših krajih, kjer širijo
idejo umetnosti in prepoznavnosti zelo
daleč, ljudi kritično opominjajo na razmere v družbi in ustvarjajo nepozabne
umetnine in predstave, ob katerih nam
včasih zastane dih. Srečo imamo, da
jih imamo v naši sredini.
Vesna Laissani

Njegove najbolj prepoznavne
razstave in predstave so:
▪▪ Pubi pub Bakovci – razstava kipov
in predstava (2001)
▪▪ Metelkova Ljubljana – razstava in
predstava: A sta ta dva a? (2002)
▪▪ Festival Lent Maribor – ulična razstava kiparskih del
(2003−2005)
▪▪ Galerija Pungert Kranj – razstava
(2006)
▪▪ razstava v gostinskem obratu v
Logarovcih: Panonska ura (2012)
▪▪ park v Ljutomeru, razstava in
predstava: Faraonove sanje (2013)
▪▪ Galerija Anteja Trstenjaka Ljutomer – razstava v sklopu Grossmannovega festivala filma in vina
(2013)
▪▪ Mednarodni kiparski simpozij
Makole (2012, 2013)
▪▪ grad v Negovi, razstava in predstava: Panonske ribe (2013)
▪▪ likovna in kiparska kolonija na
Turistični kmetiji Hlebec na Kogu
(2007−2014)
▪▪ DOSOR Radenci – likovna in
kiparska kolonija (2013, 2014)
▪▪ različne likovne razstave doma in
v Avstriji (2014)
▪▪ različne likovne razstave doma in
v Avstriji (2014)
▪▪ skulptura Drugačnost bogati na
pobudo glasbene skupine Dežurni
krivci iz Svetega Jurija ob Ščavnici, ki so jo posvetili reški skupini
Let 3 (2014)
▪▪ kiparska razstava Die Muzik v
Gornji Radgoni (2015)
▪▪ kiparska razstava v Galeriji
Ekonomske fakultete v Ljubljani
(2015)
▪▪ sodelovanje na festivalu Art Stays
na Ptuju: 7 suhih krav stoji pred
občino, panonska riba stoji pred
gledališčem, skulpture »nemi
orkester« stojijo na dvorišču Dominikanskega samostana, manjše
skulpture pa so na skupni razstavi
v Mihaličevi galeriji in v Fürstovi
hiši (2015)
▪▪ Zombi opera na 11. Grossmannovem festivalu (2015)
▪▪ načrtovana razstava v okviru ljutomerskega občinskega praznika v
Galeriji Anteja Trstenjaka Ljutomer (2015)
▪▪ v avgustu panonska riba na razstavi na Hrvaškem
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Kolumna:
Faraonove sanje v 21. stoletju
Piše: Miran Ros
Pred davnimi časi je Faraon, egiptovski vladar, sanjal o sedmih
debelih kravah, ki so prišle iz Nila in se pasle. Za njimi je iz
Nila prišlo sedem suhih krav, ki so požrle sedem debelih. Sanje
so ga zelo vznemirile in njegovi razlagalci mu jih niso znali
razložiti. Razložil mu jih je preprost suženj Jožef. Povedal je,
da bo prišlo sedem zelo rodovitnih let, ko bodo veliko pridelali.
A za temi rodovitnimi »debelimi« leti bo prišlo sedem »suhih«
let, malo bodo pridelali, vsega bo zmanjkovalo. Stradali bodo.
Na Faraonovo vprašanje, kaj naj storijo, je Jožef imel rešitev. V
času obilja naj del pridelka dajejo na stran za hude čase.
Verjetno se vam postavlja vprašanje,
kaj ima sedaj ta »sanjska kravjereja« skupnega z letošnjim občinskim
glasilom. Pa vendarle lahko potegnemo določene vzporednice z današnjim
časom, predvsem na gospodarskem
področju.
Skozi zgodovino so se izmenjavala
obdobja obilja in lakote. Danes bolj
učeno povemo, da po času konjunkture, ko se gospodarska rast dviga
v višave in bi se naj cedila med in
mleko, vedno pride recesija ali kriza.
Še ne tako daleč nazaj, leta 2006, smo
prebirali Program razvoja podeželja (PRP) za sedemletno obdobje
2007–2013. PRP je namreč osnova za
formiranje razpisov na Ministrstvu za
kmetijstvo, preko katerih se je sofinanciralo v razne investicije na podeželju
s pomočjo Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
Prav posebej smo bili pozorni na predlagani ukrep Obnova in razvoj vasi,
ki je ponujal možnost sofinanciranja v
»Urejanje površin, ki služijo skupnim
namenom in potrebam v podeželskih naseljih, urejanje vaških jeder,
urejanje infrastrukture in povezav
znotraj naselij, Obnavljanje in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega
pomena za medgeneracijsko druženje,
kulturno-umetniško, športno in drugo
prostočasno dejavnost lokalnega
prebivalstva na območju podeželskega
prostora«. (citirano iz PRP).
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Torej, faraonove debele krave v višini
750.000,00 evrov za posamezno občino (predvidena razpoložljiva kvota
denarja za občino) so bile tu in jih je
bilo po sistemu »vzemi ali pusti« potrebno izkoristiti. Naj spomnimo, da
smo iz te kvote obnovili osem gasilskih
domov, uredili smo infrastrukturo in
povezavo znotraj naselja Ključarovci
v obliki pločnika in javne razsvetljave.
No, če smo bolj natančni, delno povezavo. Uredili smo tudi vaško jedro v
Križevcih. Predvidena kvota evropskega denarja za našo občino je bila tako
počrpana že leta 2013. Vsak skrben
gospodar, ko denarja zmanjka, počaka na boljše čase. Mi smo počakali na
novo sedemletno programsko obdobje
2014–2020.
Potem pa je prišlo leto 2013, ko smo
dobili prvi osnutek novega PRP za
obdobje 2014−2020. Seveda smo
iskali nam zelo znani ukrep Obnova in
razvoj vasi, s katerim bi lahko nadaljevali investicije, kjer nas je predvsem
zanimala kvota razpoložljivih sredstev
za posamezno občino. Upali smo na
še več razpoložljivih sredstev glede na
preteklo obdobje. Toda iz Nila je prišlo
sedem suhih krav, ki je požrlo sedem
debelih. Kvot v novem osnutku PRP nismo našli, pa če smo se še tako trudili.
Novi PRP namreč ne vsebuje ukrepa
obnove vasi z vsemi vsebinami. Vsi
pozivi, razna dokazovanja o multiplikativnih učinkih izvedenih projektov

na podeželje so bila kratko malo samo
glas vpijočega v puščavi.
Na naše vprašanje snovalcem PRP-ja, zakaj je ukinjen omenjen ukrep,
smo dobili odgovor, da se občine lahko
prijavijo na drug ukrep, ki smo ga v
preteklosti poznali kot LEADER. Le-ta pa po svoji vsebini in namenu ni
predviden za tovrstne investicije. V
vsakdanjem življenju ugotavljamo, da
so razne govorance visokih politikov
in njihova prizadevanja o ohranjanju
poseljenosti in identitete podeželja ter
povečevanju samooskrbe samo pesek
v oči. Za egiptovsko ljudstvo se je »kriza« dobro iztekla, ker sta se vladar in
preprost človek (beri: suženj) dogovorila. Kako se bo izteklo pri nas, pa si
v svoji domišljiji naj predstavlja vsak
bralec sam.
Zaenkrat hrana še raste na podeželju
in slovenska zemlja še rodi in zmore
prehraniti svoje ljudi. Ne potrebujemo
kitajske zelenjave, saj niti domače ne
zmoremo prodati. Zato bi bilo dobro,
da se v imenu »nacionalnega interesa«, čeprav živa duša točno ne ve, kaj
bi naj to v Sloveniji pomenilo, ohranja
podeželje. Oprostite, ne samo ohranja,
ampak tudi razvija. Za dobro vseh
nas!
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Nova defibrilatorja v občini
V ponedeljek, 15. junija 2015, sta bila svojemu namenu predana defibrilatorja na bencinskem
servisu v Vučji vasi in v gasilskem domu v Kokoričih. Po AED napravi v poslopju banke v Križevcih
pred nekaj leti so tako sedaj na področju občine Križevci tri takšne naprave, ki rešujejo življenja.
Defibrilator v Vučji vasi je prispeval
Zdravstveni dom Ljutomer, v Kokoričih pa vaščanka Olga Lupša, ki je
izvajalka storitve pomoči družinam na
domu. Takratni direktor Zdravstvenega doma, mag. Tomislav Nemec, je
povedal, da gre za pomembno pridobitev za občane. Pomembno je, da vedo
z njim ravnati in da je v zadnjem času
zaradi usposobljenosti izvajalcev nujne
medicinske pomoči manj smrtnih
primerov na terenu. Tudi župan Občine
Križevci, mag. Branko Belec, je dejal,
da so pomembne prve minute, kako
nekdo odreagira pri srčnem zastoju in
na kakšen način nudi pomoč drugemu

človeku. Bistveno je, da je na različnih
lokacijah na voljo čim več AED naprav,
da se tako lahko človeku do prihoda
ekipe nujne medicinske pomoči reši
življenje. Vsekakor pa si oba želita, da
bi se naprava čim manj uporabljala in
da bi bila življenja čim manj ogrožena.
Ekipa nujne medicinske pomoči je
zainteresiranim občanom na obeh
lokacijah prikazala postopek oživljanja
in delo z AED, občani pa so se lahko
tudi sami preizkusili na lutki. Naprava
z oznako AED (avtomatski eksterni
defibrilator) je prenosna elektronska
naprava, ki je sposobna zaznati zastoj
srca pri človeku. S pomočjo električ-

nega sunka lahko srce ponovno zažene
in s tem reši življenje. Sestavljena je iz
ohišja z baterijo, iz tega pa izhajata dve
nalepki – elektrodi. Ima dobro viden
gumb za vklop in proženje električnega
sunka ter zvočnik, iz katerega je slišati
navodila za uporabo v slovenskem
jeziku. Uporaba je varna in enostavna,
zato ga lahko uporablja prav vsak. Sam
po sebi aparat še ne rešuje življenj, je
pa izjemno pomemben dodatek pri
oživljanju s pritiski na prsni koš in z
umetnim dihanjem.
Lidija Domanjko

Kratko in preprosto navodilo za uporabo na primeru:
Nahajate se pred lokalom v Vučji vasi na
bencinskem servisu. Pred vami se nekdo
zgrudi na tla. Kako ukrepati?
▪▪ Najprej poskrbite za svojo in bolnikovo
varnost.
▪▪ Obolelega primete za rame in ga stresete
ter ga glasno ogovorite.
▪▪ Če se ne odziva, preverite dihanje in
pulz. Če tega ni, glasno pokličete: » Na
pomoč.«
▪▪ Sprostite dihalno pot in takoj začnete z
zunanjo masažo srca in umetnim dihanjem (2 vpiha na usta, 30 pritiskov na
prsni koš), ostali očividci takoj pokličejo
112 in nekdo izmed njih odide po avtomatski defibrilator.
▪▪ Aparat odpremo in delamo natančno
tako, kot nas sam usmerja. Pomembno
je, da se zunanja masaža srca izvaja
neprekinjeno do prihoda ekipe nujne
medicinske pomoči. Masažo prekinemo
samo takrat, ko nam aparat naroči, da
moramo defibrilirati.
Pomembno je, da po vsaki uporabi defibrilatorja obvestite upravo Občine Križevci ali
Zdravstveni dom Ljutomer zaradi preverjanja opreme in dopolnitve le-te.
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Rojstva v Občini Križevci
Občina Križevci ob rojstvu
otroka staršem nameni 150
eur. Roditelj, ki ima skupaj
z otrokom stalno bivališče
na območju občine Križevci,
mora za pridobitev pravice
najkasneje v roku treh mesecev
od rojstva otroka na občini
vložiti vlogo za uveljavljanje
pravice. V letu 2014 je občinska
uprava izdala devetnajst odločb
o dodelitvi denarnih sredstev
ob rojstvu otroka.

Nikolas Marin

V drugi polovici leta 2014 so sredstva prejeli: Hana Erhatič,
Dorijan Horvat, Aljaž Rajnar, Alen Močnik, Lucija Kosalec,
Lian Antolin, Filip Slavič, Kaja Kodela Novak in Nik Ferenček. Letos je bilo izdanih trinajst odločb. Rodili so se: Aleks
Krebs, Niko Gujtman, Nikolas Marin, Anaja Prijol, Sebastian Zmazek, Lara Babosek, Liana Kolarič, Jure Žnidarič,
Lana Antolin, Jure Jakelj, Alisa Hudin, Manuel Magdič,
Bine Poredoš in Mai Pozderec.
Otrokom želimo mavrično in brezskrbno otroštvo.

Biti z otroki
je zdravilo za dušo.
(Fjodor Dostojevski)

Lidija Domanjko
Foto: arhiv družine Marin

Denarne spodbude
študentom
Občina Križevci z zagotavljanjem sredstev v svojem proračunu
že več let nagrajuje 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.
Občina vsako leto v mesecu oktobru
na spletni strani Občine Križevci
objavi javni razpis, da lahko študenti v
odprtem roku podajo vloge za dodelitev
nagrad. V letošnjem letu je v proračunu
za ta namen razpisanih 10.000 eur,
ki se bodo porazdelili med uspešne
študente.
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Glede na pozitiven odziv si bo Občina
Križevci tudi v prihodnosti prizadevala
spodbujati in nagrajevati uspešne in
prizadevne študente na svojem območju.
Lidija Domanjko
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Občinski svet Občine Križevci
Člani Občinskega sveta Občine Križevci, ki so bili izvoljeni na lanskoletnih
lokalnih volitvah oktobra, so doslej
zasedali na šestih rednih sejah, ena
seja je bila korespondenčna. Konstitutivna seja je potekala 23. oktobra 2014.
V skladu s Poslovnikom Občinskega
sveta Občine Križevci jo je vodil najstarejši član, Anton Lovrenčič. Občinski
svet šteje trinajst članov, od tega je šest
članov iz prve, sedem članov pa iz druge volilne enote. Mandat članov Občinskega sveta traja štiri leta. Župan,
mag. Branko Belec, je s 1. februarjem
2015 za podžupana Občine Križevci
imenoval Bogomira Gaberca. Oba
funkciji opravljata nepoklicno. Gradiva
s sej Občinskega sveta so dostopna na
spletni strani Občine Križevci – http://
www.obcina-krizevci.si/index.php/
za-obcane/obcinski-akti/datoteke-seje-obcinskega-sveta.
Lidija Domanjko

Formiranje in delovanje vaških odborov
Konec novembra in v začetku decembra 2014 so se po vaseh križevske občine formirali novi vaški
odbori. Župan Občine Križevci, mag. Branko Belec, je bil prisoten na vseh vaških odborih, ki so
največkrat potekali v vaško-gasilskih domovih. Na odbore so bili vabljeni vsi občani, vsak v svoji
vasi, glede na stalno prebivališče.
Tričlanski vaški odbori delujejo kot
posvetovalna telesa in nimajo pravne
subjektivitete. Člane vaških odborov
na svojih zborih imenujejo in razrešujejo prebivalci naselij vaških odborov.
Na vaških odborih so dosedanji člani
predstavili poročila, kjer so zapisali in
izpostavili najpomembnejša opravila,
ki so jih postorili v zadnjih štirih letih.
Prav tako je med prisotnimi potekalo
novo imenovanje odbornikov. Nekaterim članom, ki so funkcijo v prejšnjem
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mandatu že opravljali, je bila ponovna
zaupana funkcija vaškega odbornika.
Člani vaških odborov so v nekaj dneh
po opravljenih zborih županu dostavili
zapisnike in program dela za obdobje
2014–2018. Naloga članov vaških odborov je predvsem sodelovanje s člani
odborov občine, preko katerih dajaje
predloge, pobude in pripombe. Poleg
tega dajejo tudi predloge za ureditev
in polepšanje kraja, sodelujejo pri komunalnih akcijah, seznanjajo pristojne

organe občine s težavami in potrebami prebivalcev na področju urejanja
prostora in varstva okolja. Sodelovanje
vaščanov pri skupnih delovnih akcijah
se prepozna v lepši urejenosti vasi in
zadovoljstvu vaščanov, da so naredili
nekaj dobrega za svoj kraj.
Lidija Domanjko
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Na fotografiji v prvi vrsti od leve
prosti desni sedijo: Anton Kšela, Anton
Petovar, Bogomir Gaberc, župan, mag.
Branko Belec, Frančiška Rakuša in
Anton Lovrenčič. V drugi vrsti od leve
proti desni stojijo: Anton Moravec,
Robert Jelen, Timotej Jagodič, mag.
Hermina Vrbanjšak, Tomaž Osterc,
Branko Slavinec, Andrej Weis in
Tomaž Hodnik.

Vaški odbor Križevci

Vaški odbor Boreci

Vaški odbor Iljaševci

Vaški odbor Stara Nova vas

Vaški odbor Bučečovci

Vaški odbor Vučja vas

GLAS OBČINE 2015
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Strokovna ekskurzija
po naši prestolnici
V četrtek, 11. junija, smo se podali na strokovno ekskurzijo v
Ljubljano. Pot nas je vodila po avtocesti do naše prestolnice,
kjer smo najprej zavili do predsedniške palače. V njej od leta
1993 domujejo predsednik Republike Slovenije, njegov urad
ter Generalni sekretariat slovenske vlade. Graditi so jo začeli
že leta 1886 in vse do danes se niti zunanjost niti notranjost
palače ni bistveno spremenila. Po sprehodu skozi palačo in
predstavitvi se nam je pridružil predsednik Borut Pahor.
Priložnost smo izkoristili za hitro fotografiranje in kratek
klepet.
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Foto: arhiv predsedniške palače
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Ker smo bili časovno precej omejeni,
smo se hitro podali proti drugi državni instituciji, parlamentu. Stavbo je
v 60. letih prejšnjega stoletja zasnoval slovenski arhitekt Vinko Glanza.
Značilnost zgradbe je, da so se pri njeni
gradnji držali načela, da se uporabijo
domači materiali, kot so kamen, les in
marmor. Mozaiki, ki bogatijo notranjost poslopja, so delo priznanih slovenskih umetnikov, Jožeta Ciuhe, Iva
Šubica, Marija Preglja, Ivana Seljaka-Čopiča, medtem ko preddverje velike
dvorane zaznamuje freska Zgodovina
Slovencev od naselitve do konca druge
svetovne vojne, delo akademskega slikarja Slavka Pengova. Pri ogledu parlamenta sta se nam pridružila prleška
poslanca Franc Jurša in mag. Aleksander Kavčič. Naslednji postaji naše ekskurzije sta bili pri Varuhu človekovih
pravic ter Komisiji za preprečevanje
korupcije, ki se nahajata v isti stavbi.
Tam so nas predstavniki obeh institucij seznanili s svojimi pristojnostmi in
primeri iz prakse. Temu je sledil še vodeni ogled Pivovarne Union in Muzeja
pivovarstva. Pivovarna Union je ena
največjih pivovarn v Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1864 kot majhno
družinsko podjetje bratov Kosler in se
je sprva imenovala Pivovarna Kosler.
Kasneje, leta 1909, sta brata ustanovila
Delniško družbo Pivovarne Union, ki
je poleg Pivovarne Kosler na začetku
združevala še tri drugi pivovarne,
kasneje je Pivovarna Union prevzela še

20

več manjših slovenskih pivovarn. Kljub
težavam, s katerimi se je pivovarna
soočala skozi leta svojega delovanja, je
podjetje leta 1946 postalo nacionalizirano, ustanovljeno je bilo Družbeno
podjetje Pivovarna Union. S prodajo
51,11% delnic Pivovarne Laško pa je ljubljanska pivovarna v aprilu 2015 prešla
v roke nizozemske Pivovarne Heineken
International. Leta 1987 je bil odprt
Pivovarski muzej, lani pa je zaživela v
stavbi stare sladarne, eni najstarejših
in spomeniško zaščitenih industrijskih
zgradb v Ljubljani še pivnica Pivovarne
Union, kjer smo se okrepčali s kosilom.

Na poti proti Prlekiji smo se ustavili
še v štajerski prestolnici, kjer smo si v
centru mesta ogledali Vinagovo vinsko
klet. Tam smo strokovno razlago zaključili z degustacijo štajerskih žlahtnih kapljic. Pri študentskih domovih
Univerze v Mariboru smo si ogledali
primer dobre prakse – fitnes na prostem. Nazadnje smo obiskali igralnico
Mond v Šentilju, kjer smo se seznanili
s pravili igre in povečerjali. V domačo
občino smo se vrnili v poznih večernih
urah polni lepih vtisov.
Helena Krajnc
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Najuspešnejši učenci Osnovne šole Križevci
na sprejemu pri županu
Župan Občine Križevci, mag. Branko Belec, je v sejni sobi Občine Križevci pripravil sprejem za
deset učencev iz OŠ Križevci, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje in se lahko pohvalijo z
odličnim uspehom v vseh letih šolanja.
Najuspešnejši osnovnošolci križevske
šole so tokrat Kaja Antolin, Klara Dragović, Melani Erjavec, Maša Štuhec,
Meta Štuhec, Kaja Zupančič, Nuša Pučko, Vita Jana Bohanec, Gaja Šiško in
Žiga Žnidarič. Odličnjaki so v spomin
za odličen uspeh v šoli prejeli unikatne
spominske kipce, ki so delo priznanega
umetnika iz križevske občine, Roberta
Juraka. Poleg odličnjakov so knjižne
nagrade za izjemne dosežke na državnem nivoju prejeli še: Klara Dragović
– zlato Cankarjevo priznanje, Filip
Zver – zlato priznanje v Veseli šoli; Vita
Jana Bohanec, Kaja Antolin in Nuša
Pučko – zlato priznanje za raziskovalno nalogo Sledi prve svetovne vojne
s poudarkom v občini Križevci; Kaja
Zupančič in Melani Erjavec – zlato priznanje za projektno nalogo Naš prosti
čas, naša prihodnost; Maša Maučec,
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Tina Sovič in Veronika Djačkaj – zlato
priznanje na tekmovanju Zlata kuhalnica; Meta Štuhec, Maša Štuhec,
Klara Dragović in Kaja Antolin – zlato
priznanje v tekmovanju Fotoreportaža
o tekmovanju iz logike; Kaja Zupančič,
Vita Jana Bohanec, Marko Sagaj in Pia
Zupančič – zlato priznanje v tekmovanju Prvaki znanja in Vito Štrakl –
drugo mesto na državnem tekmovanju
iz atletike. Sprejema so se udeležile
tudi ravnateljica šole, Lidija Koroša, ter
razredničarki Metka Štuhec in Božena
Kurbos, ki sta bili hkrati mentorici
učencem, ter še preostali mentorji,
ki so učence pripravili, da so osvojili
najvišja priznanja na državnem nivoju.
To so: Marjeta Blagovič, Alenka Kajtna
Zorko, Manica Karba in Edi Petek.
V svojem nagovoru je župan, mag.
Branko Belec, poudaril, da je znanje

pomembna vrednota, ki jo je potrebno
vedno nadgrajevati in da je počaščen,
da lahko kot župan sprejme najzaslužnejše učence, hkrati pa ima od njih
tudi veliko pričakuje v prihodnosti, saj
so s svojimi dosedanjimi intelektualnimi dosežki dokazali, da je v njih še
mnogo potenciala, ki ga je potrebno
razviti in izkoristiti. Kot popotnico za
nadaljnje življenje jim je povedal še,
da je pomembno stopiti izven okvirov
svojega domačega kraja, v tujino, širiti
krog prijateljev, ampak naj nikoli ne
pozabijo, od kot prihajajo – naj povsod
ponosno povedo, da so Prleki. V imenu
osnovnošolcev se je za sprejem zahvalila ravnateljica Lidija Koroša, ki je
izpostavila dobro sodelovanje med šolo
in občino.
Lidija Domanjko
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Stanje na področju trga dela v
občini Križevci
Stopnja registrirane brezposelnosti v
mesecu maju 2015 je v občini Križevci
13,3 odstotna, kar je sicer več kot v
enakem obdobju leta 2014, ko je bila
stopnja 11,7 odstotna, vendar je to še
vedno ena najnižjih stopenj brezposelnosti v pomurski regiji. V tem času so
se prijavile delavke Mure in s tem se je
stopnja brezposelnosti povečala.
Konec junija je bilo na Zavodu za
zaposlovanje prijavljenih 195 oseb s
prebivališčem v občini. Večina, kar
51,2 odstotka oseb, ima poklicno ali
srednjo strokovno izobrazbo, 22,1
odstotkov jih ima končano ali nedokončano osnovno šolo. Prijavljenih je
skoraj 62,1 odstotka žensk, njihov delež
se še povečuje. Delodajalci objavljajo
zelo malo delovnih mest za ženske,
zato se težko zaposlijo. Povečuje se tudi

število prijavljenih invalidov in tako je
v evidenci prijavljenih 25,6 odstotkov
oseb s statusom invalida. V letu 2014 je
bilo takšnih oseb 24,9 odstotkov. Tudi
invalidi so na trgu dela težko zaposljivi.
Mladih do 29 let je v celotni strukturi
prijavljenih 27,2 odstotka. Za mlade
izvajamo v letu 2015 ukrep Jamstvo za
mlade. Gre za ukrep, s katerim poskušamo pospešiti njihovo zaposlovanje.
Prvi pozitivni rezultati se že kažejo, saj
se mladi v tem času pospešeno zaposlujejo.
Občina v letošnjem letu izvaja dva
programa javnih del, v katera so vključene štiri osebe. Delno pa financira
javna dela še pri drugih izvajalcih v
občini – v šoli, vrtcu in domovih. Tako
sofinancira še šest programov javnih
del, v katere je vključeno petnajst

oseb. Javna dela so posebna oblika
zaposlitve, kjer se vključijo osebe, ki v
realnem delovnem okolju težko dobijo
zaposlitev. To so osebe, ki so na zavodu
prijavljene že več kot eno leto.
Na zavodu v tem času delodajalci iščejo predvsem osebe s poklicno izobrazbo: šoferje, vse poklice v gradbeništvu,
v gostinstvu in turizmu, v storitvenih
dejavnostih – frizerje, električarje,
ličarje, pleskarje, …
Občina Križevci je ena izmed občin
v Pomurju, ki ima najnižjo stopnjo
registrirane brezposelnosti v regiji, kar
je zelo spodbudno. Upamo, da se bo ta
trend nadaljeval.
Jelka Jež, vodja urada za delo

Obvestila
Brezplačen tenis za
občane

ure na igrišču številka 2. Kontaktna oseba za rezervacijo terminov
in informacije je Dejan Heric, ki je
dosegljiv na telefonski številki 041
260 589. Ključ lahko igralci prevzamejo na recepciji hotela, kamor ga
po končani rekreaciji tudi vrnejo.

Občina Križevci se je v letu 2015 pridružila sedemnajstim pomurskim občinam, ki svojim občanom omogočajo brezplačno pravno pomoč v okviru
pisarne brezplačne pravne pomoči Zavoda PIP. Zavod PIP je neprofitni zavod,
ki v pomurski regiji deluje že skoraj desetletje, prav tako je že dlje časa prisoten v podravski regiji. Zgolj v pisarni v Murski Soboti na letni ravni zagotovijo
pomoč okrog tisoč osebam. Brezplačno pravno pomoč zagotavljajo pravniki z
večletnimi delovnimi izkušnjami, ki se na dnevni ravni soočajo z različnimi
pravnimi primeri.
Brezplačna pravna pomoč obsega poglobljeno 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 potrebi bo Zavod PIP zagotavljal tudi tako
imenovana posredovanja, kar pomeni, da bodo pravniki v stikih z različnimi
javnimi organi oziroma zasebnimi subjekti, s katerimi imajo občani pravni
primer, ter na ta način pospeševali reševanje zadev. Pravniki Zavoda PIP zagotavljajo brezplačno pravno pomoč z vseh pravnih področij.
V primeru, da potrebujete brezplačno pravno pomoč, se predhodno naročite
na tel. št. (02) 535 27 60 vsak delavnik med 9. in 13. uro. Prostori Zavoda PIP
se nahajajo na Zvezni ulici v stavbi Pokrajinske in študijske knjižnice – vhod
s Trga kulture. 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 pisarna Zavoda PIP v Mariboru na Gosposvetski cesti 86 v bližini študentskega kampusa.

Lidija Domanjko

Dejan Bogdan, direktor zavoda PIP

Športna zveza Križevci je v sodelovanju z Občino Križevci v letu 2015
zagotovila brezplačno igranje tenisa
na igrišču v Banovcih. Termina sta
v torek in petek od 18.00 do 20.00
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ENSVET – energetsko svetovanje za
občane
ENSVET nudi strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje pri obnovi starejšega objekta ali pri gradnji novega
doma. Nasvet o učinkoviti rabi energije (URE) in uporabi
obnovljivih virov energije (OVE) vam bo v pomoč, kako
svoj denar pravilno in učinkovito uporabiti pri gradnji
ali obnovi hiše, stanovanja in naprav. Razmislek o rabi
energije se dolgoročno obrestuje, saj cene energije nezadržno rastejo. Z brezplačnimi nasveti vam bomo pomagali zmanjšati stroške energije in povečati zadovoljstvo in
ugodje bivanja.
Eko sklad je objavil letošnji javni razpis 29SUB-OB15 za
nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe,
rabe obnovljivih virov energije in energijsko učinkovitost
stanovanjskih stavb:
▪▪ vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi;
▪▪ vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso;
▪▪ vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje
stanovanjske stavbe;
▪▪ priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije;
▪▪ vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega
stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi;
▪▪ toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe;
▪▪ toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi;
▪▪ vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi;
▪▪ gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe;
▪▪ celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske
stavbe;
▪▪ nakup stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski
stavbi, prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj nič
energijskem razredu.
Višina nepovratne spodbude znaša do 25 odstotkov
investicijske vrednosti. Nepovratna sredstva lahko dobijo
lastniki, ožji družinski člani, najemniki v stanovanjskih
hišah ali večstanovanjskih stavbah. Višina sredstev je
omejena. Poleg nepovratnih sredstev je možno dobiti tudi
ugoden kredit.
V naši pisarni dobite prijavnico za razpis in razpisno
dokumentacijo, pomagamo vam jo izpolniti
in sestaviti. Uradne ure so vsako sredo od 10.00 do 12.00
in od 16.00 do 18.00 oziroma po dogovoru.
Svoj obisk v pisarni predhodno najavite na tel. 02 584
90 42 ali po e-pošti: obcina.ljutomer@ljutomer.si, da se
izognete neprijetnemu čakanju.

Vaška tržnica v Križevcih
Občina Križevci se zaveda pomena lokalne samooskrbe
in trajnostnega razvoja turizma, zato želi s prodajo pridelkov, proizvodov in izdelkov vključiti lokalne produkte s podeželja. Vaška tržnica v središču Križevcev, na
vaškem jedru, daje možnost, da lahko občani presežke
pridelkov prodajo v svojem lokalnem okolju.
Osnovni namen vaške tržnice je spodbujanje razvoja in
ohranjanje podeželja z neposredno prodajo kmetijskih
pridelkov in proizvodov. Prodajo bi oglaševali s stalnimi
informacijami o ponudbi na pročelju tržnice. Predvideva
se, da bi se prodaja na stojnici vršila vsak petek popoldan in v soboto med 8. in 13. uro, prvič v sklopu občinskega praznika. Na stojnici bi potekala prodaja domačih
pridelkov in izdelkov, od svežega sadja in zelenjave,
zelišč, medu, mesnih izdelkov, različnih vrst kruha,
peciva, rezancev, vina, žganja, sokov in še marsikatera
druga prleška dobrota, do izdelkov domače umetnostne
obrti.

Vaška tržnica naj bi tako postala stičišče občanov, krajanov občine Križevci ter okolice, turistov in del družabnega utripa ter prepoznavnosti kraja. Na vaški tržnici v
Križevcih pri prodaji lahko sodelujejo kmetje, osebe, ki
imajo registrirano dejavnost, in društva iz Prlekije.
Z vzpostavitvijo vaške tržnice želimo doseči pozitivne
učinke na zdravje prebivalcev in na okolje, hkrati pa
tudi dodaten prihodek registriranih ponudnikov. S
ponudbo lokalnih pridelkov se zagotavlja tudi promocija kraja, promocija domačih proizvodov, ozaveščanje
kupcev o zdravi lokalni hrani, krepitev lokalne identitete, spodbujanje trajnostnega razvoja turizma, povečanje
ponudbe izdelkov s podeželja, spodbujanje posameznikov k registraciji kmetijske/dopolnilne dejavnosti in prispevek k povečanju deleža prodajanih domačih izdelkov.
Trženje je zastonj, za informacije se je potrebno obrniti
na Občino Križevci. Še vedno pa je odprto vprašanje, s
katerim se obračamo na vas, spoštovani občani: Ali naj
bo to Vaška tržnica, Lokalna tržnica ali kaj tretjega?
Pripravili: župan in občinska uprava

Valentin Odar, vodja ESP Ljutomer
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Krajevni urad v Križevcih preseljen v
prostore Občine Križevci
Uradni prostori Krajevnega urada Križevci pri Ljutomeru
so se preselili iz pritličja v II. nadstropje iste stavbe. Zaradi
zmanjšanja stroškov plačila najemnine je Upravna enota
Ljutomer morala poiskati ugodnejšo rešitev. Sklenila je
dogovor z Občino Križevci, ki je z razumevanjem pristopila k
reševanju navedene problematike.

Delovni čas krajevnega urada ostaja nespremenjen, in sicer
v ponedeljek od 7.30 do 10.30 in od 11.00 do 15.00.
V novih prostorih bomo začeli poslovati z 31. avgustom
2015, saj je Krajevni urad Križevci v času letnih dopustov od
29. 6. 2015 do 28. 8. 2015 zaprt.
Stranke si na Krajevnem uradu Križevci lahko uredite naslednje:
▪▪ podate vlogo za izdajo osebne izkaznice;
▪▪ podate vlogo za izdajo potnega lista;

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
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prijavite/odjavite začasno ali stalno prebivališče;
pridobite izpisek iz matičnega registra;
pridobite potrdilo o stalnem oz. začasnem prebivališču in
skupnem gospodinjstvu;
potrdite obrazec za podajo podpore za referendum;
potrdite obrazec drugih tujih organov (npr. potrdila o življenju v tujini, obrazec E401 – za pridobitev družinskih
prejemkov v tujini, …);
overite podpise, kopije in garantna pisma;
pridobite potrdila iz zbirk geodetskih podatkov;
pridobite redni izpisek iz zemljiške knjige;
podate ponudbo za nakup zemljišča, ki je objavljeno na
oglasni deski;

▪▪
▪▪

podate vse vloge za postopke, ki se vodijo na upravni
enoti;
podate dopolnitve vlog, za postopke, ki so že v postopku
reševanja na upravni enoti.

Seznanjamo pa vas tudi z aktualnimi novostmi:
1. Sprememba Zakona o izenačevanju možnosti
invalidov
Tehnični pripomočki in prilagoditev vozila
19. oktobra 2014 se je pričel uporabljati spremenjen Zakon o
izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI-A, Uradni list RS, št.
50/2014, v nadaljevanju: ZIMI) in Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila (Uradni list RS, št. 71/2014).
Od tega datuma lahko na Upravni enoti vložite zahtevo za
uveljavitev tehničnega pripomočka oz. zahtevo za uveljavitev
priznanja prilagoditve vozila in sicer:
1. invalidi s senzornimi okvarami (slepi, slabovidni, gluhi,
naglušni, gluhoslepi) za naslednje pripomočke:
- elektronska varuška, svetlobni hišni zvonec z alarmom,
videofon, FM-sistem, FM-sistem prilagojen za osebe s
polževim vsadkom, indukcijska zanka za TV, zapestna ročna
ura-vibracijska, telefonski aparat z ojačevalcem, svetlobni/
zvočni indikator-budilka, vibracijska ura budilka, baterije za polžev vsadek, govoreča zapestna ura z vibratorjem,
prenosna tipkovnica za gluhoslepe osebe, magnetna tabla z
izbočenimi črkami, govoreči kalkulator, indikator svetlobe,
prenosna elektronska lupa, sinteza slovenskega govora, ura
za slepe osebe, ura za slabovidne osebe, govoreči diktafon,
govoreča osebna tehtnica, govoreča kuhinjska tehtnica,
mobilni telefon, tablični računalnik, prenosni osebni računalnik – po 1. 1. 2016 še; programski vmesnik za uporabo
osebnega računalnika za slepe osebe, programski vmesnik
za osebni računalnik za povečavo in branje, programski
vmesnik za osebni računalnik za povečavo in branje.
Gibalno ovirane osebe, ki lahko same upravljajo prilagojeno vozilo (upravičenec do prilagoditve vozila – voznik) ali
same ne upravljajo vozila, prilagoditev pa je nujno potrebna
za vstopanje in varno vožnjo (upravičenec do prilagoditve
vozila – sopotnik) za naslednje prilagoditve:
- ročno upravljanje zavore, plina in sklopke, ročno upravljanje zavore in plina, ročno upravljanje sklopke (mehanski
sistem), avtomatska sklopka (pnevmatski sistem), avtomatska sklopka (elektronski sistem), ročna zavora na levi
strani – premostitev, paralelna sklopka za plin na levi strani
od zavorne stopalke, podaljšanje nožnih stopalk z vmesnim
pregibom, dvignjen pod vozila (podpora za peti), prilagoditev oblike stopalk zavore in plina, krogla ali vilice na volanu,
specialna rokavica na volanu, prilagoditev menjalne ročice,
mehanske premostitve obvolanskih ročic, elektronsko upravljanje luči, smernikov in brisalnikov na volanu – IP, vklop
smernikov in preklop luči z nogo (elektronsko krmiljenje),
brezkontaktni zagon vozila in identifikacija ključa, elektronsko upravljanje ročne zavore, modifikacija volana – višina in
smer volanskega droga-IP, predelava hidravličnega mehanizma volana (mehčanje) – IP, prilagoditev vozila za vožnjo z
invalidskega vozička, avtomatsko odpiranje vrat-IP, prilagoditev sedeža – mehanska prilagoditev, prilagoditev varnostnega pasu, prilagoditev naslona za glavo, dvižni sedež,
GLAS OBČINE 2015

poglobitev poda za dosego večje notranje višine, zložljive
prenosne rampe, klančina (ročno upravljanje in elektronsko
upravljanje), hidravlično ali električno dvigalo za kombi,
sistem za dvig vozička v avto, dvigalo za dvig osebe na sedež,
vgradnja letev za vpenjanje vozička, varnostni pasovi za
pritrditev vozička, el. mehanizem za pritrditev vozička, el.
upravljanje zavore in plina, el. upravljanje volana, kompletno el. upravljanje vozila z upravljalno ročico, avtomatski
menjalnik – novo osebno vozilo, avtomatski menjalnik –
novo kombi vozilo.
Namen zakona je preprečevati in odpravljati diskriminacijo
invalidov, ki temelji na invalidnosti in je življenjskega pomena za tiste invalide, ki potrebujejo več podpore za samostojno življenje.
Poudariti je treba, da pri tehničnih pripomočkih in prilagoditvah ne gre za podvajanje s pripomočki, ki jih invalidi
lahko uveljavljajo pri zdravstveni zavarovalnici (npr. proteze
udov ali invalidski voziček, bela palica za slepe ali slušni
aparat za naglušne – gluhi niso upravičeni do nobenega
pripomočka iz tega naslova). Gre za tehnične pripomočke,
ki so namenjeni večji socialni vključenosti in ki invalidi
potrebujejo pri vsakdanjem vključevanju v družbo, oziroma
jih potrebujejo za premostitev komunikacijskih ovir in za
omogočanje varnega in samostojnega življenja.
2. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na
črno
Osebno dopolnilno delo
S 1. 1. 2015 so se začele uporabljati določbe Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št.
32/2014) glede osebnega dopolnilnega dela.
Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik sam
opravlja dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela
ali opravlja druga manjša dela, izdeluje izdelke domače in
umetnostne obrti in druge izdelke, ki se izdelujejo na domu
pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih in
jih prodaja. Tudi kadar nabira in prodaja gozdne sadeže in
zelišča pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače in da so določena v Pravilniku o osebnem dopolnilnem
delu.
Po 1. 1. 2015 bo potrebno osebno dopolnilno delo pred začetkom opravljanja priglasiti pri Agenciji Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu:
AJPES). Priglasitev se opravi prek spletnega portala AJPES
ali osebno na upravni enoti, ki za posameznika priglasitev
opravi prek spletnega portala AJPES.
Posameznik iz tretjega odstavka tega člena, ki bo imel priglašeno osebno dopolnilno delo, bo lahko opravljal dela, če
bo imel med opravljanjem dela vrednotnico, ki se bo glasila
na njegovo ime. Vrednotico si mora pridobiti pred začetkom
opravljanja dela in velja 1 mesec.
3. Nova Uredba o dopolnilnih dejavnostih na
kmetiji
Opravljanje dopolnilnega dela na kmetiji
Dne 12. 8. 2014 je začela veljati nova Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 58/2014), ki
določa, da se na kmetiji lahko opravljajo naslednje skupine
dopolnilnih dejavnosti: predelava primarnih kmetijskih
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pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč; predelava gozdnih
lesnih sortimentov; prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov
s kmetij; vzreja in predelava vodnih organizmov; turizem
na kmetiji; dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na
kmetiji, storitvami oziroma izdelki; predelava rastlinskih
odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih
virov; storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in
opremo, zakol živali ter ročna dela; svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo.
Med skupinami dejavnosti je na primer v okviru turizma na
kmetiji novost t. i. apiturizem s področja čebelarstva.
Podrobnejši seznam dopolnilnih dejavnosti znotraj navedenih skupin ter pogoji za njihovo opravljanje so navedeni v
Uredbi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, ki je dosegljiva
tudi na spletnem naslovu http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142546.
Obstoječi nosilci dopolnilnih dejavnosti morajo opravljanje
teh dejavnosti uskladiti z določbami nove uredbe najpozneje
do 1. januarja 2016.
Aleksandra Stamničar Veronik

Občinska zemljišča naprodaj
Občina Križevci prodaja več stavbnih zemljišč v naseljih
Boreci, Iljaševci in Ključarovci.
Cena pozidanega stavbnega zemljišča, parcelna številka
485/9 in 485/21 v Ključarovcih, je 11.000,00 eur. Cena
nepozidanega stavbnega zemljišča v Iljaševcih, parcelna
številka 419/1, 419/2 in 419/3, je 17.700,00 eur + ddv.
Podrobnejše informacije glede cen ostalih zemljišč in
pogojev nakupa prejmete na telefonski številki 02 584
40 40, po elektronski pošti: info@obcina-krizevci.si ali
osebno na sedežu občine.
Lidija Domanjko

Bralna značka za odrasle 2015/2016
Spoštovani bralci,
za naslednje šolsko leto že pripravljamo nov izbor tridesetih knjig v okviru Bralne značke za odrasle 2015/2016.
Letos bo novost Bralni klub Splošne knjižnice Ljutomer,
kjer boste lahko misli o prebranih knjigah podelili z
ostalimi udeleženci Bralne značke. V projekt, ki se bo
začel 20. oktobra 2015 in bo trajal do 23. aprila 2016, si
želimo pritegnili posameznike, javne institucije, društva
in gospodarske družbe z namenom, da Ljutomer in ostale
občine (Križevci, Veržej in Razkrižje) spremenimo v bralna mesta. Vabila za sodelovanje v Bralni znački za odrasle
lahko dobite na vaši občini od 20. septembra 2015 dalje.
Vabljeni k sodelovanju in branju.
Kolektiv Splošne knjižnice Ljutomer
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Nasad aronije
Smo štiričlanska družina, mama Jana, ata Aleš ter hčerki Neža in Ajda, ki piše svojo zgodbo o
mini kmetiji J.A.N.A. iz Dobrave. V letu 2014 smo stopili na pot družinskega projekta, ko se nam
je porodila ideja, da bi zasadili nasad aronije. Lanskega septembra so se naše ideje uresničile – na
površini cca 1 ha smo posadili 1662 sadik aronije, sorte Nero.
Aronija je trajna grmovnica (na tak
način jo tudi vzgajamo), uvrščena med
jagodičevje, in zraste v obliki grma
približno dva metra visoko ter meter
in pol široko. Uspeva na vseh tipih
zemljišč in je zato zelo nezahtevna in
neobčutljiva za gojenje. Primerna je
tako za domači vrt kot za večje plantažne površine. Rastlina nima škodljivcev, odlično prenaša tako mraz kot
vročino, je neobčutljiva na onesnaženost in bolezni. Ravno zato jo pridelujemo povsem ekološko, brez kemičnih
preparatov.
V Sloveniji sadež šele pričenjamo
spoznavati, saj avtohtono prihaja iz
Severne Amerike, kjer so ga gojili in
uporabljali kot zdravilo že Indijanci.
Odlični pogoji za sajenje in gojenje so
tudi pri nas, zato so sadike aronije v
zadnjem času zamenjale marsikatero
prej z vinogradi in sadovnjaki zasajeno plantažo. Aronija raste počasi,
zato lahko prve plodove pričakujemo
v tretjem letu življenja, maksimalno
rodnost pa doseže po osmih, ko lahko
iz enega grma dobimo od osem do dvanajst kilogramov plodov. Grmi aronije
začno odganjati zgodaj spomladi, maja
jih krasijo lepi beli cvetovi, ki so združeni v socvetje. Jagode so v začetku
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zelene, nato rdeče, ko dozorijo, konec
avgusta oziroma začetku septembra, pa
so temno vijolične, skoraj črne barve in
imajo lastnost, da ne gnijejo. Rastlina
rodi vsako leto, čas trgatve pa je zelo
očiten, zato je ne moremo zamuditi.
Jagode imajo zelo močan okus, k temu
prispeva visoka vsebnost flavonoidov,
ki dela sadež rahlo trpek, izdelki iz

vitaminska bomba – vsebujejo veliko
vitamina A, C več vrst vitamina B, E in
zelo redek vitamin P, ki spodbuja pravilno delovanje in absorpcijo vitamina
C, betakaroten, kalij, kalcij, mangan,
jod in fosfor. Plodove lahko uživamo
sveže, dovolj je, da pojemo približno
30 plodov dnevno, da bi se zadovoljila
dnevna potreba po P vitaminu in dru-

aronije pa trpkost izgubijo.
Aronijin sok je med strokovnjaki poznan kot najmočnejše doslej poznano
antioksidacijsko sredstvo v naravi, saj
vsebuje velike količine tanina, biofenola (lahko pospešuje celjenje ran,
uravnava krvni tlak, vpliva na večjo
elastičnost ožilja, odstranjuje strupene
snovi iz telesa) in flavonida, predvsem
pa antocianinov, ki jih ima aronija
največ izmed vseh do sedaj poznanih
sadnih vrst. Učinkovito preprečuje
bakterijske in virusne infekcije, kot
so prehladi in gripe, saj je vsebnost
vitamina C v aroniji do desetkrat večja
kot v agrumih. Zreli plodovi so prava

gih zdravilnih sestavinah iz tega sadja,
ali predelane, najboljši učinek je v
obliki stiskanega soka s sto odstotnim
sadnim deležem. Pri uživanju aronije
v katerikoli obliki se moramo zavedati,
da je aronija bolj zdravilo kot hrana,
zato je ne predoziramo. Sok se uporablja previdno kot ostala zdravila, dvakrat dnevno po 30–50 ml. Priporočljiv
vnos soka je zjutraj po zajtrku in zvečer
pred spanjem po pol decilitra. Priporočljivo je preventivno pitje aronijinega
soka, saj lahko zmanjšuje tveganje za
pojav številnih kroničnih bolezni. Še
posebej dobra preventiva je lahko pred
najtežjimi boleznimi jeter in drugih
GLAS OBČINE 2015

organov, prebavil in sečil, karcinomom
debelega črevesa, neaktivnih jeter,
boleznimi srca in ožilja, prebavnimi
težavami, čiri in vnetjem oči. Redno
uživanje aronije lahko izboljšuje vid in
preprečuje nastanek sive mrene ter ščiti oči pred UV žarki (vir: http://www.
aronija-si.si/).
Aronija ima največjo ORAC vrednost
(Oxygen Radical Absorption Capacity),
kar pomeni največjo zmožnost absorbcije prostih radikalov. Daje neprimerno
večjo antioksidativno zaščito kot borovnice, brusnice in granatno jabolko.
Aronija ima prvovrstno lastnost, da ne
le krepi imunski sistem, ampak celotno
telo očisti in razstrupi vseh toksinov
(težkih kovin in nekaterih radioaktivnih elementov), ki so se dolgoletno
nalagali v naših tkivih, živčevju in
možganih. Uživanje aronije se priporoča pri očiščenju telesa pred zanositvijo,
ob čistilnih kurah, postenjih, dietah, v
primeru manjše vitalnosti, vsem z alternativnim načinom prehranjevanja, v
primeru slabokrvnosti, ljudem z alergijami in ob uživanju neraznolike hrane
– premajhen vnos sadja in zelenjave

(povzeto po: http://www.aronija-slovenija.si/zakaj-aronija)
Zaradi vseh pozitivnih učinkov aronije
smo se odločili za pridobitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Dela so
v polnem teku, dokončana bodo do
začetka sezone. Cilj projekta je proizvodnja različnih izdelkov iz aronije.

Pod nadzorom inštituta KON-CERT
bodo naš pridelek in izdelki iz ekološke
pridelave pridobili certifikat najvišje
kakovosti, saj bodo pridelani na popolnoma naraven način.
Jana Divjak

Člani Govedorejskega društva
na ekskurziji na Hrvaškem
V sklopu strokovne ekskurzije so člani Govedorejskega društva
Ljutomer-Križevci obiskali kmetijo Šambarek v Kelemenu v bližini Varaždina, kjer imata mlada prevzemnika petinšestdeset krav,
mleko pa oddajata v mlekarno Vindija.
Na kmetiji poleg mladega para delajo
še starši. Skupno obdelujejo 200 hektarjev zemlje, od tega 40 ha lastniške,
160 ha pa je imajo v najemu. Na poljih
pridelujejo predvsem koruzo, žita in
oljno repico. Zaradi tehnološko zastarelega hleva, ki se nahaja ob družinski
hiši, so se odločili za gradnjo novega
hleva na povsem novi lokaciji izven
naselja.
Molža poteka s pomočjo molznega
robota. Pred odvozom mleka s cisterno
se le-to mora ohladiti na dve do štiri
stopinje Celzija. V hlevu imajo krave
lisaste pasme in so ena izmed večjih
kmetij, ki oddaja mleko. Mlada prevzemnica je članom društva predstavila
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postopek krmljenja govedi.
V mlekarni Vindija je člane društva
pozdravil Željko Ljubić, dr. vet. med. –
svetovalec generalnega direktorja Vindije. Predstavil jim je sistem delovanja
in proizvodnje. Vindija ima preko 4000
kooperantov po vsej državi. Največ jih
je v Slavoniji, od koder največji kmet
dnevno dostavi 30.000 litrov mleka.
Po predstavitvi so si udeleženci ogledali proizvode širše skupine Vindija, jih
degustirali in izpostavili tudi težave v
zvezi s proizvodnjo in odkupom mleka.
Zanimala jih je predvsem odkupna
cena mleka, plačilni roki in asortiman
izdelkov mlekarne.
Sledila je vožnja med varaždinskimi

vinogradi do naslednje destinacije –
Zlatne gorice, kjer so si člani ogledali
klet in degustirali domača vina, sire in
bučno olje. Pred odhodom proti domu
so si ogledali še znano mestno pokopališče v Varaždinu, ki je s strani ASCE
(Assosiation of significant Cementeries
in Europe) prepoznano kot pomembno
evropsko pokopališče.
Lidija Domanjko
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Prvi sodobni govedorejski
hlev v Ključarovcih
Peter Prijol je zavzet mladi kmetovalec iz Ključarovcev. Kot
najmlajši član v družini je prevzel kmetijo, ki jo sedaj vodi s
pomočjo svojih staršev in soproge. Dokončal je študij kmetijske
mehanizacije v Mariboru, postal diplomirani inženir kmetijske
tehnike in predsednik Govedorejskega društva lisaste pasme
Ljutomer-Križevci. Leta 2013 se je udeležil državne razstave
lisaste pasme govedi za šampionko, kjer je osvojil prvo mesto.
V nedeljo, 12. julija, je potekala svečana otvoritev nove pridobitve družine Prijol. Najprej je vse povabljene nagovorila
Monika Slavič, potem so svojo besedo dodali še podžupan
Občine Križevci Bogomir Gaberc, direktorica Zadruge Ljutomer-Križevci Bernardka Hlebič, direktor Delavske hranilnice Murska Sobota Danilo Horvat in drugi. Svoj pečat je na
sami prireditvi pustil tudi gospod župnik Štefan Vinkovič,
ki je nov zračni svetli hlev blagoslovil. Mladi družini je zaželel veliko zdrave živine in dobrega ter kakovostnega mleka.
Hlev je opremljen z najsodobnejšo molzno opremo, s škarjastimi pregradami, z najlonskimi trakovi (za manj poškodb
krav na vratovih), z ležalnimi boksi. Vsaka krava ima svoje
ležišče, narejeno iz sedem centimetrov debele gume. Peter
pravi, da bo nova pridobitev prinesla lažje in hitrejše delo
ter boljše počutje živine, s tem pa tudi boljše zdravje krav in
bolj kakovostno mleko.
Sicer je v današnjem času slovensko kmetijstvo na slabem
glasu, vendar verjamemo, da lahko s takšnimi in podobnimi
projekti marsikaj spremenimo na bolje.
Melani Vengust

Žetev nekoč
V leto 1975 segajo prvi začetki prikazovanje žetve z mlatilnico in »danfarjem«, ki ga je pozneje zamenjal traktor.
V Logarovcih so se v okviru etnološke
prireditve Zaključek žetve spomnili prvih začetkov žetve z mlatilnico v želji,
da to kmečko opravilo ne bi bilo pozabljeno. Obiskovalci so si lahko ogledali
več različnih prireditev: nogometno
tekmo med danfaristi iz Logarovcev in
kombajnisti iz Kokoričev, kmečke igre,
pripravo in peko kruha na stari način,
ples z jabolki in moški skok v vrečah.
Žetev je nekoč predstavljala pravi
kmečki praznik. Takrat so si kmetje
kašče napolnili s pšenico in ržjo, da so
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se lahko preživljali, gospodinje so iz
moke spekle domači kruh. Žetev ni bila
enostavna, kmet je moral trdo delati
dvanajst ur, da si je prislužil kolač kruha. Mlatilnico so v času žetve ženske in
otroci okrasiti z rožami in drugim zelenjem ter jo peljati iz ene vasi v drugo.
Logarovčani se z veseljem spominjajo
teh časov. Povedo, da so mlatilnico
sami znali najlepše okrasiti.
Na pobudo Boruta Kovačiča so se
vaščani odločili, da bodo v okviru
prireditve obujali spomine ob prikazovanju starih kmečkih žetvenih običajev, navad in dela z mlatilnico. Nekaj
dni pred prireditvijo so na bližnji njivi

ročno poželi rž in jo s konjsko vprego pripeljali na prireditveni prostor.
Milan Kovačič je najprej prikazal ročno
klepanje kose za žetev zlatega klasja.
Za ponazoritev mlatitve rži so uporabili mlatilnico iz leta 1912, last Marjana
Kolarja iz Logarovcev, ki jo je pomagal
gnati traktor iz leta 1945, last Vlada
Štuheca iz Logarovcev. Prireditev si je
ogledalo veliko domačinov in obiskovalcev sosednjih vasi. Žanjice in žanjci
so jim približali utrip in delo kmetov
nekoč v času žetve.
Andreja Obal
Foto: vir Prlekija-on.net
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Premium piščančja reja v Borecih
Perutninska farma v Borecih je ena od dveh lastnih proizvodenj Perutninske
zadruge Ptuj z. o. o., ki je specializirana za rejo in organizacijo reje brojlerskih
piščancev.
Na farmi so trije zaposleni, ki skrbijo
za proizvodnjo za vnaprej znanega
kupca, Perutnino Ptuj d. d. Ta je na
željo švicarskih potrošnikov perutninskega mesa v Borecih uvedla novo
izdelčno linijo Natur Premium. Gre za
premium piščančjo rejo, nov standard
reje, s katerim želijo izpopolniti filozofijo podjetja: S pomočjo najnovejše
tehnologije za obdelavo perutninskega
mesa, kar največ naravnih lastnosti v
naravnem okolju vzrejenih piščancev
pripeljati do končnega izbora potrošnikov. Premium reja perutnine se skuša
približati reji, kot je nekoč potekala na
kmečkih dvoriščih. Ob celotni dolžini hlevov v Borecih so tako na novo
zgrajeni posebni pokriti nadstreški, ki
omogočajo izpust piščancev iz hleva.
Obsegajo približno dvajset odstotkov
rejne površine in zagotavljajo piščancem večje površine za gibanje na
prostem. Dodatnih deset odstotkov
površin pa dodajo še posebna plezala,
ki so nameščena v hlevu in omogočajo
piščancem dodatno gibanje. Ti piščanci
so v primerjavi s piščanci prejšnjega
načina reje veliko bolj živahni, saj
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imajo boljše življenjske pogoje. Ker se
več gibljejo in imajo naravno svetlobo, sta se spremenili tudi kvaliteta in
okus mesa. Piščanci imajo tudi stalen
dostop do vode in krme. Vse, razen
izpusta, je računalniško vodeno. Na
tak način vzredijo do sto petindvajset
tisoč piščancev pet do šestkrat na leto.
V različnih hlevih so piščanci različne
starosti. Ko so stari deset dni, dobijo
v hlev plezala, po enaindvajsetih dneh
pa prvič odprejo okna. Takrat je prvi
izpust piščancev. Piščanci ostanejo na
farmi devetintrideset dni, ko dosežejo
povprečno 2,35 kilograma. V izhodišču
ta linija predstavlja novo generacijo
okolju in živalim prijazne vzreje ter
nadgradnjo kakovosti perutninskega
mesa in živil. Ker gre v primeru linije
Natur Premium za odziv na zahteve
švicarskega trga in je ta linija namenjena sodobnemu in osveščenemu
potrošniku, bo cena teh izdelkov nekoliko višja. Izdelke pa bodo v prihodnje
ponujali tudi drugim ciljnim trgom.
Helena Krajnc
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Akademija za ženske Lepo je biti jaz
V četrtek, 23. oktobra 2014, se je v Gostilni Zorko zbralo približno sto žensk. Dan
prireditve ni bil izbran naključno. Takrat namreč boginja Lakšmi, po kateri je
dobil ime naš estetski studio, praznuje svoj praznik. Omenjena boginja na ta dan
izpolnjuje naše skrite želje.
Na uradni otvoritvi Akademije za
ženske smo pripravili pester program,
kot si ga živahna, delovna in vedno
zaposlena ženska zasluži. Predstavitvi je sledilo predavanje lepotnega
kirurga, asist. Borisa Onišaka, dr.
med., spec. otorinolaringologa, malo
smo se razmigale s Simono Kolarič iz
Pilates studia Laurus, posladkale z
dobrotami iz Čokoladnice Passero, Zorkovi pa so z okusnimi jedmi razvajali
naše brbončice. Dogodek je imel tudi
dobrodelno noto. Del zbranih sredstev
smo namenili Varni hiši Ljutomer.
Glavni namen ženskega večera je bilo
druženje, zabava, sprostitev ter želja,
da si na dogodku napolnimo baterije.
Potem tudi lažje in pogumneje stopamo novim izzivom naproti. Preden smo
se poslovile, smo zapisale naše želje
in jih pred odhodom v mislih skupaj z
osvetljenimi baloni odposlale v nebo.
Malce nam je ponagajalo vreme, a je
bilo kljub temu čarobno.
Glavni razlog za ustanovitev Akademije za ženske Lepo je biti jaz je bila
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organizacija različnih dogodkov in
delavnic, da si lahko ženske takrat
vzamemo čas le zase. Pogosto namreč
dajemo na prvo mesto družino, službo,
čisto stanovanje, dobro kosilo, zlikano
perilo, urejeno okolico … Prevečkrat
pozabimo, da vse to naredimo hitreje
in lažje ter z boljšim občutkom, če smo
srečne, pomirjene in polne energije. V
tem norem tempu življenja se hitro in
enostavno izgubimo. In postavlja se
nam vprašanje, kdo smo. Prebrala sem
neko angleško raziskavo, ki je pokazala, da so ravno »ženski večeri« nujni za
odlično počutje in večjo privlačnost ter
samozavest žensk. Na delavnicah smo
spoznavale veliko stvari, ki nam lahko
občutno izboljšajo kakovost življenja,
nas osrečijo in notranje obogatijo.
Poleg tega se tudi družimo, zabavamo
in razvajamo. Podrobno se seznanimo
z osebnimi in telesnimi značilnostmi
petih likov (krog, oval, trikotnik, romb,
kvadrat) in ugotovimo svoj dominantni
osebnostni lik. Naučimo se, kaj je tisto,
kar nas dela karizmatične, uspešne in

vredne zaupanja, katere so naše barve,
katere nas podpirajo, kako z njimi
vplivamo na boljše počutje, zdravje in
inteligenco, kakšen slog oblačenja in ličenja nam najbolj ustreza, kateri nakit
nadeti in katerega podariti prijateljicam, kakšno frizuro si omisliti. S pomočjo računalniške analize spoznamo
svojo kožo, naučimo se jo optimalno
negovati, naučimo se veliko malenkosti
za izboljšanje ženskih zdravstvenih
težav, kako izboljšati komunikacijo
tako v zasebnem kot v poslovnem svetu
… Pridobljeno znanje lahko uporabimo
tako za svoj osebnostni razvoj kot tudi
v partnerskih odnosih, pri vzgoji otrok,
v karieri.
Če si res vzamemo čas zase in živimo
v skladu s svojo notranjostjo in svojim
pravim jazom, lahko živimo polno
življenje.
Letos praznuje boginja Lakšmi svoj
praznik 11. novembra in tudi tokrat
načrtujemo velik dogodek za ženske.
Mihaela Gržin
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Anketa z zlatimi maturanti
Na Srednji poklicni in tehnični šoli Murska Sobota je stoosem dijakov uspešno
opravilo spomladanski rok mature, sedem je bilo zlatih maturantov, kar štirje iz
naše občine: Matevž Bratina (tehnik računalništva), Simon Ledvai (okoljevarstveni
tehnik), Alen Slavič (strojni tehnik) in Kristjan Šmelc (strojni tehnik). Podelitev je
potekala šestega julija v prostorih kinodvorane Cineplexx v Murski Soboti.
Pridne fante sem povprašala, kako
so se pripravljali na maturo, kaj jim
pomeni naziv zlati maturant, kje bodo
nadaljevali študij, kaj radi počnejo v
prostem času in kako bodo preživeli
svoje najdaljše počitnice.

pot nameravam nadaljevati na univerzitetnem študiju strojništva. Moja
poklicna pot je odprta, šel bom korak

igram košarko in nogomet s prijatelji.
V letošnjih počitnicah se bom odpravil
na morje s prijatelji, delal bom preko
študentskega servisa, nekaj časa pa
posvetil zasluženemu počitku.
Simon Lendvai, 19 let, Vučja vas
Na maturo sem se pripravljal sproti že vsa štiri leta šolanja, tako da
sem zadnji mesec pred maturo snov
le ponovil. K takšnemu uspehu so
prispevali tudi profesorji, saj smo se
veliko pripravljali v šoli, predvsem
zadnje leto, tako da mi je potem učenja
za doma ostalo manj. Naziv zlatega

Matevž Bratina, 19 let, Križevci
Največ časa sem vložil v učenje slovenščine in stroke. Priprave za matematiko in peti predmet, nemščino, pa so
potekale v precej skromnem obsegu. Ta
dva predmeta namreč bolj obvladam.
Naziv zlatega maturanta mi pomeni
veliko. Menim, da ja to velik dosežek.

za korakom. Največ prostega časa
namenim kolesarjenju, igranju košarke
in druženju s prijatelji. Počitnice bom
porabil predvsem za oddih.

Šolsko pot bom nadaljeval v Mariboru
na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, na univerzitetnem študiju telekomunikacij. Moja
življenjska pot je še popolnoma odprta
in nedoločena. Bomo videli, kam me
bo življenje popeljalo (smeh). Največ
prostega časa namenim fitnesu, branju
knjig, igranju košarke in druženju s
prijatelji. Počitnice bom porabil za
»polnjenje baterij« in uživanje. Namen
imam tudi delati v domačem podjetju.
Kristjan Šmelc, 19 let, Boreci
Čas za pripravo na maturo je bil popolnoma odvisen od predmeta. Sam nisem porabil veliko časa za priprave, saj
smo se zadnje leto veliko pripravljali na
maturo. Naziv zlatega maturanta zame
nima kakšnega večjega pomena. Šolsko
GLAS OBČINE 2015

Alen Slavič, 19 let, Stara Nova vas
Na maturo smo se pri pouku pripravljali skozi vsa štiri leta, tako da ni
bilo potrebe po dodatnem učenju in
sem samo prelistal zapiske. To, da sem
zlati maturant, mi pomeni precej, saj
je nagrada za ves trud in trdo delo, ki
sem ga vložil v učenje. Vpisal sem se
na univerzitetni študij strojništva v
Mariboru. Načrtov, kaj bi rad počel v
prihodnosti, še nimam, saj moram najprej končati študij. V prostem času rad

maturanta mi pomeni veliko, saj sem s
tem pridobil na samozavesti, je tudi nekakšen dokaz, da imam znanje, ki sem
ga nabiral skozi vsa štiri leta, in si tako
bolj zaupam.
Zelo me zanima narava in skrb zanjo,
še bolj pa gozd, zato sem se vpisal na
visokošolski študij gozdarstva, ki se
izvaja na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. V prihodnosti se vidim v službi
gozdarja. Prosti čas najraje preživim v
družbi sošolcev in prijateljev, tako bom
tudi najdaljše počitnice v večji meri
preživel z njimi, nekaj časa pa bom
namenil lenarjenju in razmišljanju o
študiju, saj se že veselim novih izzivov.
Upam, da jim bom kos.
Andreja Obal
Foto: arhivi zlatih maturantov
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Mlada znanstvenica in raziskovalka
Intervju z dr. Sabino Kolbl
Sabina Kolbl je doktorica znanosti in prihaja iz Vučje vasi. V letu 2014 je prejela nagrado za najboljšo pomursko doktorsko disertacijo. Študirala je vodarstvo in okoljsko inženirstvo v Ljubljani,
sledila je diploma in doktorat, sedaj pa je zaposlena na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. Je ambiciozna, vztrajna in delovna ženska, ki ji ciljev za v prihodnje vsekakor ne manjka.
Kje ste nadaljevali šolanje po
končani osnovni šoli, kakšna je
bila vaša študijska pot?
Po maturi sem se odločila za študij na
Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo – smer Vodarstvo in komunalno
inženirstvo. Na tej fakulteti sem našla
pravo kombinacijo tehniškega izobraževanja v povezavi z varovanjem
okolja, ekologijo, biologijo, kemijo in
vodami. V zadnjem letniku študija sem
se usmerila na čiščenje odpadnih voda
in leta 2009 diplomirala z zagovorom
diplome z naslovom Prezračevalni
sistemi na KČN in njihova primerjava

na CČN Ljutomer in Murska Sobota.
V času gimnazije in dodiplomskega
študija sem prejemala Zoisovo štipendijo. Med študijem in po diplomi sem
sodelovala s Kmetijskim inštitutom
Slovenije – Oddelek za kmetijsko tehniko, kjer sem dr. Viktorju Jejčiču pomagala pri pripravi slikovnega gradiva
za knjigo Traktor, v okviru projekta
Biogas Regions pa sem se spoznala s
procesom anaerobne presnove in bioplinom. Ker me je tema zelo zanimala,
sem se jeseni 2010 vpisala na doktorski
študij Grajeno okolje, februarja 2011
pa sem se, ob pozitivnem odgovoru

na razpisu MRG za evropska sredstva
za doktorat, ki ga je izvedla SPIRIT
SLOVENIJA, kot mlada raziskovalka
iz gospodarstva zaposlila v podjetju
Invest storitve energetika d. o. o. in se
vključila v raziskovalno skupino Keter
Invest. Tam sem izvajala raziskovalno dejavnost v sklopu raziskovalne
skupine, izvajala rutinske laboratorijske meritve monitoringa in zgodnjega
obveščanja ter opozarjanja na težave
v delovanju anaerobnega procesa.
Spoznala sem se z merilnimi tehnikami in napravami v laboratoriju in jih
uporabila pri raziskovalnem delu za
doktorsko disertacijo. Povezala sem
se tudi z doc. dr. Blažem Stresom iz
Biotehniške fakultete v Ljubljani, ki je
postal moj somentor. Preko njega sem
globlje spoznala tudi mikrobiološki
vidik delovanja anaerobnih procesov in
se naučila metod določanja mikrobnih
združb.
Iz česa ste naredili doktorat? Kaj
natančno ste raziskovali?
Na podiplomskem doktorskem študiju Grajeno okolje na Fakulteti za
gradbeništvo in geodezijo (Univerza
v Ljubljani) sem izbrala temo optimizacije delovanja bioplinskih elektrarn.
Uporabila sem različne substrate, od
energetskih rastlin, bioloških odpadkov do industrijskih odpadkov (farmacija, papirniška industrija), jih predhodno mehansko in encimsko obdelala z
namenom izboljšanja delovanja samega
procesa anaerobne presnove in povečanja količine proizvedenega metana
iz iste ali manjše količine substratov.
Pri vsem tem sem spremljala dinamiko sprememb mikrobne združbe
(bakterije, ki razgrajujejo organsko
snov in arheje, ki proizvajajo metan) in
različne parametre (pH, dušik, hlapne
maščobne kisline …). Eksperimentalno
delo v laboratoriju na bioplinski elektrarni v Vučji vasi je bilo dolgotrajno in
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količinsko zelo obsežno. Laboratorijske
raziskave so potrdile, da z mehanskimi
in encimskimi predobdelavami lahko
izboljšamo produkcijo metana in optimiziramo proces anaerobne presnove.
Kje ste zaposleni?
Zaposlena sem na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, na Inštitutu za
zdravstveno hidrotehniko kot asistentka z doktoratom, kjer nadaljujem z
delom na področju anaerobne presnove
ter praktične izkušnje iz gospodarstva
in industrije prenašam v raziskovalno
delo na fakulteti. Prav tako vodim laboratorijske vaje za študente na področju čiščenja odpadnih in pitnih voda.
Kakšni so vaši načrti za v prihodnje?
S povezovanjem Biotehniške fakultete (doc. dr. Blaž Stres), Fakultete
za elektrotehniko (izr. prof. Boštjan
Murovec) in Fakultete za gradbeništvo in geodezijo (asist. dr. Sabina
Kolbl) želimo vzpostaviti spletno bazo
metanskih donosov raziskovalcev, bioplinskih elektrarn in gnilišč po celem
svetu, ki bo prosto dostopna vsem in
bo pomagala poenotiti raziskave in metode na področju anaerobne presnove.
Informacije, ki bodo na voljo, bodo
operaterjem na čistilnih napravah in
bioplinskih elektrarnah pomagale pri
lažjem sprejemanju odločitev za uporabo različnih substratov, njihovih kombinacij in predobdelav ter inhibitornih
učinkih, bioplinskim elektrarnam pa
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bodo postopno pomagale zmanjšati ali
delno nadomestiti uporabo koruzne
silaže z drugimi moralno in etično bolj
sprejemljivimi anaerobno razgradljivi
substrati. Z isto skupino skupaj razvijamo tudi pilotno napravo za merjenje
količine proizvedenega metana na 5
L velikostni skali. Dodatne raziskave
bomo naredili na področju uporabe
papirniškega blata, različnih olj in
maščob iz čistilnih naprav in bioloških
odpadkov za anaerobno presnovo, njihovih predobdelav (encimskih, mehanskih, termičnih, kemijskih), prehodu
na termofilno temperaturno območje,
analiz tako obdelanih odpadkov, njihovih lastnosti glede varnega/nevarnega
apliciranja na njivske površine kot
gnojilo in kakovost takega komposta.
Podrobneje je potrebno raziskati področje zmanjšanja količine odvečnega
blata z različnimi predobdelavami v aerobnem biološkem delu in anaerobnem
delu, saj je strošek odlaganja blata v
čistilnih napravah odpadnih voda zelo
visok. Pomembno je tudi, ali so take
predobdelave ekonomsko izvedljive in
sprejemljive za apliciranje v industrijo.
Moje nadaljnje delo bo tako usmerjeno
k temu, da bodo raziskave, ki jih bomo
izvajali, imele aplikativen pomen v
industriji. Kot raziskovalka na fakulteti
želim svoje znanje še naprej poglabljati
na področju čiščenja odpadnih voda,
varovanja okolja in ponovne uporabe
(recikliranja) odpadnih snovi in v sodelovanju z Biotehniško fakulteto (doc.
dr. Blaž Stres) proučiti tudi mikrobi-

ološke spremembe in aktivnosti v teh
procesih.
Želja in cilj je rezultate raziskav objaviti v znanstvenih revijah v tujini in
doma. Z delom vsekakor želim nadaljevati na fakulteti, vendar dela v industriji ne izključujem, saj le na tak način
lahko pridobim dodatne potrebne
izkušnje iz ne-znanstvene sfere.
Na katere vaše dosežke ste najbolj ponosni?
Eden izmed dosežkov, na katerega sem
zelo ponosna, je seveda doktorat, ki
sem ga uspela narediti v določenem
roku kljub negativnim mnenjem nekaterih ljudi, ki sem jih srečala v času, ko
sem temo še izbirala in kljub omejenim
finančnim virom. Prav tako sem ponosna na nagrado za najboljšo pomursko
doktorsko disertacijo za leto 2014.
Kaj radi počnete v prostem času?
V prostem času, v kolikor ga kaj ostane,
rada preberem kakšno knjigo, grem
na kakšen koncert, obiščem starše in
bližnje sorodnike v Prlekiji. Zadnja leta
skušam tudi več potovati po svetu v
lastni režiji, za kar me je navdušil brat
Mitja. Trenutno načrtujem potovanje v
Avstralijo. Veliko mi pomenita tudi kolesarjenje in tek v naravi, ki sta prava
sprostitev po večurnem sedenju.
Nataša Vengust
Foto: arhiv Sabine Kolbl
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Delo kliničnega farmacevta
Intervju z dr. Matejem Štuhecem
Matej Štuhec je magister farmacije, doktor klinične farmacije, v prostem času dela
tudi kot turistični vodnik in rad potuje. Pri svojem delu se ukvarja z neželenimi
učinki zdravil, optimizacijo terapije z vključitvijo kliničnega farmacevta v proces
zdravljenja z zdravili, stroškovno-učinkovitim zdravljenjem in bolniki, ki prejemajo
veliko zdravil naenkrat.
Matej, najprej me zanima, kdaj
je padla odločitev za doktorski
študij?
Za doktorski študij sem se odločil takoj
po končanem enovitem magistrskem
študiju na farmaciji. To pomeni, da
sem se že ob zaključku dodiplomskega
študija odločil, da bom nadaljeval študij na podiplomskem izobraževanju.
Kolikor sem se seznanila, si imel
za magistrsko nalogo popolnoma drugačno temo kot sedaj pri
doktorski disertaciji. Lahko na
kratko predstaviš razliko?
Magistrska naloga je vključevala
sintezno področje farmacije, doktorska
disertacija pa klinično področje farmacije. Delam kot klinični farmacevt,
disertacija sovpada z mojim delom.
Srečujem se s kliničnim okoljem in je
razumljivo, da sem se skoncentriral na
področje klinične farmacije, natančneje na povezavo med farmacijo in
medicino. V magistrskem delu sem se
osredotočal predvsem na farmacevtsko
tehnologijo in izdelavo zdravil.
Če se na tem mestu dotakneva
teme za doktorat – Epidemiologija, farmakoepidemiologija ter
primerjalna učinkovitost in sprejemljivost zdravil za zdravljenje
hiperkinetične motnje otrok in
mladostnikov. Kako si izbral
tematiko?
Za to temo sem se odločil iz enostavnega razloga, ker smo imeli pred približno štirimi leti bolnico, ki je bila dolga
leta zdravljena zaradi drugih diagnoz s
številnimi zdravili. Ustrezna diagnoza
je bila prepoznana zelo pozno, potem
smo jo dokaj uspešno zdravili. Na
podlagi tega sem uspel objaviti članek
in z zanimanjem spremljal, kako se to
področje razvija v Sloveniji in tujini. V
nekaterih državah se to področje veliko
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bolj razvija, v drugih manj, na splošno
je dokaj neprepoznano. Za raziskovanje vedno rabiš neko področje, ki še
ni dobro raziskano, ker potem lažje
prideš do novih rezultatov, jih zbereš

mo, obenem smo svetovnemu področju
ADHD dodali pomembne informacije
za obravnavo teh bolnikov. Prišel sem
do zaključka, da je ta bolezen v Sloveniji zelo neprepoznana, v dobršnem delu

in objaviš, tako lahko uveljaviš neko
pomembnost. Če raziskuješ področje,
kjer je vse že poznano, boš težko odkril
nekaj novega.

je tudi premalo zdravljena. Prav tako
obstajajo velike regionalne razlike v
diagnostiki zdravljenja, kar je posledica različnih razlogov, od pomanjkanja
psihiatrov, stigme oziroma odnosa, do
zavedanja te bolezni, reklamiranja in
vpletenosti šolskega sistema v ADHD.
Vemo, da te otroke prepoznavajo tudi
učitelji in starši. To je slovenski vidik
disertacije. Mednarodni vidik pa je
pomemben zlasti zato, ker smo prispevali še neznane podatke za določena
zdravila, ki so se sicer že uporabljala
za zdravljenje ADHD, ampak nekih
medsebojnih primerjalnih raziskav
še ni bilo. Sestavil sem tri hipoteze, iz
katerih sem za vsako hipotezo objavil članek v mednarodnih revijah s
faktorjem vpliva (Journal of Child and
Adoloscent Psychopharmacology in
Journal of Affective Disorders spadata
v prvo četrtino najboljših svetovnih
revij iz psihiatrije).

Zaposlen si v Psihiatrični bolnišnici Ormož, kjer večinoma
obravnavaš odrasle bolnike,
v doktorski disertaciji pa si se
osredotočil na otroke in mladostnike. Kako to?
Moja tema doktorske disertacije ni povezana neposredno z delom z bolniki,
ampak s podatki o bolnikih. Se pravi
z diagnozami, pogostostjo diagnoz,
z zdravili, ki jih prejemajo, porabo
zdravil. Zadnji del obsega primerjavo
zdravil za zdravljenje hiperkinetičnega
sindroma (ADHD). S tem sem našel
področje, kjer še ni bilo veliko objav.
Noviteta doktorske disertacije je ta, da
smo prispevali nove podatke na tem
področju, ki jih za Slovenijo še nima-
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Zasledila sem, da si zelo aktiven
pri pisanju in recenzij domačih ter tujih člankov s področja
farmacije, prav tako gostuješ na
strokovnih predavanjih. Ali se
osredotočaš zgolj na klinično farmacijo ali obravnavaš širši nabor
tem?
V člankih raziskujem s širšega področja klinične farmacije, bolj ali manj
psihiatrične farmacije in širše področje
zdravljenja z zdravili. Definicija klinične farmacije je, da je to veja farmacije,
s katero dosežemo pri bolniku optimalno varno in učinkovito zdravljenje
v sodelovanju z ostalimi zdravstvenimi
delavci, npr. zdravniki, medicinskimi
sestrami in terapevti. Moje delo obsega
varnost zdravil pri bolnikih, izbiro
ustreznih zdravil v primeru, ko ima
bolnik že veliko zdravil. To je široko
področje klinične farmacije in postaja
čedalje bolj prepoznavno v Sloveniji.
Kar se tiče recenzije, je veliko odvisno
od sposobnosti pisanja člankov. Če
si na tem področju uspešen, s časom
pridobiš možnost za recenziranje prispevkov v mednarodnih revijah, kar je
seveda velika čast za znanstvenika.
Omenil si sodelovanje z ostalimi zdravstvenimi sodelavci pri
zmanjševanju količin zdravil.
Kako pa so le-ti odprti za to
zmanjševanje zdravil pri bolnikih?
Cilj klinične farmacije ni zmanjševanje
zdravil, ampak racionalno zdravljenje z
zdravili. Pri starostnikih se to pogosto
doseže z zmanjševanjem nepotrebnih
ali manj učinkovitih zdravil. V določenih primerih pa svetujemo tudi kakšno
povečanje zdravil ali dodatna zdravila,
če bolnik glede na obstoječo terapijo
in diagnozo nima zdravil, ki izboljšajo
klinične izide glede na raziskave. Nekateri zdravstveni delavci sodelujejo bolj,
drugi manj. To je odvisno predvsem od
osebnega nivoja. Sodelovanje je mogoče opisati kot t.i. Gaussovo krivuljo. S
časom se povečuje krog sodelovanja.
Glede na zahtevnost področja zdravljenja z zdravili je najboljše klinične izide
mogoče doseči le s timskim sodelovanjem, v zdravstvenem sistemu je delo
kliničnega farmacevta nepogrešljivo.
Mednarodne raziskave kažejo, da se
vsak dolar, vložen v klinično farmacijo,
povrne vsaj trikratno. Če zaključim,
sodelovanje je ključno in mednarodne
raziskave kažejo, da je pozitivno za bolGLAS OBČINE 2015

nika in sistem, kar kaže na pomembnost tega dela.
Je v Sloveniji razširjena problematika jemanja velike količine
zdravil pri bolnikih?
V Sloveniji je več kot 20.000 bolnikov,
ki zaužijejo več kot deset zdravil hkrati
in več kot 2.000 bolnikov, ki jemljejo
več kot petnajst zdravil. Poraba zdravil
je iz leta v leto višja, trend narašča v
večini svetovnih držav in prebivalstvo
se stara. Vedno več zdravil jemljejo.
Vsak specialist ima bolj ali manj pokrito svoje področje in tukaj se postavlja
vprašanje, kdo bo poskrbel za vse te
bolnike s številnimi zdravili. Tukaj
je dobro področje za delo kliničnega
farmacevta, je pa v različnih delih
Slovenije različno zastopano. V našem
delu, Pomurju, imamo ambulante na
primarnem nivoju zdravja. Sam delam
kot farmacevt svetovalec v Zdravstvenem domu Ljutomer, kamor mi osebni
zdravniki napotijo bolnike, ki imajo
težave povezane z zdravili, npr. veliko
zdravil različnih specialistov, neželene
učinke in ostale težave. Zdravljenje z
zdravili je zelo kompleksno in zahteva širok tim strokovnjakov, kjer ima
klinični farmacevt eno izmed vodilnih
mest in je njegovo mesto seveda ob
bolniku.
Je pa področje klinične farmacije
še vedno v razvoju?
Res je, področje klinične farmacije je
še vedno v razvoju, podobno kot vse
stroke v Sloveniji. Ni na začetku, ni še
doseglo vrhunca, smo v neki vmesni
fazi. Razvoj je seveda odvisen od ljudi,
ki na tem področju delamo. Na žalost
še ni sistemske ureditve klinične farmacije, da bi bil v bolnišnici na deset
zdravnikov en klinični farmacevt, kot
je to področje urejeno v Združenem
kraljestvu ali ZDA, kjer je ta sistem
uveljavljen dalj časa. Smo pa v evropskem prostoru slovenski klinični farmacevti najbolj prepoznavni, kar je lep
dosežek. Res je, da v vseh slovenskih
bolnišnicah klinični farmacevti še niso
ob bolnikih in njihovih posteljah, kar je
osrednje poslanstvo klinične farmacije.
Klinična farmacije je veja farmacije, ki
je za razliko od klasične vloge farmacevta, v neposrednem sodelovanju v
izbiri, spremljanju in ukinjanju zdravil
pri bolnikih, kar pa seveda zahteva
neposredno sodelovanje z zdravnikom.

Zaposlen si v Psihiatrični bolnišnici Ormož, opravljaš delo
turističnega vodnika, aktiven si
pri pisanju znanstvenih člankov.
Kako vse to zmoreš? Kdaj imaš
prosti čas?
Odgovor je precej enostaven. Veliko
znanja in precej sreče je potrebno, da
se ti te zadeve uskladijo. V prostem
času počnem veliko stvari, predvsem
potujem, se rekreiram in družim s
prijatelji.

Kakšne načrte imaš v prihodnje?
Morda delov tujini?
Delo v tujini je po eni strani smotrno s
finančnega vidika, po drugi strani pa
nesmotrno, saj izgubiš prijatelje, znance in okolje, v katerem si se že uveljavil.
To ni tako enostavno, kot je mogoče v
katerih drugih poklicnih profilih. Je pa
res, da kliničnih farmacevtov v naših
sosednjih državah ni. Možnosti za delo
v tujini so tako predvsem v Franciji in
Veliki Britaniji. V Sloveniji smo na tem
področju vodilni v centralni Evropi,
kar je lep dosežek vseh mojih kolegov.
Urška Osterc
Foto: arhiv Mateja Štuheca
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Prostovoljno delo v Malaviju
Skupina osmih prostovoljcev se je lani avgusta preko programa mednarodnega
skupinskega prostovoljstva odpravila v eno izmed najrevnejših držav, Malavi, v
Afriki. Naša raznolika izobrazba (učiteljice, pravnik, farmacevtka, zdravnica) in
potrebe v Malaviju so nam omogočale, da smo tako finančno, z zbranimi sredstvi,
kot tudi fizično v odročnem kraju pomagali pri gradnji hiše za ravnatelja, izvajanju ambulant ter delavnic za otroke v popoldanskem času.
Država Malavi je petkrat večja kot
Slovenija in ima okoli šestnajst milijonov prebivalcev. Večina prebivalstva
se preživlja s kmetijstvom. Na sicer
revni zemlji pridelujejo tobak, čaj,
kavo, koruzo, riž, arašide in sladkorni
trs. Težave, ki tarejo deželo, se najbolj
kažejo na področju oskrbe s pitno vodo
in hrano. Slaba sta tudi zdravstvena
oskrba in šolski sistem. Nepismenih
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je še vedno okoli trideset odstotkov
prebivalcev nad petnajst let. Največje
breme predstavljajo nalezljive bolezni
kot so tuberkuloza, malarija in HIV/
AIDS. Pričakovana življenjska doba
ob rojstvu znaša štiriinštirideset let za
moške in enainpetdeset let za ženske (v
Sloveniji šestinsedemdeset let za moške in dvainosemdeset let za ženske).
Prevalenca HIV/AIDS-a je v Malaviju

zelo visoka. Po uradnih podatkih živi z
njim dvanajst odstotkov, neuradno celo
trideset odstotkov ljudi. Najpogostejši
vzrok obolevnosti in umrljivosti predstavlja malarija, ki je tudi najpogostejši
vzrok smrti otrok mlajših od pet let.
Velik problem predstavlja tudi podhranjenost otrok, ki je kar enainštirideset
odstotna.
Samo življenje domačinov in takrat
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tudi nas je bilo preprosto in v pomanjkanju. Tamkajšnji prebivalci
se ogromno družijo, zaradi česar so
notranje veliko bogatejši. Na vasi živijo
v preprostih hiškah brez oken in vrat,
kritih z bambusovimi palicami, spijo
na tleh, nimajo mrež proti komarjem,
kuhajo zunaj na ognju. Trikrat dnevno
jedo belo polento, imenovano nsima,
kuhano zelenjavo, le redko si lahko
privoščijo ribe. Učitelji, na primer, zaslužijo povprečno šestdeset evrov, cene
v trgovini so le malo nižje kot pri nas,
kar pomeni, da si ne morejo privoščiti
kruha, namazov, mesa. Med bivanjem
in spoznavanjem načina življenja
domačinov smo bili pozitivno presenečeni, doživeli pa smo tudi kulturni
šok zaradi podrejene vloge ženske.
Tam je ženska precej zapostavljena in
ima veliko manj pravic. Doma mora
skrbeti za otroke, ki jih je v povprečju
sedem na družino, ob tem mora nositi
vodo iz oddaljenih vodnjakov ter veliko
delati na vrtu. Zgodi se tudi, da ženska
pred moškim kleči in hodi po kolenih.
V javnosti se ne družita. Na srečo pa
se v mestih in med bolj izobraženimi
ljudmi ta odnos spreminja, tako smo
videli tudi moškega in žensko, ki skupaj klepetata in se družita.
Sama sem največ časa preživela s pacienti, in sicer v programu PAO (Patients
and orphans – Bolniki in sirote). Gre
za program, v katerega so večinoma
vključeni pacienti oboleli z AIDS-om.
Gre za program celostne oskrbe po vaseh. Ljudje, ki živijo v odročnih vaseh
zdravstvene oskrbe ne dobijo ali pa si
zdravljenja ne morejo privoščiti. Poleg
zdravstvene oskrbe program nudi tudi
duhovno oskrbo in deljenje hrane. Program je v zadnjem času slabo deloval
zaradi pomanjkanja denarja in kadrov.
Mi smo ambulanto izvajali trikrat
tedensko. Prve dni je prišlo do petindvajset pacientov, proti koncu, ko se je
razvedelo, da program izvaja zdravnik,
pa kar do osemdeset pacientov dnevno.
Delo pa ni šlo brez prevajalca. Čeprav
je uradni jezik angleščina, večina
lokalnega prebivalstva govori čičevo.
Srečevali smo paciente z najrazličnejšimi težavami, najpogosteje z malarijo,
AIDS-om, okužbami dihal, prebavil,
sečil ter s kronično bolečino. Bolniki
z AIDS-om so zelo aktivni, obdelujejo
tudi vrtove, s katerimi se sami oskrbijo, obenem pa prodajajo zelenjavo in
pridobljena sredstva dajejo sirotam, ki
so zaradi AIDS-a izgubile starše.
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Poseben čar medicine v Afriki je ravno
ta, da se je bilo potrebno znajti in z
uporabo znanja ter nekaj pripomočkov,
največkrat na prostem ali v cerkvi, priti
do diagnoze in uspešno zdraviti.
Izkušnja prostovoljstva, dela in življenja z domačini v Malaviju, je zgodba

preprostih besed, preprostih dejanj, v
katerih se skriva občutek prebujenosti,
moči življenja in notranji nasmeh.
Manja Budja
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Študij prava v Avstraliji
Oktobra 2013 sem začela študirati pravo v Ljubljani. Tam sem,
hvala bogu, bila samo tri mesece, saj smo decembra z družino
odšli na počitnice v Avstralijo. Kaj kmalu je prišel čas za odhod
domov. Ob misli, da bom morala nazaj v Ljubljano, sem si rekla,
da grem raje nazaj v Avstralijo. In tako se je vse začelo. Vpisala
sem se na Griffith University v mestu Gold Coast na študij prava.
Tja sem se preselila februarja 2015. Na to odločitev gledam kot
na veliko izkušnjo, ki je vsakdo nima možnosti doživeti.
Vsi so me spraševali, zakaj grem tako
daleč, če me ni strah, ali ne bom pogrešala družine ... Veliko ljudi je dvomilo
vame, mislili so si, da bom kaj kmalu
prišla domov in da mi ne bo uspelo
opraviti izpitov. Priznam, na začetku
je bilo zelo težko in imela sem strašno
domotožje. Ampak sem ostala močna,
potrudila sem se to premagati in ostala
tu. Tudi zaradi tega sem vsem, ki so
ali pa še vedno dvomijo vame, dokazala, da zmorem in da ne bom zlahka
obupala.

restavracijah s hitro prehrano, medtem
ko moji obroki izgledajo tako, kot jih
pripravijo babice doma.
Avstralci, ki so mešanica vseh vrst
priseljencev (največ Evropejcev in
Azijcev), so dokaj prijetni ljudje. Vsi se
vedno objemajo, so zelo ljubeznivi in se
kličejo z vzdevki, kot so srček, lepotička in podobno. Na to še nisem čisto
navajena, saj imam še vedno občutek,
kot da se vsi samo pretvarjajo. Mislim,
da se bom že navadila na to pretirano
prijaznost.
Ko so se začela predavanja na univerzi, je življenje tu postalo dosti lažje.
Zaposlila sem se z učenjem in pisanjem
nalog in ni mi bilo več tako težko.
Tudi dnevi so začeli hitreje minevati.
Študij traja štiri leta, je zanimiv in
drugačen kot doma. Učimo se bolj
praktične stvari, vsak teden imam dve
uri predavanja in eno uro vaj za vsak
predmet posebej. Na univerzi preživim
zelo malo časa, saj moram dosti delati
sama. Vsak teden dobimo različne
primere, članke in datoteke, ki jih
moramo prebrati še pred predavanjem,
na vajah tedensko oddajamo napisan
odgovor na zastavljeno vprašanje, ki

mora obsegati vsaj eno stran. Angleščina mi ne dela težav, razumem vse in
tudi govorim tekoče, včasih se zgodi,
da kakšne strokovne besede v šoli ne
razumem. Spoznala sem že nekaj sošolcev in postali smo prijatelji.
Všeč mi je, da živim v velikem mestu s
skoraj šeststo tisoč prebivalci. Do plaže
imam le pet kilometrov, kar je super.
Seveda pogrešam domače, še najbolj
mamo, mojega štirinožnega ljubljenčka
in prijatelje.
Selitev v Avstralijo je bila ena najtežjih
in najpogumnejših stvari, ki sem jih
naredila v življenju. Malo ljudi ima
možnost iti živet na drugi konec sveta.
Res sem neizmerno hvaležna mami, da
mi vse to omogoča in me pri mojih odločitvah podpira. Zelo jo imam rada in
si vsak dan želim, da ne bi bila petnajst
tisoč kilometrov vstran.
Saj veste, kako pravijo: povsod je lepo,
a doma je najlepše.
Patricija Nedeljko

Univerza »Griffith University« v Avstraliji

Živim pri mamini teti in njeni družini.
Vsi so zelo prijazni in me imajo radi.
Počutim se skoraj kot doma. Teta mi
kuha, pomaga in svetuje. Še najbolj
sem hvaležna za njeno kuho, saj se
Avstralci radi prehranjujejo v različnih
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Tujina, sanje sodobnega študenta
Zakaj sem se odločila za študij v Španiji, ne vem zagotovo. Spomnim se
le, da mi je še leto nazaj bila Slovenija strašno dolgočasna država, polna
pritiskov in mnenj s strani starejših, kako na mladih svet stoji. Poslušala
sem, naj gremo v svet in uživamo življenje, saj se pozneje vse konča.
Zase bi rekla, da sem odprta oseba,
nimam domotožja, ne bojim se ničesar. Že nekaj let sem »zdoma«, večino
denarja si zaslužim sama. Marsikdo bi
rekel, da sem uporniška, proti pravilom sodobne družbe in da iščem nekaj,
kar sem izgubila. Mogoče res, saj sem
bila skozi leta omejena na dom in šolo,
tudi z družino nismo veliko potovali,
jaz pa sem bila vedno željna novih
avantur. Želela sem si izkusiti življenje
ob morju, zato sem iskala vse univerze, ki so bile locirane točno ob morju.
Glede na to, da severni del Evrope ni
imel pogodbe z mojo univerzo in da
sem večino Evrope že obiskala zaradi
različnih projektov ali na potovanjih,
nisem imela veliko izbire, ostala mi je
le Španija. Najprej sem bila izbrana za
Kanarske otoke, a sem se ob pogoju
znanja španskega jezika ustrašila, da
mi to ne bo šlo, in tako sem pristala
v Cartageni na jugu Španije, v regiji
Murcija.
Sama zamisel za študij v tujini se mi
je zdela zanimiva – sama v tujini, to
bo »lajf«, samo da dobim papirje in
začela se bo nora avantura. Doma na
začetku temu niso namenjali preveč
pozornosti, saj mi sprva ni noben
verjel. Vsi so mislili, da samo blefiram
in si bom premislila, vse dokler mi niso
bili primorani pomagati s stanovanjsko pogodbo, pozneje s pakiranjem in
odjavo iz sistema v Sloveniji. Papirji so
bili podpisani. Čas je bil, da grem več
tisoč kilometrov v stran.
Moja izkušnja je bila polna ovir. Od
Španije sem veliko pričakovala – polne
ulice ljudi, »loca people« državo, ogromno tipičnih lepih Špancev. V Cartageno sem prispela februarja, bilo je zelo
mrzlo, ulice prazne. S kovčkom sem
šla proti stanovanju in na poti srečala
arabske azilante, ki so samo strmeli
vame. Kraj, kjer sem živela, je bil po
večini poseljen z azilanti. Tega v večjih
mestih kot sta Madrid in Barcelona ne
zaslediš.
Prvi občutek je bil popolnoma rasističen. Očesnega stika mimoidočih se
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ne moreš znebiti, ves čas te gledajo in
občutek je bil res neprijeten. Potrebovala sem kar dva meseca, da sem se na
vse to navadila. Šok me je pričakal tudi
v stanovanju, saj ni bilo radiatorjev,
zunaj pa minus. Tako sem spala do sredine marca v moji mali sobi na šestnajstih kvadratih, s starim jogijem, pokrita le z jakno, dokler nisem uspela priti
do kitajske trgovine, kjer sem si kupila
odejo. Vodo je bilo potrebno greti na
plin, ki si ga pridobil le z oprezanjem
za tovornjaki, ki so ga vozili dvakrat
tedensko po ulicah. Takrat sem prvič
v življenju pomislila, da mogoče res
moram priznati, da tega ne zmorem.
Končno se je začel študij, ki je bil fenomenalen. Kljub pomanjkljivemu znanju
angleščine, ko sem potrebovala več dni
samo za registriranje v sistem, španskim uram, ki so sicer imele angleške
zapiske, ali pa tudi ne. Tako je minil
mesec, tudi sonce je že topleje grelo,
posledično so bile tudi bolj polne ulice.
Mesto je zaživelo s prvotnimi Cartažani, sama pa sem se uspela povezati z
drugimi tujimi študenti, spoprijateljila
sem se tudi s sostanovalkama.
Pred odhodom sem bila skeptična.
Spraševala sem se, s kakšnimi ljudmi
bom živela, pomislila sem, kakšne različne navade in karakterje bomo imeli.
Tujci so postali del mojega vsakdana,
v njih sem iskala karakterje svojih bližnjih, se jim zaupala. Zanimivo je, kako
ti lahko popoln tujec zleze pod kožo
in že z njim deliš svoje življenje, kljub
temu da ne veš, kakšen je v resnici,
ampak enostavno zaupaš. Določeni so
mi res prirasli k srcu.
Čas je mineval. Zalotila sem se, da
sem še zmeraj iskala določene izdelke, pogrešala sem babičino kuho. Na
trenutke sem se počutila omejena na
»spakirano življenje v kufru, ki sem
ga vlekla vsepovsod s sabo«. Prisiljena
sem bila komunicirati v španščini, brez
predznanja. Že na začetku mi je govor v
angleškem jeziku predstavljal problem.
Marsikdaj mi je ušla slovenska beseda. Ker me niso razumeli, so me samo

čudno pogledali, ampak tega smo se
navadili. Na koncu smo vsi govorili
nekakšno mednarodno mešanico, še
posebej v družbi Italijanov in Francozov. Družili smo se večinoma na plaži
ali travniku.
Španci so drugače zelo prijazni in
odprti, država je cenovno ugodna. Če
potrebuješ pomoč, ti bo vsak z veseljem pomagal, tudi če ne zna angleško.
Ravno tako so zelo ponosni na svoje
tapase. To so majhni obroki, postreženi
s pivom ali vinom, za majhen denar.
V času življenja v Španiji sem izkusila
»mornarsko življenje«. Postala sem
samostojnejša, odkrila sem več sposobnosti, ki so me privedle do sodelovanj
v projektih v Madridu in na Ibizi. Tako
sem pridobila ogromno kontaktov z
vodilnimi, višji nivo izobrazbe, mednarodni certifikat Cambridge, ki mi
odpira vsa vrata in še izboljšala znanje
tujih jezikov. V Španijo se splača iti na
počitnice, ampak meni se kot država
zdi neorganizirana in umazana.
Zame je bila to neverjetna izkušnja, ki
je ne obžalujem, in bi jo ponovila, a v
novem, neznanem kraju. Zagotovo pa
to ni zadnja, saj sem že v dogovarjanju
za ponovni odhod. Naše države ne bom
zapustila, saj sem preveč ponosna na
to, kdo sem. Menim, da rojstnega kraja
in svoje države ne smeš zatajiti. Tudi
če živiš v drugi državi, veš, da tam nisi
doma. Tam lahko uspeš, uživaš, vendar
boš vedno le tujec.
Maruša Štuhec
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Zmaga v dirki legend
Branku Seršenu st.
Že šesto leto zapored je Konjeniško društvo Križevci več kot vzorno pripravilo
tradicionalne kasaške dirke, ki se vsako leto v drugi polovici julija odvijajo v Borecih.
Ob pestri ponudbi hrane in pijače ter
velikem številu gledalcev, ki so iz leta
v leto številčnejši, so tokrat organizatorji stopili drzen korak naprej. V čast
in spoštovanje konjem kasačem je bilo
prvič v zgodovini slovenskega kasaštva
vseh pet dirk speljanih brez uporabe
biča.
Prijateljsko druženje ob boreški gramoznici se je začelo že ob 9. uri zjutraj,
ko se je osem ekip pomerilo v kuhanju
golaža. Prav vsi so bili izvrstni, a eden
je malenkost izstopal. Prvo mesto je
pripadlo ekipi Zlata roka iz Orehove
vasi, drugo mesto je zasedla ekipa
Športnega društva Križevci in tretje
ekipa kuharjev iz Ključarovcev.
Da je čas do začetka dirk res hitro in
predvsem prijetno minil, sta poskrbeli nogometni ekipi Prleški kujori in
slovenska vinska nogometna reprezentanca Slovenije. Da naši fantje niso od
muh, je potrdil končni rezultat 3:3.
Končno je ob 14.15 uri štartna zastavica na križevskem hipodromu prvič
padla. V prvi dirki so se pomerili štirje
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naraščajniki, ki v prihodnjih tednih
tudi uradno začenjajo svojo kasaško
kariero na hipodromih po Sloveniji.
Za vse je bila to prva dirkalna izkušnja, ki jo je najbolje izkoristil Lušt,
dveletnik iz hleva Vlada Žnidariča, ki
je za las ugnal Fauno V in Damjana
Vajsa ter s tem potrdil, da je odlično
pripravljen za drugi del sezone 2015. V
drugi dirki smo bili priča zmagoslavju
dame – Darja Antolin je ugnala vso
konkurenco in dokazala, da triletni
Artis vendarle »zna« in da sta lahko
več kot uspešen tandem. V tretji dirki
sta si križevski pokal pošteno prislužila gosta iz krimskega kluba, Elvira
NS in Borut Zaletel. Za petletno Elviro
je to prva sezona nastopov in že ta je
izredno uspešna, saj je zmagama iz
Ljubljane in Krima dodala še križevsko. Četrta dirka oziroma »Dirka
legend« je bila tokratna osrednja točka
prireditve. Predstavili so se nam Jože
Sagaj st., ki mu prav letos teče jubilejno
abrahamovo leto, odkar je prvič sedel
v sulky, Jože Osterc, ki na kasaških

stezah kot voznik vztraja že 49. leto,
Branko Seršen st., ki dirke ni peljal že
18 let, in Branko Puhar, »gambler«,
ki je množice navduševal s svojimi
neverjetnimi manevri in bil ob tem
sila uspešen. Pester izbor tekmovalcev,
čeprav se je na prvi pogled zdelo, da sta
prav Jože Sagaj in Jože Osterc zaradi
še vedno aktivne kariere kot voznika v
rahli prednosti, je ciljna črta odločila
drugače. Po ponesrečenem štartu Leo
Dena in Jožeta Sagaja sta tekom dirke
tudi Prenda in Jože Osterc morala
premoč priznati Seršenu in Puharju, ki
sta neusmiljen boj za prvo mesto bila
do samega konca. In čeprav sta Branko
Puhar in Riky Way Alar z nekaj ostrimi
napadi poskušala izčrpati Rožleta in
Branka Seršena st., se le-ta nista dala
ter si ob bučnem aplavzu množice prikasala več kot zasluženo zmago. Piko
na I je slavju Seršenovih iz Banovcev v
zadnji dirki dodal Brankov sin Brane
ml., ki je s »čudežem kasaških stez«,
tokrat povratnikom po poškodbi,
Dantejem MS, ponovno gladko slavil in
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ob tem napovedal uspešno vrnitev tega
sedemletnika na hipodromske steze.
Predsednik Konjeniškega društva
Križevci, Dušan Zorko, je ob tej priložnosti podelil tudi častno priznanje
dvema njegovima predhodnikoma,
gospodoma Vekoslavu Lovrenčiču in
Feliksu Mavriču, ter se v imenu vseh iskreno zahvalil za njuno delo, oba pa sta
njemu in vsem članom društva zaželela
vse dobro tudi vnaprej.

Dušan Zorko je
podelil častno
priznanje
Vekoslavu
Lovrenčiču in
Feliksu Mavriču.

Ana Šonaja

10. obletnica Bivalne enote Križevci
Dislocirana Bivalna enota Križevci deluje v okviru Socialno varstvenega zavoda
Lukavci. Letos mineva deset let, odkar se je v Križevce preselila skupina osmih
stanovalcev z motnjo v duševnem razvoju.
29. maja smo ta jubilej obeležili v prostorih župnišča. Po nagovoru direktorice Stanke Vozlič, mag. Branka Beleca
in župnika Štefana Vinkoviča je sledil
krajši kulturni program stanovalcev te
enote in učencev Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer. Nato je sledilo
druženje ob glasbi. Povabljeni so bili
zaposleni in upokojenci Doma Lukavci,
svojci stanovalcev, vaščani, občinski
svetniki, člani Sveta zavoda, predstavniki centrov za socialno delo in drugih
domov.

V skladu z Nacionalnim programom s
sodobnimi pristopi in tendencami po
širjenju socialne mreže ter socialnih
storitev od leta 2004 tudi naš zavod
izvaja proces deinstitucionalizacije.
Naloge strokovnih delavcev in sodelavcev so namesto v motnje v duševnem
razvoju osredotočene na ohranjene
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sposobnosti. Po svoji usmerjenosti,
namembnosti in poslanstvu skrbimo
za kakovostno življenje stanovalcev
in njihov razvoj. Poglavitni namen je
razvijati samostojnost in dvig kvalitete
življenja stanovalcev. Z bivanjem izven
zavoda zagotavljamo uresničevanje načela normalizacije, inkluzije, integracije, preprečujemo socialno izključenost
in omogočamo večanje stanovalčevih
vplivov na lastno življenje. Učinki za
njih so v večanju izbire in vključenosti pri načrtovanju življenja. Čas si

zapolnijo z opravljanjem vsakdanjih
gospodinjskih opravil, kot so kuhanje,
likanje perila, skrb za urejenost stanovanja in opravila na vrtu. Vsebina dela
temelji na skrbi zase, učenju in razvijanju socialnih spretnosti, zapolnitvi
prostega časa, vzdrževanju socialne
mreže, skratka, da življenje teče tako

kot doma.
Stanovalci Bivalne enote Križevci so
dobro sprejeti v lokalni skupnosti, udeležujejo se prireditev, imajo možnosti
za širše druženje. Nastopili so na Slavičevem večeru na temo Povezanost,

dnevno gredo v trgovino, na sprehod,
kjer srečujejo druge ljudi, enkrat letno
imajo tradicionalno srečanje stanovalcev bivalnih enot na Ptujski Gori.
Obiskujejo jih prostovoljke Vera Slavič,
Olga Antič in Erika Likar, s katerimi
ustvarjajo čestitke, izdelujejo pirhe oziroma pripravijo ustvarjalno delavnico
na določeno temo. Njihovih obiskov so
zelo veseli.
Hvala vsem, ki verjamete v tako obliko
bivanja in ste nas sprejeli take, kot
smo. Z veseljem lahko rečemo, »ka smo
tü, v Križovceh, düma!«
Nataša Vengust
Foto: arhiv Doma Lukavci
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Pitnik na vaškem jedru
Na vaškem jedru je postavljen nov pitnik za vodo. Pitnik v občini Križevci predstavlja
dodano vrednost vsem tistim, ki uporabljajo zelene površine na vaškem jedru, sketerjem, otrokom in sprehajalcem, saj se bodo lahko kadar koli osvežili s svežo pitno vodo.
Čeprav so pitniki v Sloveniji v primerjavi z mnogimi drugimi evropskimi
državami še vedno novost, pa se nanje
pri nas vseeno počasi navajamo in jih
uporabljamo za preprečevanje nezaželene dehidracije. Zaradi čistoče
vam priporočamo, da pred pitjem ali
polnjenjem svoje plastenke z vodo
najprej iztočite nekaj vode. Javni pitnik
obratuje v toplejših mesecih, praviloma
od aprila do konca oktobra.
Poleg pitne vode je obiskovalcem na
voljo še prostor za počitek, kjer lahko
posedijo in si oddahnejo na klopeh na
prostem in v sklopu vaške tržnice.
Lidija Domanjko

Obnovljen
Jakobov križ
v Logarovcih
Križna znamenja so kot simbol vere
naši predniki postavljali iz različnih
namenov: kot zahvalo, zaobljubo,
spomin, večkrat tudi za srečo v
družini …
Leta in vremenski vplivi jim ne prizanašajo, tako je tudi Jakobov križ
v Logarovcih, ki je bil postavljen
leta 1960, načel zob časa. Jakob
Žabota se je odločil in dal postaviti
nov križ, ki je iz hrastovega lesa z
bakreno streho, obnovljeno je bilo
razpelo in Marijin kip. Blagoslovitev
obnovljenega križa s sveto mašo je
bila v nedeljo, 19. julija.
Andreja Obal

42

Silvestrovanje
na prostem
Na vaškem jedru Križevci je letos
prvič potekalo silvestrovanje
na prostem, ki ga je omogočila
Gostilna Zorko iz Borecev. Kljub
zelo nizkim zimskim temperaturam se je kar nekaj občanov in
ljudi iz sosednjih občin odločilo
silvestrovati pri nas. Ogrevan
šotor je dodatno ogrela glasbena
skupina Recesija band, ki je igrala dolgo v noč. Na vaškem jedru
je tako množica ljudi pričakala
novo leto. Zadnje sekunde je
skupaj z njimi odštel župan, mag.
Branko Belec, ki je vsem prisotnim zaželel lep vstop v novo leto
2015. Zabava se je nadaljevala
z ognjemetom ob lepih željah in
čestitkah.
Urška Osterc
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110 let PGD Stara Nova vas
V sklopu praznovanja 110-letnice delovanja prostovoljnega gasilskega društva sta
se pri gasilsko-vaškem domu Stara Nova vas-Dobrava odvijali dve prireditvi. Prvi
dan, v soboto 6. junija, je potekalo Regijsko tekmovanje lastnikov gozdov sekačev, v
nedeljo, 7. junija, pa še svečana proslava z vrtno veselico.
Regijsko tekmovanje lastnikov gozdov
sekačev je društvo pripravilo v sodelovanju z Zavodom za gozdove Republike
Slovenije. Na tekmovanju je sodelovalo
31 zavzetih sekačev, od tega 29 moških
in dve ženski. Tekmovalci, lastniki
gozdov iz celotne pomurske regije, so

pokazali tehnike podiranja, kleščenja
ter prežagovanja lesa, pri čemer so prikazali spretnost, hitrost in varno delo
z motorno žago. Tekmovali so v več
disciplinah: kombinirani rez, precizni
rez na podlagi, zasek in podžagovanje,
kleščenje ter podiranje droga na balon.
Na ogled je bila postavljena tudi mehanizacija za predelavo lesa, pripravili
pa so tudi razstavo motornih žag in
gozdnega orodja. Zvečer je za zabavo
poskrbel ansambel Dejana Vunjaka.

Foto: Andrej Žnidarič

V nedeljo se je svečana proslava ob
jubileju društva pričela s sprejemom
gostov in gasilcev ter se nadaljevala
z mimohodom gasilcev in praporščakov. Sledil je pozdrav in zahvala
predsednika društva Danijela Lesničarja. Ob jubileju so zbrane nagovorili
in jim čestitali predsednik Gasilske
zveze Križevci, Dragotin Rakuša,
predstavnik Gasilske zveze Slovenije
in poveljnik Gasilske zveze pomurske

regije, Dušan Utroša, ter župan Občine
Križevci, mag. Branko Belec. PGD
Stara Nova vas je ob 110-letnici prejela
plaketo Gasilske zveze Slovenije ter
srebrni znak Civilne zaščite. Podelili

so gasilska odlikovanja zaslužnim
članom društva. Kulturni program so
popestrili Prleška godba DU Ljutomer
in Folklorna skupina KUD Križevci. Po
končani uradni slovesnosti se je pričela
zabava z ansamblom Veseli Dolenjci.
Helena Krajnc

Prevzem gasilskega prapora v Kokoričih
Prostovoljno gasilsko društvo Kokoriči deluje že 121 let. Leta
1982 je društvo prevzelo prvi prapor, ki so ga 28. junija letos
častno zamenjali.
Star prapor, ki je bil simbol in ponos društva, je služil dolgih triintrideset let.
Pomoč pri razvitju novega prapora je izkazalo 31 donatorjev spominskih trakov in
153 donatorjev žebljičkov. Enako kot stari, bo tudi novi prapor spremljal, motiviral in združeval to in še prihodnje generacije. Slovesnosti so se udeležili domačini, uniformirani domači gasilci in njihovi stanovski kolegi iz okolice ter številni
povabljeni gostje, med njimi tudi podpredsednik Gasilske zveze Slovenije, Milan
Antolin, župan Občine Križevci, mag. Branko Belec, predsednik Gasilske zveze
Križevci, Dragotin Rakuša, častni poveljnik, Stanko Hunjadi, častni sektorski poveljnik, Alojz Osterc, članice in člani Občinskega sveta Občine Križevci ter predstavniki donatorjev in sponzorjev. Ob slovesnosti so kulturni program popestrili
Godba na pihala Mala Nedelja in Folklorna skupina Kulturnega društva Križevci,
za poznejšo zabavo pa je poskrbel ansambel Svetlin.
Helena Krajnc
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Foto: Slavko Senčar
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Biserna poroka v Bučečovcih
Zakonca Šijanec iz Bučečovcev sta 6. februarja praznovala biserno poroko.

Elizabeta in
Anton Šijanec

Elizabeta Zver se je rodila 24. oktobra
1931 v Bučečovcih, Anton Šijanec 17.
januarja 1928 v Iljaševcih. Še kot otrok
se je tudi on preselil v Bučečovce, kjer
sta se spoznala. Po poroki sta pridno
kmetovala, dogradila hišo in si ustvarila prijeten dom. Anton je bil nekaj
časa zaposlen v gradbenem podjetju v
Gornji Radgoni, nato do upokojitve v
usnjarni Konus v Ljutomeru. Elizabeta
je delala kot trgovka v trgovinah v Seliščih, Vučji vasi in Nunski Grabi, nato je
doma gospodinjila in kmetovala. Imata
sina Zvonka in hčerko Darjo, pet vnu-

kov in sedem pravnukov. Z veseljem še
marsikaj postorita in sta zadovoljna,
ker zmoreta. Poleg gospodinjstva gospa
ureja vrt, vlaga ozimnico, poje pri
ljudskih pevkah. Oba bereta časopis
in zvesto spremljata dnevne novice.
Skrbita za kokoši in dva prašiča, da
potem naredita domačo tünko. Oba
še vozita avto, rada se peljeta k maši,
po nakupih ... Aktivno sodelujeta v
Kulturnem društvu Kajer, sta dejavna člana v Prostovoljnem gasilskem
društvu Bučečovci in v sekciji ljudskih
pevcev. Prejela sta zlato Maroltovo

značke za kulturno ustvarjanje. Kaj ju
med drugim ohranja pri močeh? Skrb,
delo, dokaj dobro zdravje in največje
veselje – pravnuki. Kako krepita ljubezen? S potrpljenjem, spoštovanjem,
razumevanjem v dobrem in slabem, z
vzajemno pomočjo, kar je po njunem
ključ do tako dolgega zakona. Šestdesetletnico skupnega življenja, biserno
poroko, sta zakonca obeležila 2. maja
v župnijski cerkvi v Križevcih v krogu
ožjih sorodnikov. Tako sta že tretjič
stopila pred oltar domače cerkve.

Petdeset let skupnega življenja letos
praznujejo:

Šestdeset let skupnega življenja letos
praznujeta:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

•
•
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Ana in Ludvik Duh iz Grab,
Marija in Janez Ivančič iz Križevcev,
Ana in Alojz Špur iz Iljaševcev,
Marija in Franc Filipič iz Stare Nove vasi,
Jožica in Jožef Čirič iz Logarovcev,
Cecilija in Franc Hanžekovič iz Ključarovcev,
Angela in Jožef Strajnšak iz Bučečovcev,
Silvestra in Franc Skuhala iz Ključarovcev,
Alojzija in Franc Jurak iz Logarovcev,
Nada in Avguštin Gorišek iz Vučje vasi,
Marjeta in Janez Marinič iz Logarovcev,
Albina in Anton Luknjar iz Logarovcev.

Elizabeta in Anton Šijanec iz Bučečovcev,
Marija in Slavko Lovrenčič iz Križevcev.

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.
Nataša Vengust
Foto: arhiv družine Šijanec
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Rešili več kot 7600 dvoživk
Odkar se ukvarjamo z akcijo prenašanja dvoživk v občini Križevci, smo si zadali nalogo, da o tem vsakič poročamo v glasilu,
preko katerega velik del občanov dobi informacije, kaj se pri nas
dogaja na različnih področjih.
Seveda nismo naivni, da zadostuje, če
enkrat na leto napišemo par stavkov,
da bi na tak način spremenili razmišljanje in zakoreninjene predsodke.
Osveščanje o problemu povozov
dvoživk in drugih živali, uničevanju
mokrišč, slabemu fizičnemu in kemičnemu stanju voda, drobljenju in
zmanjševanju njihovih habitatov in
njihovem izjemnem pomenu za ljudi
posvečamo veliko pozornosti vse leto
in razumljivo, še posebej, ko se začnejo
pomladanske selitve med vodo in gozdom. Takrat je davek sedanjega stanja
zavesti najbolj viden na številnih odsekih. O tem, kako tečejo akcije, sproti
pišemo na naši facebook strani: www.
facebook.com/zabapupekprlek.
Vsako leto prenesemo čez cesto v
Borecih manj dvoživk. Letos le nekaj
več ko 5000 v obeh smereh. Ne vem,
če je potrebno biti zadovoljen in brez
skrbi zaradi zmanjševanja njihovega
števila in drugih koristnih organizmov,

prej je to razlog za alarm. Daleč smo
od prepričanja nekaterih, da je zanje
poskrbljeno. Lahko da ena krastača ali
rosnica odloži čez sto jajčec – če pride
živa čez cesto.
Skupina prostovoljcev je vsako leto bolj
ali manj ista, smo pa seveda zelo ponosni na naše osnovnošolke in osnovnošolce. Brez njih bi bilo še več povoženih
živali in zaslužijo si javno priznanje.
Moram omeniti še dosežek, ki je uspel
prostovoljcu Marjanu Škofu v Gajševcih – sam je pomagal 2600 dvoživkam
in bil edini na tisti lokaciji. Lep primer,
kaj lahko napravi samo en par pridnih
rok in veliko dobre volje. Ob vsem
tem še dejstvo, da je gospod šteje čez
šestdeset let. Leta in status niso ovira
za dobra dejanja. Upam, da mu boste
naslednje leto priskočili na pomoč.
Letos smo v Križevcih z namenom
osveščanja ljudi pripravili razširjeno
predavanje o poteku akcij prenašanja
dvoživk po Pomurju, na katerem so

sodelovali kolegi in kolegice z drugih
lokacij. Da se je za tovrstno tematiko
napolnila sejna soba občine, je mogoče
šteti za uspeh. Kljub vsemu pa na teh
dogodkih pogrešamo občinske in vaške
svetnike in druge veljake, ki smo jih
letos še posebej vabili. Skromna udeležba z njihove strani potrjuje pesimistično prepričanje, da skrb za kvalitetno človekovo okolje in ohranjanje
naravnih sistemov v ugodnem stanju,
in to kljub temu, da je od tega odvisna
kvaliteta naših življenj, ni med prioritetami lokalnih odločevalcev. Četudi se
deklarira za trajnostni ali zelen razvoj
občine. Karkoli bi naj to že pomenilo.
Ob koncu še omenimo sobotno šolo
v Križevcih, ki sta jo izvajala Željko Šalamun in Špela Gorički. Mladi
ljubitelji narave so si obuli škornje in
pod njunim mentorstvom v Borecih
raziskovali dvoživke in ptice po zaščitenem območju Nature 2000. Da bi
jim uspelo prepričati starejše, da se ne
zgodi nič hudega, če primeš krastačo
z golimi rokami, pa da je čisto v redu,
če živimo z njimi in jim ne škodujemo.
Kaj kmalu se namreč utegne zgoditi, da
jih bodo naslednje generacije videle le
še v knjigah in da bodo štorklje, ko ne
bo več dvoživk, šle raje gnezdit tja, kjer
bodo lahko nahranile svojo mladičke.
Vsi vabljeni k udeležbi na akciji – mogoče še lahko obrnemo te pesimistične
napovedi. Obenem bi potrebovali tudi
donacije za nabavo folije, saj trenutno
sposojeno moramo vrniti, brez nje pa je
delo dosti bolj tvegano in naporno.
Vesna Kitthiya
Foto: Robert Sabo

Plavček
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Plavček ali barjanska
žaba je najmanjša prava
žaba v Sloveniji.
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VRTEC IN ŠOLA

Aktivnosti v vrtcu Križevci

Vsi zaposleni v vrtcu Križevci se
zavedamo, da smo prva ustanova, v
katero vstopi otrok. Ločitev od znanega
družinskega okolja, od mame, na katero so otroci pogosto najbolj navezani,
prihod med neznane odrasle in otroke
lahko v začetku za otroka predstavlja
težavno obdobje: jok, žalost, razdražljivost … Prepričani smo, da lahko
navedeno omilimo le z medsebojnim
sodelovanjem. Kakovost in pristnost
medsebojnih odnosov so temelji, na
katerih gradimo uspeh. Naš uspeh in
naše največje zadovoljstvo pa je, da so
otroci v vrtcu veseli in srečni, prav tako
njihovi starši.
V teh nepredvidljivih časih, ko nezadovoljstvo, nestrpnost in bojazen, kaj bo
prinesla prihodnost, čutimo na vsakem
koraku, se moramo skupaj truditi, da
nam bo lepo, da se bomo zavedali lepot
narave, da bomo spoštovali to, da živimo v miru in svobodi in da si bodo vsi
naši otroci izoblikovali pozitiven odnos
do sebe in do sveta, v katerega rastejo.
V letošnjem šolskem letu smo imeli prednostno nalogo. Z gibanjem
odkrivamo matematične pojme in
predstave. Zavedamo se, da sta potreba
po gibanju in igri otrokovi primarni
potrebi. Z gibanjem telesa je pogojeno
zaznavanje okolice, prostora, časa in
nenazadnje tudi samega sebe. Gibanje
je sestavni del večine otroških iger, saj
je gibalna dejavnost otrok sestavni del
zdravega življenjskega sloga in pripomore k oblikovanju vedenjskih vzorcev.
Ti pa ne zmanjšajo tveganja za pojav
številnih bolezni. Tudi način življenja,
poln hitenja in pomanjkanja časa, nam
in otrokom ni v prid. Vedno manj je
brezskrbnega plezanja po drevesih,

46

pohajkovanja z vrstniki po vasi in okoliških travnikih. Prav zato je spodbudno družinsko in družbeno okolje tisto,
ki mora pozitivno vplivati na oblikovanje otrokovega odnosa do gibanja.
V ta namen smo že v mesecu oktobru
ob Tednu otroka s starši pripravili
popoldansko druženje z gibanjem –
krompirjeve igre. Različne spretnosti s
krompirjem so prikazali tako otroci kot
starši, na koncu pa smo se s kuhanim
krompirjem tudi okrepčali.
V posameznih oddelkih smo vse šolsko
leto izvajali dejavnosti, ki so temeljile
na gibanja in matematiki, vsak mesec
pa smo eno izmed dejavnosti posneli in

Hiša je majcena,
seže pa do neba.
Rastemo v njej smejé,
vrtec ji je ime.
jo na strokovnem aktivu analizirali.
Na novembrskem srečanju s starši smo
se razgibali, spoznavali matematične
pojme in predstave, v vsakem oddelku
na svoj način, primeren otrokom določene starostne skupine.
Seveda se je vse šolsko leto v vrtcu dogajalo še marsikaj. Sodelovali smo pri
projektu Eko vrtec, v okviru katerega
smo izvajali razne dejavnosti, in sicer
na temo Skrivnosti našega gozda, Z
gibanjem in raziskovanjem raziskujemo svet narave okrog nas, spoznavali
smo vodo in njene lastnosti, ločevali
odpadke, zbirali star papir, zamaške
in odpadne baterije ter se pogovarjali o varovanju okolja. Seznanili smo

se z zdravim življenjskim slogom, ki
vključuje zdravo prehrano, skrb za
duševno in telesno zdravje, izvedli smo
tradicionalni slovenski zajtrk, učili
smo se o zeliščih in njihovi uporabi. Ob
dnevu Zemlje smo preučevali svetlobo
in njene lastnosti.
Sodelovali smo pri projektu Plinko,
kjer smo se naučili, kako pomembni
so viri energije in kako plin potuje po
ceveh.
Že vse poletje poteka projekt Varno s
soncem, v okviru katerega starše preko
zloženk in plakatov seznanjamo o zaščiti pred soncem, z otroki pa izvajamo
različne dejavnosti: pogovarjamo se,
kako se moramo zaščititi pred škodljivimi sončnimi žarki, opozarjamo, da
moramo nositi zaščitna pokrivala, se
umikati v senco, piti veliko tekočine,
najbolje vode, in se namazati z zaščitno
kremo.
Pomurski vrtci sodelujemo v projektu
Eko nahrbtnik, v katerem nahrbtnik z
eko vsebinami in dejavnostmi potuje
od vrtca do vrtca, vsak vrtec pa izpolni
in poda naprej dejavnost, za katero je
bil zadolžen, da jo izvede. Naš vrtec je
dobil nalogo izdelati čutno pot. Le-to
smo s pomočjo nizkih lesenih škatel
pripravili kar v igralnici v oddelku
od štiri do šest let. Zaključna prireditev projekta je bila junija v Stročji
vasi, kjer smo se v obliki ustvarjalnih
delavnic družili z ostalimi sodelujočimi vrtci, dobili pa smo tudi bilten, v
katerem so dejavnosti Eko nahrbtnika
lepo povzete.
Otroci, stari od pet do šest let, so
sodelovali v projektu Turistične zveze
Slovenije z naslovom Z igro do prvih
turističnih korakov. Izbrali so si temo
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Konji in kasači. Dejavnosti, ki so jih
izvajali, so vključevale spoznavanje
konjev kasačev, opreme – pri čemer sta
jim pomagali tudi mamici naših otrok,
ki se z rejo kasačev tudi ukvarjata. Obiskali so tudi eno izmed kmetij s konji
kasači in v živo spoznali to dolgoletno
tradicijo občine Križevci.
Projekt Zdravje v vrtcu v sodelovanju
z Nacionalnim inštitutom za javno
zdravje Republike Slovenije izvajamo
že nekaj let. Inštitut dvakrat letno pripravi izobraževanje na določeno temo,
ki je aktualna v vrtcih. Skupaj se zavedamo, da zdravje v otroštvu poglavitno
določa zdravje v celotnem življenju
posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije. Ključnega pomena je
obdobje do šestega leta starosti.
Ponosni smo, da smo na povabilo
organizatorjev, podjetja Mercator,
sodelovali v akciji Radi delamo dobro,
v kateri so njihovi kupci lahko glasovali za tri društva križevske občine in
največ glasov so namenili našemu vrtcu. Nagrada za prvo mesto, ki smo jo
prejeli, je znašala 1.000 evrov. Iskrena
hvala za vaše glasove.
Na različne načine smo sodelovali z
lokalnimi društvi v občini Križevci in
tudi širše:
▪▪ s čebelarji ob tradicionalnem slovenskem zajtrku;
▪▪ z Društvom kmetic Križevci-Veržej
(otroci so nastopali ob njihovem
srečanju);
▪▪ z Zdravstvenim domom Ljutomer,
ko nam je zobozdravnica prikazala
pravilno ščetkanje zob in izvedla
preventivni pregled zobkov;
▪▪ s Termami Banovci, ki so nam
pripravili predstavo zaposlenih z
naslovom Gibanica prijateljstva;
▪▪ z Gimnazijo Franca Miklošiča, katere dijaki vseh letnikov so prihajali
na obvezno prakso, razveselili so
nas tudi s prireditvijo Pisani tobogan;
▪▪ z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Ljutomer, ki je organiziral lutkovni abonma za otroke;
▪▪ s Športno zvezo Ljutomer v športnem tekmovanju Cicibaniada;
▪▪ z vrtci UE Ljutomer pri različnih
projektih (Eko nahrbtnik, Likovna
kolonija, Dan prijateljstva, nenazadnje pa tudi preko aktiva vodij
vrtcev);
▪▪ z Zavodom Republike Slovenije za
šolstvo OE Murska Sobota, pri izoGLAS OBČINE 2015

braževanju strokovnih delavcev;
z Glasbeno šolo Slavka Osterca Ljutomer, ki nam je pripravila glasbene
delavnice.
Praznovali smo prihod letnih časov
– jeseni, zime, pomladi, poletja. Ob
veselem decembru smo polni pričakovanja čakali dedka Mraza in prihod
novega leta. Ob norčavem pustu smo
se našemili, rajali in se sladkali s krofi.
Na različne načine in starostni stopnji
otrok primerno smo obeležili kulturni dan. S povabilom v Kulturni dom
Križevci smo se mamicam ob njihovem prazniku zahvalili za vso skrb in
dobroto, jim zaplesali, prepevali in
deklamirali. Prav tako smo povabili babice in dedke in tudi njim na podoben

▪▪

način pokazali, kako jih imamo radi. V
oddelkih smo praznovali rojstne dneve
otrok, v posamezne oddelke povabili
babice, mamice, tete, z njimi ustvarjali, pekli, kuhali, spoznavali različne
poklice …
Vsega, kar smo skupaj doživeli med
šolskim letom, ni mogoče napisati. Vsi
tisti trenutki veselja, sreče, pričakovanja in naklonjenosti, ki se zrcalijo iz oči
in obrazov otrok, se nam zaposlenim za
vedno vtisnejo v spomin, nam lepšajo
trenutke življenja in nam dajejo energijo za nove izzive v prihodnosti.
Sonja Stolnik
Foto: arhiv vrtca Križevci
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Osnovna šola Križevci čuti Evropo
Sodelovati s šestimi šolami iz različnih držav za OŠ Križevci ni bil
mačji kašelj. V projekt Comenius, ki ima naslov Sport and Nature,
a Great and Healthy Adventure (Šport in narava, prava in zdrava
avantura), so bile poleg naše šole vključene še po ena šola iz Turčije, Avstrije, Nizozemske, Španije, Poljske in Hrvaške.
Pri projektu je bil velik poudarek na
kvalitetnem preživljanju prostega časa,
zato smo v vseh državah spoznavali
tradicionalne igre. Produkt tega je tudi
knjiga Let us play together (Igrajmo se
skupaj), kjer je iz vsake države objavljenih sedem tradicionalnih iger. Dve leti
smo zbirali besede na različne teme in
na koncu izdali slovar besed, ki zajema
osem jezikov. V juniju pa je izšel v
spletni obliki tudi Dnevniški album. V
angleškem jeziku so napisani dnevniki
iz vseh srečanj v vseh državah, zraven
pa so fotografije.
Projekt ima svoj logo in maskoto.
Oboje so naredili učenci pod vodstvom
mentorjev. Med državami smo izvedli
videokonference, posneli več videov,
delali predstavitve, slikali, … Na OŠ
Križevci so bili na različne načine v
dejavnosti projekta vključeni učenci
in učitelji. Ko smo gostili učitelje in
učence iz tujine, smo na šoli organizirali športni dan tradicionalnih iger, v
katerega so bili vključeni prav vsi učenci in učitelji naše šole. Niti projekta
smo povezovale učiteljice Katja Koroša,
Vera Slavič in Nada Vajs Vidnar. Izkušnjo s tujimi učenci pa so delili tudi
slovenski starši, ko so mlade sprejeli
v svoje domove. Ponosni smo, da smo
izvedli enaintrideset mobilnosti, kar je
celo sedem več od minimalnega števila
potovanj.
Nepozabna prijateljstva so se stkala
tako med učenci kot med učitelji. Več
informacij o projektu najdete na spletni strani https://sites.google.com/site/
sporturecomenius/

ko smo drug drugega obiskali. Tako
smo spoznali organiziranost države,
njen utrip in utrip kraja, obiskane šole,
njen način življenja, pouka. Učencem,
ki so potovali, so se najbolj vtisnile v
spomin družine in njihov način življenja, različne kulture, hrana. Pri vseh
teh stvareh, ki so jih doživeli, so si enotni – v življenju jih ne bodo pozabili.
Učitelji z ravnateljico pa smo veseli in
zadovoljni, da je bilo mnogo od drugih
kultur in življenj učencem omogočeno
spoznati.«

Katja Koroša

Nada Vajs Vidnar: »V projektu Comenius Sporture smo od oktobra 2013
do avgusta 2015 spoznali, kako dobro
je sodelovati v timu, kako dobro je navezovati stike in kako dobro je obvladati tuje jezike. Kot sokoordinatorica sem
bila vpeta v dogajanje in vzdušje ves
čas projekta, saj sem urejala spletno
stran in bila sproti seznanjena z vtisi
učencev, učiteljev in realizacijo zadanih
nalog glede projekta. Ko sem šla prvič
na mednarodno izmenjavo na Poljsko,
pa sem začutila tisti pravi čar »živega
srečanja«, ki ti ga s pripovedovanjem
ne more pričarati nihče. Timi iz sedmih držav smo se družili, komunicirali
med seboj po svojih najboljših močeh
in timsko sodelovali pri realizaciji in
administraciji projekta. Spoznali smo,
da so se timi iz vseh držav, prav tako
kot mi, soočali s predhodnimi dvomi glede komunikacije, prilagajanja,
druženja, nastanitve, a vendar nam je
vsem skupaj ostal v srcih nepozaben
mozaik prijateljstev, novih kultur,
drugačnih načinov pedagoškega dela in
predvsem lastna obogatena osebnost.«

Vera Slavič: »Osnovna šola Križevci
je v preteklih dveh letih čutila Evropo
bolj kot kdajkoli prej in bolj kot marsikatera druga ustanova. Tako se seveda
učenci in učitelji v šoli počutimo, saj
smo bili leta 2013 izbrani v skupino
sedmih evropskih držav, ki so izpeljale
projekt Comenius za obdobje dveh let,

Mateja Kozar: »Po predstavitvi projekta se je tudi v meni porodila želja,
da bi lahko potovala v eno od naštetih
držav. Imeli smo možnost, da izberemo, kam želimo potovati. Izbirala sem
med Poljsko in Hrvaško. Pred potovanjem sem dala na tehtnico dobro: novi
kraji, strah pred neznanim, spozna-
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vanje kulture drugega naroda, tkanje
novih prijateljskih vezi, povezovanje
učiteljev in učencev in učenje novih jezikov. Na drugo stran sem dala vse, kar
bi lahko bilo slabo: slabo znanje jezika,
dolga vožnja, kaj če …, dolgo si odsoten. In tako sem potovala na Poljsko.
Potovanje je bilo res naporno, pestro
(zamenjali smo kar nekaj prevoznih
sredstev – avto, vlak, kombi), med vožnjo pa smo spoznavali nove prijatelje
(domače zamenjali s hrvaškim timom,
nato sta se nam pridružila še avstrijski
in turški tim). Vsi ti negativni dvomi, ki
so se v meni porajali pred potovanjem,
so se kmalu spremenili v nične oziroma
pozitivne. Po dveh dneh tudi jezik ni
bil več ovira. Mogoče smo imeli srečo,
saj nas je Poljska presenetila v vseh
pogledih. Lepa, čista pokrajina, bogata
kultura, kulinarika, dobri gostitelji,
pester program, dobri timi in tako so
dnevi hitro minevali. Spoznali smo
majhen košček Poljske, ampak dovolj
velik, da nam bo ostala v lepem spominu. Sam projekt je odlično zasnovan.
Tako učencem kot učiteljem omogoča
možnost potovanja in spoznavanja
novih krajev, običajev, kulture, jezika
… Čim več takih projektov in odličnih
koordinatorjev s pogumom, mirnimi
živci in dobro organizacijo.«
Foto: arhiv OŠ Križevci
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Naša doživetja na Poljskem
V ponedeljek me je učiteljica Katja Koroša poklicala na hodnik. Pomislil sem,
le kaj sem naredil narobe. Kmalu sem
zagledal tudi Nušo in Melani z učiteljico, ki nam je razkrila veselo novico,
da bomo preko projekta Comenius
obiskali Poljsko. Vrnili smo se k pouku,
z mislimi že na Poljskem. Do odhoda
so dnevi minevali počasi. Na Poljskem sem stanoval pri Wrucharjevih.
Mojemu poljskemu prijatelju je bilo
ime Kacper, njegovi mlajši sestri Julija.
V nedeljo smo preživeli dan s svojimi
družinami, odšli smo v cerkev, kjer
pa nisem dosti razumel. Po maši sem
obiskal in spoznal njegove domače, babici in dedka ter se s Kacperjem vozil z
motorjem. Družina je bila verna in zelo
prijazna. Zvečer sva se s Kacperjem z
motorjem zapeljala do družine, kjer sta
stanovala oba Hrvata, Filip in Antonio.
Pekli smo zamrznjene klobase na žaru,
ves čas klepetali in se zabavali. Pogovarjali smo se v hrvaškem in poljskem
jeziku, ki smo ga »odlično« obvladali,
če ne, smo si pomagali z rokami. Bilo je
super. Nedelja je minila, kot bi trenil. V
sredo smo obiskali adrenalinski park.
Z Rikom sva ves adrenalinski park
preplezala kakih desetkrat. To je bila
zame najboljša destinacija. Užival sem
v adrenalinu. Plezali so tudi učitelji.
Nato smo obiskali mesto Jaroslaw.
Imeli smo nekaj prostega časa. Hoteli
smo najti Mc Donalds, pa smo žalostni spoznali, da ga v Jaroslawu ni. V
petek zvečer sem se poslovil od svoje
družine, dedka in babice. Z dedkom
sva se ves čas pogovarjala v »čudni«
nemščini, saj je bil rojen v Nemčiji. V
slovo mi je poklonil domači med, ki ga
sam prideluje. Kacperjev oče in mama
sta obljubila, da prideta na srečanje
motoristov v Slovenijo in me obiščeta.
S Kacperjem pa sva se dogovorila, da
obdrživa stike preko facebooka. Tudi
Julija je bila ob mojem odhodu žalostna. V slovo mi je podarila zapestnico,
ki jo je sama spletla. Comeniusovci
smo se poslovili in obljubili, da ostanemo povezani med sabo. Vsi smo še zdaj
v stiku in upam, da bomo še dolgo. Zahvaljujem se projektu Comenius za tole
pustolovščino. Upam, da bom še imel
priložnost za podobno dogodivščino.
Tilen Heric
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Sobotnega jutra, 4. oktobra, je končno
napočil trenutek, ko me je od Poljske
ločila le še pot. Zapeljali smo se do Železniške postaje Maribor. Zbrana ekipa
iz Slovenije je čakala prihod južnih
sosedov Hrvatov. Trojico učencev smo
sestavljali Nuša, Tilen in jaz, spremljale pa so nas učiteljice Katja Koroša,
Nada Vajs Vidnar in Mateja Kozar.
Na vlaku smo Slovenci bolje spoznali
hrvaške učence. To ekipo so sestavljali
Antonio, Filip in Magdalena ter dve
učiteljici. Na začetku smo umirali od
radovednosti in sramežljivosti. Preden smo prišli na Dunaj, sta bili ekipi
Slovenije in Hrvaške že nerazdružljivi, kar nas je zelo presenetilo, saj do
Poljske sploh še nismo prišli. Zatem
smo se z mestnim prevozom peljali do
letališča. Tam smo spoznali še ekipi
Turčije in Avstrije ter se razdelili v
dve skupini, ki sta se z dvema kombijema odpeljali proti Jaroslawu. Pot
je trajala nekaj več kot štirinajst ur.
Bila je naporna, a je s pravo ekipo in
nasmejanimi obrazi čas hitro minil.
Moja družina gostiteljica je imela svojo
hišo v majhni vasici Dobkowice, ki je
bila lepo urejena. Najbolj nenavadno
se mi je zdelo, kako prosto so se gibale
živali na pašniku, kot da ograj še niso
videle. Moji gostitelji so lepo poskrbeli
zame. Spala sem v sobi za goste, miza v
jedilnici pa je bila vedno polna dobrot.
Družbe mi ni manjkalo, saj je imela
Kamila, ki me je gostila, še tri starejše
sestre. Tudi mene je presenetilo, kako
so verni, saj smo namreč vsi z družinami šli v cerkev. V ponedeljek sem se v

šolo peljala s šolskim avtobusom, ki se
mi je zdel manjši v primerjavi z našim.
Šola, na katero hodi sto učencev, se mi
je zdela lepo urejena, pouk drugačen.
Športno vzgojo so imeli vedno zunaj,
ne glede na vreme. Isti dan smo imeli
še predstavitve šol, držav in tradicionalnih plesov ter iger, svoj večer pa
smo popestrili z dramskimi igrami na
stopnišču šole. Hitro smo se ujeli še s
špansko in nizozemsko ekipo. Ogledali
smo si rudnik soli, kjer smo prehodili
okrog sedemsto stopnic. Sledil je ogled
mesta Krakov. Izkušnja je bila čudovita. Naslednji dan smo šli na hrib, od
koder smo lahko videli Ukrajino na eni,
na drugi strani pa Slovaško. Močan
veter nam je preprečil, da bi posneli
kak »selfie«, zato smo se vsi stisnili v
majhno kočo in se pogreli s kakavom.
Ogledali smo si ogromen jez, kjer je
Rik lovil ribe, Filip pa se je pomotoma
malo okopal. V petek smo bili kar žalostni, saj se je skupnemu tednu bližal
konec. V petek smo se vsi učenci zvečer
zbrali na igrišču. Igrali smo športne
igre, se pogovarjali in se poslovili.
Sklenila sem mnogo prijateljstev, za
katera verjamem, da bodo trajala.
Doživela sem čudovite trenutke, ki se
ne bodo zbrisali iz moje spominske
kartice. Vsem privoščim tako doživetje.
Hvaležna sem družini, ki je skrbela
zame. Poljska je res enkratna država,
s prijaznimi in spoštljivimi ljudmi.
Majhna težava zame je bila njihovo
slabo znanje angleškega jezika.
Melani Erjavec
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Po štirinajsturnem potovanju smo
končno prispeli na cilj. Pred hotelom, v katerem so bili nastanjeni
učitelji, so nas že nestrpno čakale
družine, ki so nas takoj odpeljale
domov. V hiši so mi v poljščini vse
lepo in prijazno razložili, angleško
niso vedeli. Utrujena od poti sem
takoj zaspala v svoji sobici. Naslednji dan sem se zbudila v mrzlo
nedeljsko jutro, se preoblekla in
nato dobila bogat zajtrk. Ob desetih
sem morala k maši. Ničesar nisem
razumela. Ob vrnitvi v hišo me je na
mizi že čakalo kosilo. Sita sem bila
še od zajtrka, ampak bilo bi nevlju-

dno, če bi hrano pustila. Prvi dan v
šoli smo imeli športni dan in kasneje predstavitve. Prvo uro sem imela
na urniku zgodovino glasbe skupaj s
Christino in Andreo iz Španije. Vse
je presenetil potek pouka. Učenci na
primer niso imeli delovnih zvezkov
oziroma sploh nobenih zvezkov,
razen nekaj učbenikov, ki so si jih
delili med sabo. Presenetilo me je,
da so nekateri učenci zamudili, a jim
učiteljica ni vpisala neopravičenih
ur. Ves teden je bil zelo razgiban.
Najbolj všeč mi je bil izlet v Krakov,
kjer smo se skupaj s hrvaško ekipo
zelo navdušili nad živimi kipi, ki jih
je bilo v tem velikem mestu precej.
V soboto je sledila dolga pot domov.
Vsi smo bili otožni, saj smo se zavedali, da se je ta čudoviti teden končal. Malo bolj živahni smo postali
šele v Bratislavi, ko smo obiskali
Mcdonalds. Na vlaku smo končno
lahko spet sedeli skupaj s hrvaško
ekipo, s katero smo se zelo povezali.
Naslednje leto jih obiščemo in spet
bomo naredili kakšen oreo piknik.
Nuša Pučko
Foto: arhiv OŠ Križevci
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Sedem dni druženja na
Hrvaškem
Predzadnje srečanje sedmih šol iz sedmih držav je bilo na Hrvaškem. 15. marca 2015 smo se odpravile v Gornjo Stubico, kamor
so nas povabili iz OŠ Matije Gupca. Učenke Kaja Antolin, Brina
Godec, Maša Maučec, Katja Prelog in učiteljice Katja Koroša,
Nada Vajs Vidnar in Martina Heric smo tvorile najštevilčnejši
tim od vseh gostujočih držav. Izkušnja v sosednji državi je bila
nepozabna.
Kako ste se počutile prve dni
pri družinah in kako je bilo na
koncu?
Katja: »Sprva smo bili vsi bolj zadržani, konec tedna pa smo postali bolj
sproščeni, več smo se pogovarjali, se
smejali in si pomagali med seboj. Sčasoma sem se počutila kot doma.«
Maša: »Počutila sem se zelo dobro,
ker so me lepo sprejeli. Na koncu pa
mi je bilo malce težko, saj sem se zelo
navezala na Mirno in njene družinske
člane.«
Katere so največje razlike med
našo državo in Hrvaško? Kaj te je
najbolj presenetilo?
Brina: »V šoli se mi je zdelo najbolj
zanimivo in drugačno to, da nimajo
jedilnice in ne organizirane prehrane.
Opazila sem tudi povezanost države
in cerkve, saj imajo po učilnicah križe,
ljudje v tistem delu Hrvaške so zelo
skromni in zadovoljni s tem, kar imajo.
Sicer pa je vse zelo podobno kot v
Sloveniji.«
Kaja: »Niso drugačni od nas. Največja
razlika je, da so zelo povezani in predani cerkvi in da imajo samo osemletko.
Najbolj me je presenetilo, da imajo vse
urejeno bolj v staromodnem stilu.«

pa sem govorila v angleškem jeziku.
Čeprav nekaterim učencem znanje
tujih jezikov ne leži, nismo imeli težav
pri sporazumevanju.«
Maša: »Večino časa sem se sporazumevala hrvaško, saj smo se največ družile
s Hrvati, z drugimi učenci pa sem se
pogovarjala angleško. Sporazumevanje
ni bilo preveč težko, saj smo osnovne
stvari razumeli, zelo zanimivo pa je
bilo poslušati angleščino, saj so bili z
nami učenci iz drugih držav in imajo
tudi svoj naglas in se angleščina drugače sliši.«
Ali po enotedenskem srečanju
ostajate v stikih z novimi prijatelji? Na kak način?
Brina: »Z gostiteljico sva bili v stikih že
pred srečanjem, sicer še bolj pogosto
kot sva sedaj, čeprav si še vedno velikokrat pošljeva kakšno sporočilo ter si
dopisujeva.«
Kaja: »Z gostiteljico in vsemi ostalimi
si še zdaj dopisujemo preko spleta.«

Kako ste komunicirale z učenci
iz drugih držav? Se je bilo težko
sporazumevati?
Kaja: »Z učenci iz Hrvaške smo se
več ali manj sporazumevali hrvaško.
Z ostalimi smo govorili v angleškem
jeziku, najtežje pa ja bilo za tiste, ki
angleščine ali hrvaščine niso dobro
razumeli.«
Katja: »Pri družini smo se pogovarjali
hrvaško. Tudi učenka iz Avstrije, ki je
stanovala z mano in ima srbske korenine, je govorila hrvaško. Z ostalimi
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Kakšno je tvoje mišljenje o mednarodnih projektih, ko učitelji in
učenci preživite en teden v drugi
državi?
Brina: »Super se mi zdi, da se je v
takšen projekt vključila tudi naša šola,
saj je to nekaj, česar nima vsaka šola v
naši okolici in je nekaj posebnega. Tako
smo spoznavali nove države, njihove
kulture in značilnosti ter dobili nove
prijatelje. Zdi se mi, da smo prav vsi, ki
smo bili na izmenjavah, prišli domov
s prijetnimi izkušnjami, polni novih
vtisov, veseli in zadovoljni.«
Katja: »Mislim, da so takšni projekti
dobri tako za učence kot za učitelje,
saj na tak način spoznavamo različne
kulture, države in ljudi. Vesela sem, da
sem lahko bila tudi sama del tega.«
Maša: »Takšni projekti so zelo dobri,
saj s tem raziskujemo nove kulture,
okušamo novo hrano, širimo svoja obzorja na bolj zanimiv način in sklepamo nove prijateljske vezi.«
Katja Koroša, Kaja Antolin, Brina
Godec, Maša Maučec, Katja Prelog
Foto: arhiv OŠ Križevci

Zadnje srečanje v Turčiji
Maja 2015 smo pogumno stopili na tla posebne in barvite
dežele Turčije. OŠ Križevci smo zastopali trije učitelji, in sicer
Katja Koroša, Alenka Kajtna Zorko in Lenart Barat. Tea Žnidarič in David Copot pa sta izvrstno predstavljala našo šolo kot
učenca. Vsi smo se ogromno naučili o šolskem sistemu, tradiciji, njihovi veri, drugačni hrani, …
Kaj si doživel/a v Turčiji?
Tea: »V Turčiji je bilo vsega na
pretek. Odkrivali smo novo državo,
videli naravne lepote, ki so osupljive, spoznali zanimivo zgodovino, navade in življenje ljudi, ki so
drugačni od nas. Vrnili smo se polni
lepih vtisov.«
David: »V Turčiji sem doživel veliko
vsega. Ta prečudovita narava in kipi.
Mesto Antalya ima svojo zgodovino
in je čudovito. Ko smo prišli k našim
gostiteljem, me je kar malo stisnilo.
Prvi dan me je večkrat prešinila misel, da bi odšel domov. Ampak sem
se zbral in začeli smo komunicirati.
V šoli imajo drugačen sistem kot mi.
Učitelji so nas lepo sprejeli.«
Kako je bilo živeti pri turški
družini? Kaj je drugače?
Tea: »Prvi dan sem se pri družini
počutila zelo čudno. Niso govorili
veliko angleško, zato smo se sporazumevali s pantonimo. Hiša je bila
majhna, a polna ljubezni, sreče in
veselja. Bilo je sedem družinskih
članov: mama, oče, dve hčerki, sin,
babica in dedek. Vsi so me prijazno
sprejeli, me objeli ter stisnili poljub
na vsako stran. Hrana se mi je zdela
veliko bolj drugačna od naše. V juho
smo si stiskali limono, vse je bilo
bolj začinjeno in pekoče, a s časom
sem se navadila in komaj čakala na
kakšen obrok. Namesto straniščne
školjke smo imeli »ćućkalice«.
V Sloveniji nikoli nisem videla tako
dobrovoljne in ljubeznive družine,
kakor so bili moji gostitelji. Res, da
niso imeli veliko, ampak nudili so
mi vse, kar so lahko, da bi se počutila doma.«
David: »Družina me je takoj sprejela
in ravnala z menoj kot s sinom. Po
naporni vožnji sem bil zelo sestradan in sem komaj čakal na kakšno
super pojedino. Res imajo kar precej
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začinjeno hrano. Vseeno pa ima hrana
božanski okus in sem zelo užival. Za
družino lahko rečem, da so mi res ponudili vse, kar so imeli in me razveselili na nek poseben način.«

Kakšno je tvoje mišljenje o mednarodnih projektih, ko učitelji in
učenci preživite en teden v drugi
državi?
Tea: »Moje mišljenje je zelo pozitivno.
Dobro je, da učenci in učitelji spoznavajo druge države, šole, učence, njihove
kulture. Zraven se naučiš tudi tujega
jezika. Deliš svoje izkušnje, pridobiš
novo znanje in prijatelje. Bila sem zelo
srečna, da sem lahko šla v Turčijo, saj
mi je ta država tudi najljubša. Obvladam osnove turščine, preko video
pogovora se vsak teden slišim z bivšo
družino gostiteljico, ki me že vabi k
njim na počitnice. Za nič na svetu ne bi
zamenjala te izkušnje. S prijateljem in
učitelji smo se imeli lepo in vsi smo se
naučili veliko novih stvari.«
David: »Ta projekt mi je zelo všeč.
Želim si, da bi lahko obiskal še druge
države in spoznal nove ljudi. Turčijo bi
rad obiskal še enkrat. Domačini so bili
navdušeni, ker smo se hitro vključili v
njihov način življenja. Zelo so bili prijazni in radodarni. Enostavno nimam
besed, s katerimi bi ta dogodek opisal.
Vsekakor bi z veseljem to izkušnjo še
enkrat ponovil.«
Katja Koroša, Tea Žnidarič,
David Copot
Foto: arhiv OŠ Križevci
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Projekt Popestrimo šolo
Na OŠ Križevci se je letos prvič izvajal projekt Popestrimo
šolo. To je za naju predstavljalo velik izziv, saj sva se prvič
srečali s čim podobnim. Namen tega projekta je, da učitelji
ponudimo našim učencem čim več različnih dejavnosti, ki
so zanimive za njih. V okviru tega projekta smo ponujali
učno pomoč potrebnim, raziskovali, pripravljali lutkovno
predstavo in se s tem urili v dramatizaciji, ustvarjalnosti,
ročnih spretnostih. Postajali smo vedno boljši. Tako se je
razvijala naša samopodoba. Poleg tega smo skrbeli tudi za
telesno pripravljenost, pri matematični razgibalnici za naše
»možgančke«, pri prostovoljstvu pa za druge ljudi, ki so
pomoči potrebni. To je le nekaj dejavnosti, ki smo jih izvajali. Vse so bile brezplačne, tako da so bile dostopne vsem
učencem, tudi socialno šibkejšim.

Modna revija na Osnovni šoli Križevci
Na OŠ Križevci se je v petek, 24. aprila 2015, odvijal
pravi spektakel – prva šolska modna revija, na kateri
so učenci predstavljali svoje kreacije eko oblačil. Naša
šola je namreč eko šola, zato smo se odločili, da v sklopu
projekta Popestrimo šolo izzovemo našo kreativnost na
malce drugačen. Tako so starejši učenci na Noči branja
več kot prebudili svojo kreativnost. Iz vrečk za smeti
in ostankov blaga so s pomočjo izolirnih in lepilnih
trakov izdelali linijo športnih oblačil ter najrazličnejše
obleke (večerne, baročne, poletne). Vse te kreacije so bile
predstavljene šolski publiki na sprehodu po pisti.
Inga Rajtman

Inga Rajtman in Tamara Flegerič

Drsanje

Med zimskimi počitnicami je bilo organizirano drsanje
in športne aktivnosti v Ljutomeru. Tja smo se odpeljali z
avtobusom. Na drsališču smo si izposodili drsalke in brž
odhiteli na led. Ko nam je že krulilo v želodčkih, smo odšli v bližnji hotel, kjer smo se okrepčali z malico in toplim
napitkom. Po malici smo se vrnili na drsališče. Ta dan
smo se zelo zabavali in se imeli res lepo.

Pustovanje in peka mišk
Na pustni torek, med počitnicami, smo v okviru projekta Popestrimo šolo imeli pustovanje. Otroci smo zgodaj
vstali in se že doma našemili ter odhiteli v šolo. Za en dan
smo se spremenili v pravljične in filmske podobe, živali,
gusarje …

Ines Filipič in Živa Jurič, 4. a

Lutkovna predstava
Na lutkovno predstavo smo se prijavili učenci 2. triade.
Ker nas je bilo preveč, smo si delo razdelili. Učenke 6.
razreda so najprej sestavile besedilo po zgodbici Bobek in
barčica. To besedilo smo prejele učenke 4. in 5. razreda.
Razdelile smo si vloge ter se pogovorile o lutkah in sceni.
Vse potrebno smo si naredili učenci sami s pomočjo učiteljice Inge. Preostale ure smo posvetili vajam za nastop
in postavitvi scene. Pri tem smo se zelo zabavali. Najbolj
ponosni pa smo na svoje lutke.

Priprave na tekmovanje iz Vesele šole
V ponedeljek med počitnicami smo imeli priprave na
Veselo šolo. Najprej smo spoznali, kako se učiti s pomočjo
Paukove strategije. Skupaj smo naredili bralno strategijo
na temo Šole sveta. Imeli smo malico in šli ven. Razdelili
smo se v trojice. V skupini smo bile skupaj z Mašo in
Lucijo. Predstavile smo temo o jedrski energiji. Nazadnje
smo še odgovarjali na vprašanja.

Najprej smo se zbrali v jedilnici in se skupaj z učiteljicama
predstavili ter fotografirali. Odšli smo v gospodinjsko
učilnico, kjer je bilo že vse pripravljeno za peko pustnih
mišk. Razdelili smo si delo. Ko smo zamesili testo, smo ga
z žlico dajali v vroče olje. Z zanimanjem smo opazovali,
kako so se vrtinčile miške in že so se nam cedile sline.
Zadišalo je po hodniku in tako je tudi naša ravnateljica
prišla na slastne miške.
Čez čas smo se odpravili proti vaškemu jedru. Pričakali
smo še otroke iz vrtca in njihove vzgojiteljice. Skupaj
smo veselo rajali. Pridružile so se nam tudi druge maske,
mimoidoči vaščani in naše babice. Na koncu smo se vse
pustne maske zbrale in odpravile po vasi, pustno povorko
pa smo zaključili v šoli.
Ta dan smo se imeli na pustnem druženju zelo lepo in si
tako polepšali en dan počitnic.

Kaja Čuk, 5. b

Lara Borovič, 6. b

Ana Maučec, Maja Nemec in Saša Štajner, 4. a
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Ogled vrtnarije in mlina
Program projekta Popestrimo šolo je vseboval tudi
ogled vrtnarije v Logarovcih. Najprej so nam predstavili
podjetje in dejavnost, nato pa smo si ogledali rastlinjake
in spoznali različne stroje za sejanje, drobljenje zemlje
in lepljenje etiket. Povedali so nam tudi, da zalivanje,

uravnavanje toplote, odpiranje in zapiranje steklenjakov
uravnavajo preko telefona. Na koncu smo tudi mi zasadili
poljubne sadike, ki smo jih lahko odnesli domov. Po
ogledu vrtnarije smo se podali proti Stanjkovemu mlinu,
kjer so nas prav tako lepo sprejeli. Izvedeli smo, kako
pridobivajo moko iz žita.
Eva Filipič, 4. a

Spoznavanje ptic in dvoživk
Na delavnici Popestrimo šolo – Živimo z naravo smo
lovili žabe. Pomagali sta nam učiteljici Inga in Nina ter
gospa, ki se spozna na žabe. Ulovili smo dve vrsti žab.
Ena je bila zelo velika. Domen, Jure, Nino in Matic so
ulovili pijavke. Lovili smo jih v jami za izkopavanje gline

Živimo z naravo
V soboto, 28. marca 2015, je bil na Osnovni šoli Križevci
prav poseben dan, saj je v okviru projekta Popestrimo
šolo potekala delavnica Živimo z naravo. Z nami sta bili
učiteljici Inga Rajtman in Tamara Flegerič.
Zjutraj smo se polni pričakovanj zbrali v jedilnici. Najprej

smo se lotili kulinaričnih dejavnosti s čemažem, zelo
zdravilno rastlino. Po skupinah smo pripravljali čemažev
pesto, skutni namaz s čemažem, spekli smo tudi mafine
s čemažem. Vse jedi so bile zelo okusne. Za učence, ki
ne marajo česna, malo manj. Ko smo se tako okrepčali z
zdravo malico, smo se odpravili ven vrtičkat. Naš namen
je bil postaviti in pripraviti visoke gredice za zelišča. Tako
smo morali najprej natrgati vejice iglavcev, te smo dali
v gredo, nanje naložili plast slame in na koncu še plast
zemlje. To so fantje nakopali z bližnjega kupa. Čeprav smo
postali proti koncu že utrujeni, smo bili navdušeni nad
našimi gredicami. Ker se mora zemlja še malo sesesti,
smo nasadili le sadike zelišč, ki so jih prinesli naši učenci.
Za naš zeliščni vrt bomo v prihodnje lepo skrbeli.
Taja Vrbnjak, 5. a

Športna dejavnost
Med prvomajskimi počitnicami smo igrali tenis, se rolali
in igrali z žogo. Vsaka dejavnost je trajala več kot eno
uro. Pri tenisu smo spoznali forehand. Pri rolanju smo se

v Borecih. Po poti smo videli tudi netopirja. Domov smo
prišli blatni od glave do pet.
Nino Čirič in Jure Pajek, 4.a

preizkusili v poligonu. Igrali smo nogomet in med dvema
ognjema.
Domen Ledinšek, 4. a

GLAS OBČINE 2015

53

VRTEC IN ŠOLA

Ponovno osvojila zlato
Cankarjevo priznanje
Sem petnajstletno dekle in letos sem
končala šolanje na Osnovni šoli Križevci. Najlažje se izražam na papirju, s
peresom v roki, kljub temu da sem zelo
odprta oseba. Letos se je pred mano
postavljalo pomembno vprašanje: »V
katero srednjo šolo naj se vpišem?«.
Hkrati se je ob njem odpiralo veliko
možnosti in poti. Na koncu sem se po
dolgem premisleku in odločanju med
športnim oddelkom Gimnazije Murska
Sobota ter Gimnazijo Franca Miklošiča v Ljutomeru odločila za bližnjo
ljutomersko gimnazijo. Upam, da mi
bo uspelo nadaljevati z vsakodnevnimi
treningi odbojke. Ta je namreč poleg
knjig moja druga ljubezen. Mladi se v
današnjem času vse premalo gibljejo,
veliko presedijo za računalnikom ali televizijo. Imam veliko interesov, zato mi
včasih zmanjkuje časa. V zadnjem ra-

zredu osnovne šole sem sodelovala na
številnih tekmovanjih, saj sem hotela
nabrati čim več točk za vpis v srednjo
šolo, toda vedno je zmanjkala kakšna
točka za vidnejši rezultat. Potem pa je
prišlo obvestilo, da sem na regijskem
Cankarjevem tekmovanju osvojila prvo
mesto, kar mi je omogočilo udeležbo
na državnem tekmovanju. Tako sem že
drugo leto zapored osvojila zlato priznanje. Vsekakor pa nagrade ne bi bilo
brez moje vztrajne mentorice, učiteljice
Božene Kurbos, ki me je usmerjala in
neprestano motivirala, tudi ko sem
obupavala nad težko tematiko. Prebirala sem namreč knjigo slovenskega
avtorja Frana Saleškega Finžgarja, Pod
svobodnim soncem. Roman govori o
Slovenih, ki so v 6. stoletju živeli na območju današnje Slovenije. Z bratstvom
in skupnim sodelovanjem so svoje

Zlati veselošolec
Letos sem prvič tekmoval v Veseli šoli.
Tekmovanje me ni preveč zanimalo. Moje
zanimanje je vzbudila mami. Naročen
sem na revijo Pil, v kateri so teme za Veselo šolo. Zelo zavzeto sem se učil, a kljub
temu se je v meni vzbujal dvom o uspehu.
Mislil sem, da so vprašanja zelo težka, jaz
pa slabo pripravljen. Napočilo je šolsko
tekmovanje. Ko sem videl vprašanja, se je
moje telo napolnilo s pozitivno energijo.
Pisali smo petinštirideset minut. Na srečo
sem imel vse točke in se tako uvrstil na
državno tekmovanje, za katerega sem se
učil še bolj zavzeto. Tekmovanje je potekalo v več krajih. Z mentorico Marjeto
Blagovič in drugimi veselošolci smo šli
v Stročjo vas. Imel sem dober občutek.
Tako kot na šolskem tekmovanju smo
pisali petinštirideset minut. Zbral sem vse
točke. Zelo sem bil vesel, saj sem postal
državni prvak. Osnovna šola Križevci je
dosegla velik uspeh, saj smo osvojili eno
zlato, deset srebrnih in petdeset bronastih
priznanj. Tudi naslednje šolsko leto bom
tekmoval v Veseli šoli.

ozemlje ne le ohranili, temveč tudi
povečali. Ali je sodelovanje v današnjih časih torej nemogoče? Ne, mladi
pravimo, da ni. Le delovati moramo
na temeljih raznolikosti, strpnosti in
ustrezne komunikacije. To pa lahko
storimo tako, da negujemo svoj jezik z
branjem in pisanjem.
Klara Dragović

Zlata kuhalnica 2015
V sredo, 6. maja 2015, je na gostinski šoli v Radencih
potekalo regijsko tekmovanje za Zlato kuhalnico. Tudi tri
učenke iz 8. razreda, pod mentorstvom učiteljice Alenke
Kajtna Zorko, smo se tega tekmovanja udeležile. Za nalogo
smo imele, da poiščemo recept za telečji žvarcet s prilogo in
sladke cmoke iz koruzne moke – buljo. Iskanje recepta za
buljo nam je delalo veliko preglavic, saj je ta jed nepoznana
tudi med domačini, za žvarcet pa smo imele kanček več sreče, saj je bil recept zapisan v starem kuharskem priročniku.
Tekmovalo je devet ekip, od vseh pa so bili izdelki nadpovprečni. Pet članov komisije je ocenjevalo naše spretnosti
pri kuhanju, iznajdljivost, čistočo pri delu, predstavitev jedi
in degustacijo jedi, … Izmed vseh ekip smo zlato priznanje
dobile tri ekipe, dve pa napredujeta na državno tekmovanje.
Med temi smo za državno tekmovanje bile izbrane me, na
kar smo zelo ponosne. Že se pripravljamo in izboljšujemo
končni izdelek tako,
da bomo oktobra
dosegle čim boljšo
uvrstitev.
Veronika Djačkaj,
Tina Sovič,
Maša Maučec
Foto: arhiv
OŠ Križevci

Filip Zver, 4.a
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Zmagovalna fotoreportaža
Na naši šoli je udeležba na tekmovanju
iz logike vedno velika. Tudi letos je
bila. Odzovejo se učenci vseh starosti
in vsako leto naši posamezniki posegajo po odličjih na državni ravni. S
tekmovanja smo odnesli veliko znanja,
pošteno pa smo razmigali tudi naše
male sive celice.
Napetost v razredu je bilo težko določiti. Ko so vstopili nadzorni učitelji
in nam razdelili naloge letošnjega
tekmovanja, smo vsi še zadnjič globoko
vdihnili z upanjem, da nam bo s svežim
kisikom v naše možgančke šinilo še
nekaj znanja ter da se bo pod našimi
pisali čudežno nabralo še nekaj dodatnih točk. Pred nami so se bohotile
štiri miselne naloge, pri katerih smo se
vsi vsaj poskušali držati starega načela,
ki pravi: »Potem ko odstraniš nemogoče, je tisto, kar ostane, če je še tako
neverjetno, zagotovo resnica.« Ta rek
nas je vodil skozi devetdeset minut možganske telovadbe. Možgani so se med
reševanjem kot kakšna mišica krčili,
raztezali, naprezali in vmes tudi malce
omagali, če smo čisto iskreni, ampak
kljub temu je z veliko ali malo manj
truda vsem uspelo prestopiti ciljno črto
– oddati nalogo. Na pobudo učiteljice
Manice Karba je nastala zmagovalna
fotoreportaža – Možganska telovadba
– razmigajmo male sive celice. Pri njej
smo sodelovale Kaja Antolin, Klara
Dragovič, Maša Štuhec in Meta Štuhec,
govori pa prav o tem, kako je potekalo
tekmovanje na naši šoli. Na koncu smo
zmagale po mnenju glasovalcev in po
mnenju žirije.

Sobotno potovanje v Ljubljano
Na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani je potekalo državno tekmovanje
v logiki za dijake in študente. Udeležile smo se ga tudi zmagovalke foto
natečaja o tekmovanju iz logike skupaj
z mentorico Manico Karba. Zgodaj zjutraj smo se pridružile dijakom pomurskih srednjih šol na avtobusu na poti

uredništva Planet Siol.net, kjer smo
se za en dan prelevile v prave novinarke. Najprej smo se skupaj z novinarji
spletnega portala Siol.net udeležile jutranjega redakcijskega sestanka, na katerem so si novinarji razdelili delo. Na
poklic novinarja smo pogledale s čisto
drugačne perspektive. V uredništvu se
vedno nekaj dogaja, zaposleni pa imajo

v Ljubljano. Zaspani in v pričakovanju
smo se skupaj podali naproti zanimivi
soboti. Za nas je bil najpomembnejši
del tekmovanja slavnosti nagovor Mije
Kordež, ki nam je podelila priznanje
pred polno predavalnico.

zelo raznoliko in razgibano delo, ki so
nam ga rade volje pokazali. Najbolj
smo se navdušile nad montažno sobo,
saj je bilo tam veliko kamer, fotoaparatov, ki nam niso bili tuji. V najvišjem
nadstropju nas je čakala naša nagrada.
Ko smo stopile v sobo, nas je pričakala žirija, ki nam je čestitala in z nami
spregovorila o fotoreportaži in nam
predala fotoaparat.

Obisk televizijske hiše
Spet smo se odpravile v prestolnico
Slovenije. Naš glavni namen je bil, da
prevzamemo osvojeno prvo nagrado
na natečaju iz fotoreportaže – profesionalen novinarski fotoaparat ter obisk

Anketa
Ker smo bile zelo navdušene, so nas
uredniki na našo željo kar hitro poslali
na ulico, da bi naredile anketo. Na
začetku nam je montažer pokazal,
kako se dela s kamero in kakšen kader
naj izberemo. Veselo smo hodile po
ljubljanskih ulicah in ljudi spraševale,
kaj vedo o tradicionalnem slovenskem
zajtrku. Ampak to še ni bilo vse. Anketo smo lahko tudi zmontirale. Združile
smo znanje iz prejšnjega filma in z
malo pomoči urednika nam je to skoraj
profesionalno uspelo. Anketa se je že
naslednji dan predvajala na njihovi
spletni strani.
Maša Štuhec
Foto: arhiv OŠ Križevci
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Zlato priznanje za raziskovalno
nalogo: sledi prve svetovne vojne v
mojem domačem kraju

Foto: arhiv OŠ Križevci

V 20. stoletju je velika vojna spremenila svet, kar smo izvedele tudi letos pri pouku zgodovine. Kakšne sledi je pustila
vojna v mojem kraju, je bilo vprašanje, ki smo si ga zastavile
v raziskovalni nalogi. V Prlekiji ni bilo spopadov vojakov
na frontnih črtah in porušenih stavb. Bile pa so družine,
iz katerih so bili vpoklicani sinovi, ki so brez ugovora in s
ponosom sodelovali v tej moriji. Vojaki so svoje žalostne
zgodbe pripovedovali nečakom, pozneje svojim sinovom, ti
jih danes pripovedujejo vnukom in pravnukom. Zaradi pomanjkanja moške delovne sile so otroci pomagali pri kmečkih opravilih, kar je bil razlog, da so pogosto manjkali pri
pouku. Učitelj Franc Cvetko ni mogel realizirati učnih ciljev,
ker je zaradi vojnih razmer tudi sam popisoval poljščine. Organiziral je različne akcije, v katerih je s pomočjo vaščanov
zbiral pomoč za vojake. Učenke so pletle rokavice za može,
ki so se borili za domovino. Vse to smo izvedele iz Šolske
kronike. Križevska cerkev je ostala brez zvonov, saj so jih
morali oddati vojski. Ta vojna je imela velik vpliv na življenje
naših prednikov. Možje so bili namreč vpoklicani v vojsko
in kmetije so tako ostale v rokah žensk. Otroci so bili zato
prisiljeni hitro odrasti, saj so pomagali pri kmečkem delu.
Prelistale smo tudi dnevnik vojaka, prebirale smo pisma, ki
so jih možje pisali domov. Ugotovile smo tudi, da so spomini
na prvo svetovno vojno pri nekaterih družinah še kako živi.
Obenem pa smo bile presenečene, ko smo izvedele, da gradiva iz tega obdobja sploh ni tako malo. Raziskovanje se nam
je zdelo zanimivo, a precej naporno, vendar smo to opravile
z odliko in prejele zlato priznanje.
Kaja Antolin, Vita Jana Bohanec, Nuša Pučko z mentorico
Metko Štuhec

Male sive celice
Male sive celice je kviz za otroke, ki ga
spremljajo vse generacije. Čeprav je
v osnovi namenjen sedmošolcem, ki
po šolskih in področnih tekmovanjih
pomerijo svoje znanje pred televizijskimi kamerami, po odzivih vemo, da
so med gledalci osnovnošolci, družine,
mladina, v velikem številu pa tudi starejši. Privlačnost kviza Male sive celice
temelji na skrbno zamišljenih igrah,
vprašanjih, ki so dovolj zahtevna in
uravnotežena, pravičnem točkovanju
ter prepoznavnem voditelju, Pavletu
Ravnohribu. Ustvarjalcem je na prvem
mestu korektnost in pravičnost tek-
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movanja, voditelj z dobrim občutkom
za otroke pa zna ustvariti vzdušje, v
katerem ne poveličuje zmagovalcev.
Ekipa učencev 7. a razreda križevske
osnovne šole, Krištof Bohanec, Luka
Franov Rakuša in Marko Sagaj, si je na
predtekmovanju prislužila nastop v 16.
oddaji Malih sivih celic.
V torek, 13. 1. 2015, so se učenci
sedmega razreda z navijači v zgodnjih
jutranjih urah odpravili proti Ljubljani na snemanje oddaje Male sive
celice. Krištof, Luka in Marko so se na
področnem tekmovanju odrezali zelo
dobro in dosegli drugo mesto ter se

tako uvrstili v naslednji krog tekmovanja. Medtem ko so se fantje potili na
odru in poskušali premagati učence
iz OŠ Kanal, smo tudi mi dali vse od
sebe in navijali, kolikor se je le dalo.
Tekmovalci so se, čeprav je bilo napeto
tako ozračje kot rezultat, odlično odrezali in ugnali Primorce. Z malo več
sreče bi bila tudi zmaga v marcu lahko
naša. Prav gotovo bomo tudi v novem
šolskem letu urili naše male sive celice.
Manica Karba, Marija Topolnik
Foto: arhiv OŠ Križevci
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Evropa v šoli
Sva učenki devetega razreda, Kaja
Zupančič in Melani Erjavec. V okviru
projekta Evropa v šoli sva napisali
projektno nalogo z naslovom Naš prosti čas, naša prihodnost. Izmed vseh
prijavljenih nalog na državni ravni sva
dosegli prvo mesto. S pomočjo naloge
sva želeli dokazati, da lahko s šolskimi
projekti, kot sta Comenius in Popestrimo šolo, pozitivno vplivamo na našo
prihodnost. To ustvarjamo mi, mladi,
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in prav bi bilo, da bi jo bolj odgovorno
vzeli v roke. V nalogi sva ugotovili,
da kakovostno preživljanje prostega
časa vpliva na naše moralne, estetske,
fizične in tudi psihične lastnosti ter
sposobnosti. Torej s sodelovanjem pri
takih projektih kakovostno preživljamo
prosti čas, med seboj sodelujemo in se
tako preoblikujemo v »kakovosten material,« s katerim bo na koncu Evropa
lahko krojila lepšo, boljšo prihodnost.

V petek, 8. maja 2015, sva se udeležili
tudi zaključne prireditve v Ljubljani.
Pionirski dom je napolnilo šeststo
bistrih glav, ki so sodelovali na različne
načine. Podelili so nagrade za prva tri
mesta osnovnošolcem in dijakom za
literarni, likovni, fotografski, povezovalni, projektni in video natečaj.
Kaja Zupančič in Melani Erjavec
Foto: arhiv OŠ Križevci
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Šport špas
Na naši šoli je v soboto, 6. junija 2015,
potekal že tradicionalni dan druženja z
naslovom Šport špas. Program se je začel
že zjutraj ob osmih, ko sta nam gospa ravnateljica in učitelj športne vzgoje podala
osnovne informacije. Z malico v nahrbtnikih so udeleženci pohoda vzeli pot
pod noge. Sočasno je potekal še turnir v
badmintonu. Tekmovalo je enajst učencev,
ki so bili iz igre v igro boljši.
Preden so se pohodniki vrnili v šolo, je
bila jedilnica že pripravljena na predstavitev delovanja defibrilatorja. To je naprava,
ki sama prepozna srčni utrip ter pomaga
pri oživljanju. Prav tako so v eni izmed
učilnic merili krvni sladkor, krvni tlak in
holesterol. Šolo so obiskale tudi članice
Društva kmetic Križevci – Veržej. Te so
prinesle polno dobrot, razstavile pa so
tudi svoja ročna dela. Da smo se lahko še
malce posladkali, je poskrbelo Društvo
čebelarjev Križevci. Ti so predstavili svojo
dejavnost, hkrati pa so ponudili tudi svoj
domači med.
Ta sobota se je res izkazala za dan druženja in gibanja vseh generacij, saj je
najmlajša udeleženka upihnila šele štiri
svečke. To je bila Gaja Weis iz Iljaševcev,
od koder je bila tudi najstarejša udeleženka, in sicer Danica Kapun z devetinpetdesetimi leti. Priznanja sta dobili tudi
najštevilčnejši družini. To sta bili družini
Pučko iz Šalincev in Weis iz Iljaševcev s
po petimi člani. Učitelj Edi Petek je podelil še priznanja najboljšim tekmovalcem
turnirja v badmintonu. Prvo mesto sta
osvojila Luka Pajek iz devetega razreda in
Sabina Korošak iz sedmega.
Melani Erjavec, 9. a
Foto: arhiv OŠ Križevci
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Žogarija
Mednarodni projekt Žogarija že deset
let spodbuja prepričanje, da nogomet
lahko izboljša kakovost življenja med
mladimi ter jim vcepi določene vrednote, kot so solidarnost, odgovornost,
poštenost. Namen športno-družabne
prireditve je druženje in zabava otrok,
v ospredju je moto »fair play sodelujem
in ne tekmujem.« Na prireditvi otroci
v starosti od sedem do enajst let na
posebej ograjenem igrišču pokažejo
najprej svoje nogometne veščine v
nogometni igri tri na tri, nato se preizkusijo v spretnostnih igrah, v kvizu
znanja, sodelujejo v ustvarjano-likovnih delavnicah, v pripravi zdravega
obroka, predstavijo se kot glasbeniki,
pevci, plesalci ali navijači. Obenem se v
zabavni igri pomerijo tudi njihovi spre-

mljevalci oziroma predstavniki šol.
Letošnje Žogarije v Ljutomeru se je
26. maja udeležilo tudi enaindvajset
učencev od drugega do petega razreda
ter plesna skupina četrtega razreda
OŠ Križevci. Pomerili so se v nogometu trojk, spretnostnih igrah in kvizu

znanja in dosegli odlično drugo mesto.
Vodji ekip sta bila Denis Hofman in
Ksenija Hladen.
Andreja Obal
Foto: arhiv OŠ Križevci

Badminton na Osnovni šoli Križevci
Badminton ima na šoli že večletno
tradicijo. Učenci so dosegali zavidljive
rezultate. Tudi v letošnjem letu se je
štirinajst učenk in učencev naše šole
udeležilo regijskega tekmovanja za posameznike v Murski Soboti. Pri mlajših
dečkih si je Vito Štrakl priigral prvo
mesto. Trije so se pri starejših uvrstili
na državno tekmovanje. Pri starejših
deklicah je Kaja Antolin dosegla tretje
mesto, pri starejših dečkih pa je Luka
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Pajek izgubil samo v finalu in dosegel drugo mesto, Žiga Korotaj pa je
bil tretji. Luka Pajek je na državnem
tekmovanju posameznikov izgubil v
četrtfinalu in se je tako uvrstil od 5. do
8. mesta v državi.
Na regijskem ekipnem osnovnošolskem prvenstvu v badmintonu v
Murski Soboti smo si priigrali prvo
mesto in postali regijski prvaki ter se
uvrstili na državno tekmovanje, ki je

bilo v Medvodah. Ekipo so sestavljali
devetošolci, tri deklice in trije dečki.
To so bili: Kaja Antolin, Tara Habjanič,
Tjaša Krajnc, Tilen Heric, Žiga Korotaj
in Luka Pajek. Igrali so dobro, le sreča
jim ni bila naklonjena, saj so dve tekmi
izgubili 2 : 3.
Manica Karba in Damir Tretinjak
Foto: arhiv OŠ Križevci
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Literarnokreativna noč
branja na
Osnovni šoli
Križevci
Noč branja je na Osnovni šoli Križevci že tradicionalni dogodek, ki je
bil letos izveden za starejše učence
v petek, 10. aprila 2015, in čez teden
dni, 17. aprila, za mlajše učence.
Učenci so brali, preizkušali različne
tehnike branja, obiskali tri ustvarjalnice in ponoči brali v spalnih vrečah s svetilkami. Učenci od 5. do 9.
razreda so na eni delavnici ustvarjali figure iz žice. V svet umetnosti jih
je odpeljala že stalna gostja, likovnica Jožica Lešnik Švajger. Učenci so
se izkazali tudi kot modni ustvarjalci. Uporabljali so različne materiale
ter delali šive in vzorce z izolirnim
trakom. Vmes pa so se v telovadnici
razgibavali kot literarni junaki.
Učenci od 1. do 4. razreda do se
najprej posvetili dvema knjigama, kjer je glavna tema čokolada.
Potem pa so v delavnici čokoladnici
pod vodstvom Silvije Berčič vlivali
čokoladne tablice in pralineje. Pri
že omenjeni Jožici Lešnik Švajger so
nastale čarobne nogavice, preoblečeni čevlji, pa tudi učiteljicam so
učenci skreirali kakšen modni dodatek. O bontonu pri mizi in pogrinjkih so debatirali pri Tjaši Kos. V tej
delavnici so si naredili tudi škatlice
za čokolade.
Šola je bila vsakič osvetljena dolgo v
noč. Ker je bilo umetniškega materiala veliko, so Noč branja nadgradili
z dogodkom v petek, 24. aprila 2015,
ko so izvedli modno revijo in razstavo izdelkov.
Katja Koroša

Mladi likovnik
Maks Petovar Škrget je učenec 2. razreda na Osnovni šoli Križevci, ki rad
likovno ustvarja v različnih tehnikah
in z različnimi materiali, najljubši motiv so mu živali. Obiskuje tudi likovni
krožek, kjer nadgrajuje svoje likovno
znanje in spoznava nove tehnike.
Maks je bil v tem šolskem letu zelo
uspešen, saj je sodeloval na številnih
likovnih natečajih in požel velike uspehe. V okviru 19. natečaja, ki ga organizira Ministrstvo za obrambo, Uprava
za zaščito in reševanje, izpostava
Murska Sobota, pod naslovom »Naravne in druge nesreče – Ogenj ni igrača«,
so sodelovali otroci iz 28 pomurskih
osnovnih šol in 14 vrtcev. Razmišljali
so o tem, kako se v primeru požara
varno in pravočasno umakniti in ob
tem pomagati nekomu, ki potrebuje
našo pomoč (otrok na vozičku, živali,
starejši ljudje, …). Komisija je izbrala
pet likovnih del iz posamezne kategorije, ki so bila poslana tudi na državni
izbor, in med izbranimi je bil tudi naš
drugošolec.
Maks je sodeloval v projektu Evropa v
šoli, ki ga organizira Nacionalni odbor
natečaja Evropa v šoli pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, z naslovom

Sodelujem, svet oblikujem – Naš svet,
naše dostojanstvo, naša prihodnost
in zmagal na regijskem natečaju. Prav
tako je bil med nagrajenci na likovnem
natečaju, ki ga je organiziral Zavod
Republike Slovenije za varstvo nara-

ve, Območna enota Maribor in Urad
za UNESCO v sodelovanju z občino
Veržej, z naslovom »MURA – ŽIVA
REKA«. Sodeloval je tudi v mednarodnem projektu Igraj se z mano – Bodi
umetnik v okviru 8. Mednarodnega
likovnega natečaja, ki ga organizira
Društvo za kulturo inkluzije in Center
Janeza Levca Ljubljana, kjer je prejel
priznanje.
Mateja Kozar

Ekipa modelarskega krožka
Na fotografiji so učenci 5. razredov, ki so hodili k modelarskemu krožku v šolskem letu 2014/2015. Na fotografiji so z modeli raket S3. Rakete izstreljujemo z
raketnimi motorji, pristajajo s padali in jih lahko izstrelimo večkrat. Na tekmovanjih merimo čas leta s padalom.
Lenart Barat
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Prvaki znanja
V torek, 26. maja 2015, se je v Bogojini
odvijalo regijsko tekmovanje Prvaki
znanja.
To tekmovanje traja že tri leta. Začetniki – idejni vodje ─ so učitelji štirih
pomurskih osnovnih šol z Boštjanom
Majeričem na čelu. To je tekmovanje,
pri katerem so vprašanja iz Otroške
enciklopedije. Tekmujejo ekipe z največ
štirimi člani. Tekmovanje je sestavljeno iz pisnega dela in kviza. Slednji
poteka le na državnem tekmovanju. Po
pisnem delu se osem najboljših ekip
pomeri v kvizu. Ta odloča o zmagovalcu, ki dobi prehodni pokal in plaketo.
Tekmovanja se udeležujejo ekipe iz vse
Slovenije. Ker pa je ideja o tem tekmovanju nastala v Pomurju, se pomurske
ekipe borijo na regijskem tekmovanju
še za pomurski prehodni pokal.
Letošnjega regijskega tekmovanja
se je udeležilo devetindvajset ekip. Z
naše šole sta sodelovali dve. V ekipi
GLAS OBČINE 2015

Hm, niman pojma smo bili Vita Jana
Bohanec, Marko Sagaj ter Kaja in Pia
Zupančič. V ekipi Mejstri pa so bili
Klara Dragović, Aleš Gartner ter Maša
in Meta Štuhec. Osvojili smo pokal.
Čez osem dni, 3. junija 2015, je bilo na
Dvojezični osnovni šoli 1 Lendava še
državno tekmovanje. Pomerilo se je kar

enainštirideset ekip. Spet nam je šlo
kot po maslu, saj smo bili po pisnem
delu najboljši. Odlično smo se odrezali
tudi v kvizu in postali prvaki znanja.
Vita Jana Bohanec, Marko Sagaj,
Kaja Zupančič, Pia Zupančič
Foto: arhiv OŠ Križevci
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Katero je tisto vodilo, po katerem
se ravnaš v življenju?
Ostati zvest samemu sebi. Z vso močjo
se borim proti utečenemu ritmu in
navadam, pri tem mi pomaga že delo
samo. Vsak dan sem namreč postavljen
pred nove izzive. Priznam pa, da mi
je zaradi svobodnjaške narave, ki ne
mara okvirjev, lovljenje ravnotežja z
zasebnim življenjem včasih težko.
Kdaj te je tetoviranje začelo
navduševati, kdo te je navdušil in
kako to, da te je pritegnilo prav to
področje umetnosti?
Težko bi rekel točno kdaj. Spomnim
pa se, da sem bil še deček, ki sem na
kožah – to je bilo takrat še redko, še
posebej kvalitetnejši tatuji, ki so nastali izven JLA – občudoval tetovaže.
Občudoval sem likovno dovršenost,
posebno moč pa so zame izžarevale
tudi zaradi mož, ki so jih nosili.

Ljubitelj umetnosti in lepega
Intervju z Igorjem Muršičem
Tetovaže so nekoč povezovali z zaporniki, mornarji, vojaki ali
motoristi, današnja slika je precej drugačna. Tetovaže so postale
prava umetnost, fenomen, odvisnost in povsem normalen, družbeno sprejemljiv način obnašanja. Kot sodobna oblika izražanja
samega sebe pa skoraj vedno izzovejo nekakšno čustveno reakcijo, pozitivno ali negativno.
Poklic tetovatorja je razvit tudi pri
nas, pogovarjali smo se z enim izmed
najboljših. Igor Muršič, ki ustvarja
pod imenom Art Muršo, je umetnik,
ki je svojo ljubezen do risanja združil
s prirojeno kreativnostjo ter se podal
v svet tetoviranja. Riše že vse življenje
in prav v osnovni šoli, ki jo je obiskoval
v Križevcih, je začutil svojo umetniško
žilico in se navdušil nad umetnostjo.
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Najbrž med mladimi v občini in
širši regiji ni osebe, ki te ne bi poznala. Se lahko na kratko predstaviš še za vse tiste, ki te morda
ne poznajo?
Ja, res je. Vsaj na videz me po delu, ki
ga opravljam, pozna precej ljudi. Kaj
naj rečem o sebi? Sem svobodnjak,
kreativec, ljubitelj umetnosti in lepega,
tudi oče dveh deklic. In ja, tetovator.

Pravijo, da prvega ne pozabiš
nikoli. Kakšni so bili občutki ob
ustvarjanju čisto prve tetovaže?
Bi mogoče izpostavil tatu, ki ti je
še posebej pri srcu?
Bolje bi bilo vprašati, kako se je počutil
tisti, ki sem mu delal svoj prvi tatu. Risarska predispozicija mi je bila prirojena, tehnike risanja in oblikovanja, tudi
negovanja kreativnosti pa sem nadgrajeval na Srednji oblikovalski šoli v
Ljubljani, ki me je tudi osebnostno zelo
zaznamovala. Le enega izmed tatujev
seveda ne bi mogel izpostaviti, posebej
pri srcu so mi seveda tisti, ki sem jih
v celoti sam oblikoval, ko se je človek
povsem prepustil moji kreativnosti in
mi zaupal.
Ali lahko rečeš, da te tatu scena
spremlja vsak dan in da živiš zanjo? Kako pravzaprav ti doživljaš
svet tetoviranja in kaj pravijo
sosedje in bližnji o tvojem delu?
Tatu scena me resda spremlja vsak
dan, saj je vedno več ljudi tetoviranih,
sam pa sem seveda dojemljiv za impulze sveta. Nisem pa aktivno udeležen v
kakšnih skupinah, ki se identificirajo s
tetoverstvom in njihovih dejavnostih.
Preprosto zato, ker se nikoli nisem
dobro počutil v skupinah. Čredni
nagon mi je tuj. Kljub temu da imam
rad ljudi, sem po svoje samotar. Ali pa
malo čudak. K meni prihajajo ljudje iz
različnih okolij in svetov in ti seveda
svoj delček pustijo tudi v mojem stuGLAS OBČINE 2015

diu. To mi je zaenkrat dovolj. Seveda
pa si želim, ko bodo okoliščine dorasle,
veliko potovati po svetu in širiti svoja
obzorja, ne le z majhnostjo imidža,
v kar lahko hitro zdrsi vsaka scena,
marveč z umetnostjo kreativnosti, ki jo
v sebi nosijo različni narodi sveta.
Kaj pa sosedje in bližnji?
Menim, da sem dostopen in srčen
človek, ki tetovaže živi in ne le nosi ter
dela. Tako moje delo ni v ospredju v
odnosih z ljudmi.

tehnike in kje dobivaš navdih?
Kot sem že dejal, se trudim, da ne bi
ostal na enem mestu in se borim z
vsakdanjim in običajnim. To je v realnosti življenjskih obveznosti seveda
zelo težko. Ustvarjalnost je moj svet in
v njem se včasih želeno izgubim, ure
minevajo ... A jih je zame še vedno pre-

sem bil seveda vesel in ponosen. Pa
vendar se zdi, da je preveč poudarka
na obrti (tudi čistem posnemanju) in
premalo na kreativnosti in poznavanju
likovnih prvin, potenci umetnine, ki
dela kreacijo na telesu unikatno, edinstveno. Zato se mi zdi, da so v Sloveniji
nagrade nekoliko zvodenele ...

malo. Poskušam iskati nove navdihe,
a ob tem ostati zvest sebi in svojemu
tetovatorskemu izrazu. Poskušam
slediti svojemu stilu, ki je nekoliko bolj
grafičen in ne toliko slikarski, a upam,
da že sedaj prepoznaven.

Ali sta hčerki po očetu podedovali žilico za umetniško ustvarjanje?
Starejša je že dovolj velika, da zanjo
z gotovostjo lahko rečem, da izjemno
rada riše in slika. In samoiniciativno
ustvarja. Kako se bo razvijala naprej, je
seveda težko reči, skoraj gotovo pa lahko trdim, da ji nekoliko »odbiti« izzivi
življenja ne bodo ostali tuji. Mlajša je
še premajhna za sodbo, je previdnejša,
a tudi iz te se kdaj slikarsko razvije
kakšen zanimiv »ati«.

Katere so tiste lastnosti oziroma
odlike, ki jih mora imeti vrhunski tetovator?
V prvi vrsti je seveda talent, risarska
danost. V drugi želja po kreativnosti
in inovativnosti, pa tudi dojemljivosti.
Lahko ostaneš na stopnji posnemanja
in le-to celo izpiliš do vrhunske potankosti, vendar je to še vedno samo obrt.
Do obrti, ki nosi v sebi potenco umetnosti, pa je še velik korak ...
Če so tetovaže v začetku povezovali z določenimi stereotipi kot
mornarji, motoristi in zaporniki, je to danes povsem drugače.
Tetovaže so postale kult in jih na
svoji koži nosijo mladi in starejši,
mamice, glasbeniki, poslovneži,
medijske zvezde in vzorniki ...
Kakšne so pa tvoje stranke?
Moje stranke so, tako kot navajaš,
raznorodne. Seveda je še vedno največ
mladih, a vedno več srednjih in starejših generacij, ki pridejo po svoj prvi
tatu.
Na katerih delih telesa delaš
največ in na katerih najraje? Raje
ustvarjaš napise ali motive?
Najpogostejše so roke, hrbet, boki
in prsi, tudi noge. Seveda veliko raje
ustvarjam kreativne motive, do katerih
je včasih dolga pot in ne le izvedba na
koži v studiu.
Koliko narejenih tetovaž imaš
že za seboj in koliko jih imaš na
sebi?
Števila narejenih tetovaž seveda ne
vem. Bilo jih je res že veliko. In na sebi?
Definitivno premalo.
Umetnik se nikoli ne neha razvijati. Tudi pri tetovažah se razvijajo tako trendi kot tehnologija.
Kako dopolnjuješ svoje znanje,
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Kakšno se ti zdi zanimanje
slovenske in lokalne javnosti za
tetovaže in tatu sceno?
Slovenska javnost se prebuja v razbijanju tabujev in stereotipov, še vedno pa
se mi zdi zadeva precej zaprta. Ni pravega pretoka mojstrov in ljudi od zunaj.
Zdi se namreč, da konvencije, ki služijo
promociji in predstavitvi dejavnosti,
ne bi smele biti dogodek, ki spodbuja
stereotipe, marveč bi jih morale razbijati, dopuščati širok pretok mojstrov in
ljudi, idej, kreativnosti, ne pa ostajati
na zunanji podobi. V Sloveniji smo še
v povojih, toda prav je, da se je zgodba
sploh začela odvijati.
Si prejemnik številnih prestižnih
nagrad na tatu konvencijah. Si
na katero v dosedanji karieri še
posebej ponosen?
Težko bi izbral tisto, na katero sem
posebej ponosen. Ob prejemu vsake

Za konec še eno tipično vprašanje: Kam bi si želel, da te pelje
življenje v prihodnosti, tako na
poslovnem kot zasebnem področju?
Želel bi si le, da bi lahko živel v skladu z
notranjimi hotenji. Poklicno sem izpolnjen, rad bi držal in nadgrajeval nivo
znanja in svojim strankam ponudil še
več. Zasebno pa si želim, da bi se poti
z bližnjimi srečevale na jasah srečnih
trenutkov, ki si jih zase in za svojo družino seveda želim čim več.
Aleš Rajh
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Komedija Kšeft za znoreti
Gledališka skupina Kulturnega društva Križevci je 27. februarja 2015 s premiero
nove komedije ponovno napolnila dvorano kulturnega doma v Križevcih.
Komedijo Kšeft za znoreti, avtorja Zdenka
Pereca in režiserja Srečka Centriha, so
amaterski igralci kar trikrat odigrali na
domačem odru v Križevcih. To za skupino niso bili edini nastopi, gostovali so v
okoliških krajih, povabljeni pa so bili tudi
v Prekmurje. Skupina je najbolj ponosna
na novo in pomlajeno igralsko zasedbo.
Trije mladi igralci, Urška Osterc, Tina
Zadravec in Domen Moleh, so pripomogli
k temu, da se je za ogled komedije odločilo tudi precej mladih iz občine. Prvič
sta se na odrskih deskah preizkusila tudi
Robi Jurak in Dušan Kavaš, pri igri pa
sva sodelovala še Silvo Moleh in Manica
Sušec. Igralci in režiser se zahvaljujemo
avtorju, da je gledališki skupini iz Križevcev zaupal krstno uprizoritev. Želimo si,
da tradicija gledališča v Križevcih ne bi
zamrla, zato iščemo igralce amaterje za
novo gledališko sezono.
Manica Sušec
Foto: Danilo Ivančič

Umetnik z dušo in telesom
Intervju z Robertom Jurakom
Robert Jurak je umetnik v pravem pomenu besede. Najverjetneje ni občana, ki ne bi poznal njegovih del. Pri dvajsetih letih
je prevzel delavnico od svojega očeta. Bil je najmlajši obrtnik v
ljutomerski občini. Sam pravi, da v tisti vlogi ni bil preveč uspešen, saj so ga zanimale povsem druge stvari, kot bi ga morale. Pa
vendar je sedaj zlezel na zeleno vejo in dela tisto kar ga veseli –
ustvarja.
Kdaj ste v sebi začutili umetniško
žilico oziroma tisto nekaj več, kar
vas dela tako posebnega?
Že pred 48 leti, ko sem bil še v plenicah. Vendar mama ni bila najbolj
zadovoljna z mojim izdelkom, ko sem
izdelal grafite na otroški zibelki (smeh).
Drugače sem se s tem začel bolj profesionalno ukvarjati pred petnajstimi
leti. Tisto kar je bilo prej, je bilo bolj za
hobi.
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Od kod dobivate navdih za vaše
umetnine?
Iz življenja, ki je subtilno kruto in obenem lepo z menoj.
Po kakšnem ključu izbirate
osnovne materiale?
Po liniji najmanjšega odpora ... (smeh).
Moja osnovna dejavnost je obdelovanje kovin in moji prvi izdelki so bili iz
kovin, kasneje sem začel dodajati še
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druge materiale: les, kamen, glino ...
Kako poteka vaš delovni dan?
Ni klasičnega urnika, delavnik je preprosto odraz tega, kar živim. Ampak
tudi takrat, ko nič ne delam, delam. Če
ne drugače, si miselno aktiven in razmišljaš, kako boš neko idejo realiziral.
To je preprosto moj »lifestyle«.
Vsako leto izdelate tudi kipce, ki
jih prejmejo odličnjaki Osnovne
šole Križevci. Kaj bi lahko povedali o tem kipcu in kaj predstavlja?
Nika, boginja zmage simbolizira vztrajnost, odločnost .... Torej, dobi ga oseba,

ki si je postavila cilje in jih dosegla ne
glede na ovire in težave, ki so ji prišle
na pot.
Kako velike so vaše skulpture?
So kar veliki formati, še večji pa pridejo ...
Na katere vaše izdelke ste najbolj
ponosni?
Na tiste, ki jih nosim v glavi in še niso
realizirani.
Delate sami, ali imate kakšno
pomoč?
Večinoma sam.

Kakšen je odziv okolice na vašo
umetnost?
Saj veste ... Eni so navdušeni in te opazijo, spet drugi so kritični in se jim zdi
to izguba časa. Če povzamem odgovor
v eni besedi – zanimiv.
Ali je v današnjem času težko biti
umetnik?
To moraš vprašati umetnika (smeh).
Kakšni so vaši bližnji načrti za v
prihodnje?
Nisem še jih uspel narediti.
Nataša Vengust
Foto: Maja Žerak

Otvoritev galerije in razstave Art Jurak
Otvoritev galerije in razstave ART Jurak je potekala 29. maja 2015 v Logarovcih. Na
svojstven način je Robert Jurak uradno predstavil svoja dela širši javnosti.
Prleški umetnik ima rad panonsko pokrajino in njeno
dušo. Vsa ta lepota izžareva v njegovih slikovnih delih in
kiparskih delih, kot so: panonske ribe, krave, glasbila …
Je mojster, ki mu ne primanjkuje svežih idej, navdiha. Pri
ustvarjanju uporablja kovino, les, platno, barve.
Na prireditvi smo si ogledali njegove izdelke v delavnici,
galeriji in skulpture na prostem. Ob tem smo lahko posedli, kramljali in se družili ob kozarcu dobrega vina ter
domačega bograča. Zabavali so nas Dj Dragan Vukovič,
skupina Dežurni krivci in Cyphre Louis.
Galerija je namenjena tudi razstavljanju drugih umetnikov. Do 27. avgusta v njej razstavlja Sandra Požun svoja
dela z naslovom Kamen, voda, kri, svoboda.
Jurako najnovejša pridobitev je klop v Zdravilišču Radenci, ki bo v okviru projekta Zgodba o klopeh in ljudeh
postavljena v mesecu septembru na promenadi študentskih domov v Mariboru.
Njegova dela so res nekaj posebnega in vredna ogleda.
Robert Jurak je umetnik, ki mu v Prlekiji ni para, glas o
njem pa seže tudi dlje.
Nataša Vengust
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»Sistem želi, da ješ čips, gledaš
televizijo in ne ustvarjaš!«
Intervju z Leo Lebar
Lea Lebar prihaja iz Vučje vasi. Po naključju sva se spoznali v Ljubljani, kjer zdaj živi, dela in
ustvarja. Končala je dodiplomski študij socialno delo, se naknadno socialno/specialno pedagoško izobrazila, zanimanje za človeka in umetnost je zaokrožila v specialističnem študiju Pomoč z
umetnostjo – umetnostna terapija. Zadnja leta se bolj poglobljeno ukvarja z umetnostjo terapijo –
zdravljenje z umetnostjo. V prostem času ustvarja z glino, riše in pleše. Deluje intuitivno, sporočila
dobiva v obliki stavkov ali slik iz Univerzuma.
na Centru za socialno delo v Ljutomeru z družinami, nekaj časa sem imela
učno pomoč na domu v okviru javnih
del, nato sem se zaposlila v Vzgojnem
zavodu Veržej kot vzgojiteljica – socialni pedagog v skupini. Po študiju
sem bila kar 12 let v Prlekiji. Vseskozi
sem delala z otroki na način pomoči z
umetnostjo. V tem času sem se vpisala
na študij Pomoč z umetnostjo – umetnostne terapije in se nazadnje preselila v Ljubljano, kjer sem bila zaposlena v
osnovnih šolah kot socialni ali specialni pedagog.

Lea, kaj je tvoje življenjsko
poslanstvo?
Moje poslanstvo je pomoč sočloveku.
To je začutila že moja mama v prvem
razredu, ko me je učila, dala mi je
namreč nalogo, da pomagam dvema
socialno ogroženima sošolkama, ki sta
potrebovali pomoč – ne le učno. Sošolki sem čutila enaki drugim, a takrat še
nisem vedela zakaj. Odgovor sem našla
pozneje. Od majhnega me je spremljal
tudi ples. Najprej v moji sobi s prijateljico, nato v njeni. Kot otroci smo bili
svobodni! Pozneje so me okoliščine
kdaj zatrle, a sem vseskozi sledila umetnostnim medijem, da sem ohranjala
svojo bit, tudi svobodo.
Poklicna pot te je vedno vodila
med ljudi: otroke, družine, …
Po študiju socialnega dela sem delala
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Pred kratkim je bila predstavitev
Centra pomoči z umetnostjo. A
lahko pojasniš, kdaj se je rodila
ideja, kaj nudi center, komu je
namenjen? Za kaj sploh gre pri
umetnostni terapiji?
Ideja se je rodila v osrčju Ljubljane,
na Wolfovi ulici, ko so mi ob pol enih
ponoči začeli »leteti« stavki, misli.
Oblekla sem se in šla za računalnik,
napisala vse, kar mi je bilo sporočeno
do desete ure – počutila sem se kot
prevodnik. Napisano sem poslala kolegom na listo PZU (pomoč z umetnostjo). Odzivi so bili takojšnji, prijavljali
so se eden za drugim, zato sem imela
predstavitev ideje, dvakrat celo zasebno. Pozneje sem se odzvala še povabilu
SZUT-ja in imela predstavitev še na
občnem zboru Slovenskega združenja
umetnostnih terapevtov. Center pomoči z umetnostjo nudi umetniško-terapevtske metode (ples/gib, likovnost,
drama, glasba), preko katerih gremo
bazično/naravno v proces izboljšanja
počutja pri človeku. Trenutno v centru
delujemo štiri specialistke pomoči z
umetnostjo – umetnostne terapevtke:
ena ima področje drame in glasbe,

druga plesno-gibalno terapijo, tretja
biblioterapijo, sama likovno-plesno-gibalno terapijo. Cilj vseh terapevtskih
metod je dobro izpolnjeno počutje, a
to ne pomeni, da ne pride pri posamezniku do bolečine, katarze (lahko
se izrazi kot jok, bes, poškodovanje
glinenega izdelka, ali z nenavadnimi
gibi med plesom …). Le to je potrebno,
da se tegoba sprosti in zdravje obnovi. Pomoč z umetnostjo je namenjena
vsem, kajti pri večini ljudi so ustvarjalne sile zakrčene in jih je potrebno
sprostiti. Vsakomur, ki se želi resnično
dobro počutiti v svojem telesu, izpolnjeno, lepo, in si želi polno, ustvarjalno
življenje. Telesne in duševne bolečine,
ki jih človek čuti, ustvarjajo bolezen, a
se tega sam sploh ne zaveda. Zdravila
ne zdravijo, le blažijo, zato je potrebno
odpravljati vzroke. Pri nas se vzpostavi
psihofizično ravnovesje, ali kot mi radi
rečemo, se uravnovesijo telo, duh in
duša. Pristop je celosten, humanističen, prilagojen skupini ali/in posamezniku.
Kako ljudje sprejemajo to sodobno obliko pomoči?
Eni sprejemajo, drugi ne. Tisti, ki jo
poznajo in so bili deležni naših interaktivnih delavnic, izobraževanj in
terapij, so navdušeni in želijo s srečanji
nadaljevati. Tisti, ki tega področja ne
poznajo, se zanimajo in sprašujejo za
kaj sploh gre. Ko začutijo in razumejo,
se jim zdi odlično. Dilema se pojavi, če
ne razumejo kaj je umetniško izražanje
in kaj pomoč z umetnostjo. Ni vse za
v isti koš. Gre za pomembno razliko
– pri umetniškem izražanju je pomemben končni izdelek, pri zdravljenju z
umetnostjo pa ni važen končni izdelek, ampak proces. Terapevti vodimo
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posameznika skozi proces preko vaj,
spodbudimo ga, da se sam odloči, si
upa, z našo energijo se sprosti, razoroži, začuti, da je vse v redu. Pade v nezavedno ustvarjalno stanje in začne se
proces ozdravitve, dobrega počutja, kar
je v nasprotju z današnjim sistemom,
ki želi, da ješ čips, gledaš televizijo in
ne ustvarjaš.
Na kakšen način pripravite ljudi
do tega, da s pomočjo umetnosti
gredo skozi proces očiščenja?
Kako se terapevti ubranite slabih
energij?
Pomembno je, da ljudi ozavestimo,
da umetniško znanje ni pogoj. V
današnjem času in prostoru smo zelo
omejeni, premalo sproščeni in premalo delujemo iz srca. Umetniški mediji
pa so že v osnovi naravno prisotni
v vsakem posamezniku. Kot otroci
smo to sproščeno izražali, ne da bi kaj
razmišljali. Tako smo risali s palico po
zemlji, gradili gradove iz peska, telo je
naravno ustvarjalo gibe … Naša misija
je pripraviti ljudi do tega, da se opogumijo in posežejo po pomoči z umetnostjo, po najnaravnejši obliki pomoči
(po dr. Vidu Pečjaku sodobni obliki
pomoči) za dobro izpolnjeno počutje. V
začetku je potreben pogum, za nekoga
je lahko to napor. Želimo spremeniti

mišljenje ljudi, da je terapija »bav bav.«
Slabe energije čistimo sproti preko
umetniških medijev, supervizij, intervizij ter narave. Da lahko delujem iz
sebe, je bilo potrebnih veliko ur plesanja, likovnega ustvarjanja, skupinskega
in individualnega, veliko treningov
dihalnih in sprostitvenih tehnik in
raznoraznih teoretičnih znanj. Blizu so
mi starodavna znanja. Učila sem se pri
odličnih učiteljih/terapevtih tako doma
kot v tujini, kjer je le-to že zelo razvito
in dosegljivo prav vsakomur.
Dejala si, da so ustvarjalne sile
pri posamezniku zakrčene. Zakaj
pride do tega?
Menim, da že v času otrokovega odraščanja nastopi problem. V šoli – mehansko učenje, logično-linearni sistem
otroku zatira ustvarjalnost. Zgodi se,
da otroci ostanejo ukalupljeni v sistem
in izgubijo lastno bit. Postajajo roboti, lutke, izgubljajo sebe, posledica se
kažejo v nezadovoljstvu otrok, slabem
počutju, zapiranju v stranišča in s tem
izogibanju pouku, … To postaja trend
po šolah. In tu ne govorim o otrocih z
odločbami. Vodstva šol in učitelji zelo
dobro čutijo, da so potrebne spremembe, ki jih tudi že vnašajo. Sama sodelujem s kar nekaj šolami. Vodja ene
izmed ljubljanskih šol mi je omenila,

da bodo Pomoč z umetnostjo predlagali za v kurikulum. Potrebe po tem šole
ne skrivajo.

A vas domači razumejo?
(Smeh.) V kolikor je človek odprt, bo
poslušal in slišal. Sčasoma bo začel
dojemati. Včasih imam občutek, da me
zelo dobro razumejo, čeprav mi kdaj
rečejo, da me ne. Ljudje smo si različni
in to je normalno.
Andreja Obal
Foto: arhiv Lea Lebar

Little Alma ustvarja
V letošnjem poletju sta sestri Angela in Andreja Gaberc iz Stare
Nove vasi združili svoja znanja in moči in prvič pričeli z likovnošportnimi poletnimi delavnicami, ki sta jih poimenovali Little
Alma ustvarja.
Angela, ki sedaj stanuje v Veržeju, je
v poletnih delavnicah idejni vodja in
mentorica s področja likovne pedagogike, Andreja je kot profesorica za
šport zavzeto sprejela poslanstvo, da
počitnikarji porabijo energijo, ki jo
med počitnicami pridno pridobivajo.
Za pester, zanimiv in veselja poln počitniški program je občasno pomagala
skrbeti še Martina Kosi iz Kamenščaka, študentka predšolske vzgoje.
Zbiranje počitnikarjev je potekalo
med 7.00 in 8.00 uro, odhod je bil
med 14.30 in 15.30 uro z namenom,
da časovno delavnice čim bolj približajo zaposlenim staršem. Otroke so
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tako lahko vpisali v tri ali petdnevne
delavnice, katerih termini so bili objavljeni po šolah, vrtcih in na spletu. V
posamezni skupini je bilo do štirinajst
udeležencev. Otroci so si dneve na delavnici zapolnili z risanjem, slikanjem,
grafiko, kiparstvom ali prostorskim
oblikovanjem in kopanjem na letnem
kopališču v Ljutomeru. V okviru športnega udejstvovanja so se preizkusili v
aerobiki, plesu, poligonu, skupinskih
igrah v manjši telovadnici, v parku
in na kopališču. Zanimiva je bila tudi
vožnja z vlakom. Na delavnicah je bilo
poskrbljeno za malico, kosilo in napitke ter ves likovni material za izvedbo

programa.
Za delavnice Little Alma ustvarja, ki so
potekale v Ljutomeru v novih prostorih
Alma d. o. o., ni bilo potrebno nobeno
predhodno znanje z likovnega področja, likovna nadarjenost ali navdušenost nad športno dejavnostjo. Zaželeno
je bilo le veselje in pripravljenost otrok
do ustvarjanja, spoznavanja in preizkušanja nečesa novega.
V času krompirjevih počitnic bodo
otroci lahko ustvarjali na tridnevnih
delavnicah.
Andreja Obal
Foto: Angela Gaberc
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V domači cerkvi so se
oglasile nove orgle
Orgelski koncert z Anito Kralj
Nedeljski večer, 7. septembra, je mnogim, ki so se odpravili
v cerkev Sv. Križa v Križevce, minil ob poslušanju zvokov
novih orgel in angelskem petju. Popeljale so nas v baročni
glasbeni stil, čas Johanna Sebastiana Bacha. Slišali smo
tokato in fugo v F-duru, ki predstavljata eno izmed njegovih
obsežnejših in zahtevnejših orgelskih del, sledil je koral Dietricha Buxtehudeja. Orgelski koncert se je zaključil v romantičnem stilu z opusom Louisa Vierne, glavnega organista v
pariški stolnici Notre Dame. Gostja Anita Kralj – učiteljica
klavirja, orgel in korepetitorka, med drugim se ukvarja
tudi s popularno glasbo, nam je pričarala bogat glasbeni in
kulturni program. Orgle, ki jih z drugo besedo imenujemo
kraljica instrumentov, imajo izjemen zvok, pri posameznih odigranih skladbah je tako prišel v polnosti do izraza.
Akustika cerkve je poslušanje naredila še posebej prijetno.
Zaključek večera ob odpetih skladbah, med njimi tudi avtorskih, so obiskovalci pospremili s stoječimi ovacijami.
Andreja Obal

Talentirana in perspektivna violinistka
Živa Jurič je devetletna radoživa in živahna deklica iz Ključarovcev.
Že tri leta obiskuje Glasbeno šolo Slavka Osterca in igra violino.
Za ta inštrument se je odločila sama;
mogoče pa je ta želja pri njej vzklila,
ker je violino igrala že njena mama.
Njeni vzornici sta Vanessa Mae in
Petra Kaučič. Poleg igranja violine rada
riše, poje, se ukvarja z gimnastiko, lakira nohte in počne vse ostalo, kar rade
počnejo deklice njenih let.
Letos februarja se je udeležila 18. Regijskega tekmovanja mladih glasbenikov Štajerske in Pomurja. Tekmovanje
je potekalo v dvorani Konservatorija
za glasbo in balet v Mariboru. Pod
mentorstvom učiteljice Andreje Klinc
in korepetitorke Darje Slejko je dosegla
odličen rezultat. V kategoriji do enajst
let je prejela zlato priznanje, kar je bila
vstopnica za državno tekmovanje v Postojni. Konkurenca je bila zelo velika.
Med petdesetimi tekmovalci je osvojila
zavidljivih 99,67 točk, kar ji je prineslo
drugo nagrado in posebno nagrado
žirije za najboljšo izvedbo obvezne
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skladbe. Prejela je tudi zlato plaketo.
Je zelo marljiva deklica, saj vadi vsak
dan uro do uro in pol, pred tekmovanjem pa celo dve uri na dan. Takrat
ima vaje z intenzivnimi pripravami
še ob vikendih. Trenutno je violina
na lakiranju, zato ima Živa zaslužene
počitnice. Sama pove, da na nastopih
nima treme, saj rada igra in nastopa.
Ob igranju zelo uživa, to je njen svet.
Njena največja vrlina je vztrajnost,
ki jo vodi po poti do uspeha. Celotna
družina je nanjo zelo ponosna in jo pri
tem spodbuja. Tako odlične rezultate
na državnem nivoju lahko dosežejo le
nadarjeni in pridni učenci, kar Živa
zagotovo je.
Nataša Vengust
Foto: arhiv družine Jurič
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1. srečanje Evropskega reda vitezov vina
Konzulat za Slovenijo Evropskega reda vitezov vina (OEVE) je v soboto, 6. junija 2015,
organiziral 1. srečanja konzulatov Evropskega reda vitezov vina (OEVE) iz območja
dežel in držav Alpe-Jadran (Alpe-Adria).
Srečanje je potekalo v Križevcih pri
Ljutomeru, Dvorcu Jeruzalem in v
Termah Banovci. Najslovesnejši del se
je odvil na Dvorcu Jeruzalem ob 14.
uri, kjer je bila slovesno podpisana
viteška »Listina za mir« med narodi
na območju Alpe-Jadran. Srečanja
so se udeležili člani reda v Sloveniji,
vodstvo reda iz Avstrije ter najvišji
predstavniki konzulatov reda iz avstrijske Koroške, avstrijske Štajerske in
Hrvaške. Prireditve so se udeležili tudi
predstavniki medijev, med njimi tudi
avstrijska ORF.
Udeleženci srečanja so se okoli 9.30
zbrali na dvorišču Župnije Križevci
pri Ljutomeru. Občina je udeležence
pogostila s prleškimi dobrotami pri
stojnicah. Igrala je godba na pihala
iz Ljutomera. Potem se je oblikovala
povorka in organiziral sprevod udele-
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žencev do cerkve Sv. Križa. Ob 10.30
se je v cerkvi začel kulturni program.
Moderator prireditve, Saša Veronik,
član reda, je v slovenskem, prevajalec
Marko Jureš pa v nemškem jeziku, napovedal nastop domače pevke Melanije
Markovič (pela je tudi v svetovno znani
vokalni skupini Perpetuum Jazzile, trenutno poje v opernem in koncertnem
zboru SNG Maribor) in spremljevalca
na orglah Teodorja Žalika, študenta na
Akademiji za glasbo v Ljubljani. Predstavila sta štiri pesmi v štirih jezikih
držav udeleženk srečanja.
Nato je udeležence pozdravil 1. prokonzul konzulata za Slovenijo, vitez
vina Tomo Kovačič. Sledila sta nagovor
visokega predstavnika OEVE, dr. Helmuta Skale, in pozdrav župana Občine
Križevci pri Ljutomeru, gospoda Branka Beleca. Kraj in Župnijo Križevci

pri Ljutomeru je na kratko predstavil
župnik Štefan Vinkovič, ki je ob pomoči duhovnika, dr. Petra Allmaierja
iz Avstrije, in drugih duhovnikov iz
Slovenije opravil mašo. Duhovno misel
pri maši je zelo doživeto izrazil častni
škof evangeličanske cerkve na Slovenskem, mag. Geza Erniša, ki je tudi
član viteškega reda. Po maši je sledilo
skupinsko slikanje pred cerkvijo, ob 12.
uri je bil organiziran odhod z avtobusi
na Dvorec Jeruzalem, kjer je potekala organizirana pokušina vin. Sledil
je osrednji dogodek dneva, svečani
podpis viteške listine o miru in sodelovanju. Neformalno druženje se je ob
svečanem viteškem kosilu nadaljevalo
v Termah Banovci, kjer je za zabavo
poskrbel ansambel Slovenska dekleta.
Tjaša Kos
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Najboljšo gibanico je spekla
Alojzija Klemenčič
Prleška gibanica 2014 je prva od prireditev v okviru projekta Prlekfest (Koordinacija, dvig kakovosti in vključevanje prireditev v turistično ponudbo prleškega podeželja), katerega nosilka je Občina
Križevci v projektu skupaj s partnerji Občino Ljutomer in Občino Veržej. Projekt je bil prijavljen na
LAS Prlekija in izbran za sofinanciranje iz naslova sredstev LEADER.
Prireditev, katere glavni namen je
bila promocija tradicionalne prleške
jedi, prleške gibanice, se je odvijala
v Križevcih v soboto, 6. septembra
2014, in je bila zelo dobro obiskana.
Na tekmovanje za najboljšo gibanico

ji ocenila akrostih Klare Dragović
(Ključarovci), v starejši kategoriji je bil
izbran akrostih Olge Antič (Križevci
pri Ljutomeru). Nagrade in priznanja
so podelili predsednica komisije Irena
Štuhec, križevski župan in predstavni-

rični izlet po Prlekiji« med stojnicami,
kjer je trinajst različnih ponudnikov z
območja LAS Prlekija ponujalo različne
prleške dobrote in vina. Turistično društvo Stara cesta pa je poskrbelo še za
ustvarjalne delavnice za otroke.
V dopoldanskem času se je na Športnem centru Ključarovci odvijal turnir
v nogometu Prleška gibanica 2014.
Udeležilo se ga je osem ekip. Zmagovalci so bili NK Brinje, na sledeča tri
mesta so se uvrstili NK Medvode, NK
Ljutomer in NK Veržej.
Prireditve se je udeležila tudi Vinska
kraljica Slovenije 2014 Špela Štokelj, v
okviru kulturno- zabavnega programa
so nastopili: folklorni skupini (KUD
Križevci in Leščeček iz Veržeja), Samo
Budna z mladimi glasbeniki, Marko
Kočar, Tadej Vesenjak, za večerno zabavo pa je poskrbel Ansambel Štrk.

se je prijavilo osemnajst tekmovalcev, na samo prireditev pa so prinesli
sedemnajst gibanic, kar je bilo za prvo
tovrstno prireditev nad pričakovanji.
Po mnenju strokovne komisije, ki ji
je predsedoval Branko Slavinec, je
najboljšo prleško gibanico pripravila
Alojzija Klemenčič (Bunčani), drugo
najboljšo Jakob Slavič (Križevci pri
Ljutomeru), na tretje mesto se je s
svojo gibanico uvrstila Jasmina Lubi
(Bunčani). Jakob Slavič in Jasmina
Lubi sta predstavnika mlajše generacije, kar kaže na dobro ohranjanje in
prenos tradicije. Nagrade in priznanja
so podelili predsednik komisije Branko
Slavinec, župan Občine Križevci, mag.
Branko Belec, in predstavnica Društva
Kelih Tamara Flegerič.
V tekmovanju za najboljši akrostih iz
črk P.R.L.E.Š.K.A. G.I.B.A.N.I.C.A. so
se pomerili trije kandidati v kategoriji
do osemnajst let in devet kandidatov v
kategoriji nad osemnajst let. Strokovna
komisija pod vodstvom Irene Štuhec
je kot najboljšega v mlajši kategori-

ca Društva Kelih, Katja Koroša.
V okviru prireditve so obiskovalci na
vaškem jedru lahko naredili »kulina-

Tjaša Kos
Foto: Andreja Obal
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Na fotografiji s podelitve za najboljšo gibanico (od leve proti desni): predsednik
komisije Branko Slavinec, Jakob Slavič, predsednica Društva kmetic Križevci–
Veržej Majda Markovič, ki je sprejela nagrado v imenu članice aktiva Alojzije
Klemenčič, Jasmina Lubi, župan Občine Križevci, mag. Branko Belec, predstavnica Društva Kelih Tamara Flegerič.
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Čebelarji
postavili učni
čebelnjak
Na Osnovni šoli Križevci po nekajletnem predahu spet uspešno deluje čebelarski krožek, ki
ga vodi Janko Ostrc, napreden
čebelar in sedanji predsednik
Čebelarskega društva zdravega
okolja – s čebelami.
Člani krožka so zelo pridni in delavni,
kljub temu da jih ni veliko. Verjamemo,
da bodo ostali zavzeti čebelarji in nadaljevali plemenito delo z edinstvenimi
čuvajkami našega zdravega okolja – s
čebelami.
Čebelarstvo ima v naših krajih dolgoletno tradicijo. Kot spremljajoča dejavnost na kmetiji se je prenašalo iz roda
v rod. In ni ga bilo otroka, ki ga ne bi
vsaj enkrat letno pičila čebela. Zato so
starejši učili otroke, kako naj se obnašajo ob srečanju s čebelo. Klatenje in
mahanje jo vsekakor vznemiri in zato
zapiči svoje trdo želo ter spusti strup,
pri tem pa tudi sama umre. Umre? Da,
umre, kot umiramo ljudje. Ta stavek je
že v davnini izrekel človek iz velikega
spoštovanja do čebel in spoznanja, da
so prav one njegove nezamenljive prijateljice in dobrotnice.
Nekoč je bila čebeloreja sestavna
dejavnost vsake kmetije. Kmečki ljudje
so že zdavnaj spoznali koristnost
čebel – ne samo zaradi medu, ampak
tudi za opraševanje rastlin. Zato se je
na vsakem posestvu našel prostor za
postavitev čebelnjaka.
Danes vemo, da imajo domače čebele
veliko sovražnikov: od bolezni, neugodnih vremenskih pojavov in pomanjkanja hrane, do kemikalij, ki jih proizvaja
sodobna industrija. Ves čebelji zarod
je bolj kot kdaj koli prej prepuščen človekovemu ravnanju, ki je lahko dobro
ali slabo. Dobrega ravnanja s čebelami
se človek uči: mlajši od starejših, manj
izkušeni od izkušenejših.
Skrivnosti in posebnosti čebeljega
življenja spoznavajo člani čebelarskih
krožkov na osnovnih šolah pod vodstvom svojih mentorjev. A marsičesa se
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ne da prikazati le z besedami in sliko.
Potrebni so tudi praktični prikazi. Treba je stopiti v čebelnjak in prisluhniti
glasu čebel. Ob tem si pridobiš izkušnje, ki te bodo oblikovale v njihovega
prijatelja. In bolje ko jih razumeš, bolj
te bodo nagradile.
Prav iz teh razlogov smo se čebelarji
v našem društvu odločili, da bomo
postavili učni čebelnjak. Organizacijo
dela je prevzel predsednik ČD Križevci,
Janko Ostrc. K delu je aktivno pristopil
Roman Rudolf, ki je pokazal pripravljenost pri različnih opravilih, skupaj z
Borisom Antičem in drugimi zavzetimi
člani. Pripravljalna dela so se začela z
iskanjem primernega prostora. Iskreno
se zahvaljujemo družini Suzane in Janka Novaka iz Veržeja, ki sta pristala, da
na delu njihovega zemljišča postavimo
učni čebelnjak. Najemna pogodba je
sklenjena za dobo petih let.
Dokumentacijo in iskanje potrebnih finančnih sredstev smo urejali v
sodelovanju z OŠ Križevci, Opekarno
Tondach in Občino Križevci. Veliko
razumevanje in zavzetost sta pokazala
zlasti naš krajevni zaveznik Tondach,
ki nam je poleg strešne kritine zagotovil še pokritje, in Občina Križevci,
na čelu z županom, mag. Brankom
Belecom, ki je prvi razumel to potrebo,
da preko svojih sredstev zagotovijo
ustrezne pogoje za delo čebelarskega
krožka. Svoj delež je primaknila tudi
šola. Kar smo zmogli, smo finančno

prispevali še čebelarji našega društva.
Zahvaljujemo se vsem zaslužnim za
večje ali manjše finančne, materialne
in delovne prispevke, za razumevanje,
odobravanje in dobronamerne nasvete.
Montažni čebelnjak so izdelali na
Pohorju iz pohorskega lesa. Vsak, ki ga
vidi, je navdušen. Temelje smo skopali
sami in temu primerno pripravili teren.
Naše delovne akcije so bile preizkus
društvene pripadnosti in splošnega
zanimanja, saj se jih je udeležila večina
naših članov, pa tudi nečlani, učitelji
in drugi šolski delavci. Tako so nastale
tudi pričujoče fotografije. Občasno
nas je katera od čebelark počastila še s
kakšnim prigrizkom.
Sedaj vgrajene čebelje panje je prispeval Janko Ostrc, čebelje družine pa
Jože Šalamun, naš član iz Banovcev.
Napisna tabla je delo rok Romana Rudolfa, Karoline Korošak in Olge Antič.
Veseli smo, da smo lahko postavili
objekt, ki bo v dobro učencem, obenem
pa v ponos ČD Križevci in v okras vsej
občini ter šolski okolici.
Učni čebelnjak odpiramo v počastitev
našega 17. občinskega praznika Občine
Križevci.
Naj medi!
Olga Antič
Foto: Andreja Obal
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10. obletnica folklorne skupine
Društva upokojencev Križevci
Folklorna dejavnost ima v naši občini dolgoletno tradicijo, saj je od ustanovitve
prve folklorne skupine minilo že več kot sedemdeset let.
Že vrsto let sta v Križevcih aktivni dve
folklorni skupini. Eno sestavljajo mlajši
plesalci Kulturnega društva Križevci,
drugo pa starejši plesalci Društva upokojencev. Ta folklorna skupina uspešno deluje že deset let pod vodstvom
Viktorja Slavinca. Kljub letom jih še
vedno druži veselje do plesa, saj redno
vadijo enkrat tedensko v kulturnem
domu, pred nastopi seveda več. Plesna
skupina šteje dvanajst članov: štirje
moški, osem žensk in Branko Vrbančič
s harmoniko. Pri usklajevanju urnika
nimajo posebnih težav, saj so vsi upokojeni, le eden je še zaposlen. Trenutno
nabavljajo nove folklorne obleke in
upajo, da se bodo lahko za občinski
praznik že zavrteli v njih.
Gostovali so v Ljubljani v Cankarjevem
domu, na Koroškem v Bistrici ob Dravi,
v Izoli, veliko po Prekmurju, po domovih za starejše, zavodih, na folklornih
revijah, kulturnih prireditvah oziroma
kamor koli jih povabijo. Njihov posebni

dosežek je Velika plaketa Zveze društev
upokojencev Slovenije za deset let
delovanja.
Radi se družijo ob različnih priložnostih. Ena od teh je bila letos 4. maja,
ko so pri gasilskem domu v Borecih
prikazali košnjo trave, kot so to delali v
času njihovega otroštva in mladosti. Za

lažji začetek jih je gospodar spodbudil
s šilčkom žganega. Po končanem delu
se jim je prilegla odlična kmečka malica – ajdovi žganci z zaseko in smetano
ter kvasenica iz krušne peči.
Nataša Vengust
Foto: vir Prlekija-on.net

Strokovna ekskurzija v Negovo
V mesecu maju, v tednu vseživljenjskega učenja, so se članice Društva kmetic Križevci–
Veržej odpravile na strokovno ekskurzijo na območje občine Gornja Radgona.
Najprej so jih sprejeli otroci Vrtca
Manka Golarja Gornja Radgona,
enota Negova. Ti so za članice društva pripravili program, jih pogostili
in jim pripravili priložnostna darila. Dogodek je bil vsekakor primer
medgeneracijskega sodelovanja, saj so
članice društva z domačimi dobrotami
pogostile tudi otroke, nekaj časa pa je
bilo namenjenega še druženju. Sledil
je ogled Gradu Negova, ki je sestavljen
iz treh delov, njegov najstarejši del je
iz druge polovice 14. stoletja. Kmetice
so bile navdušene nad večjim delom
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obnovljenega gradu in zbirkami, ki so
si jih ogledale, lokalna vodička pa jih
je seznanila tudi z zgodovino kraja. Za
gradom se nahaja bogat zeliščni park.
V Kunovi je članice sprejela Luz iz Pachamama centra. Ukvarja se z izdelavo
naravnih izdelkov, različnih mil in
krem, njen mož pa je iz naravnih materialov zgradil hišo, v kateri prebivajo.
Okrog hiše je zasajeno veliko bambusa,
različnih zelišč, na posameznih mestih
so različne točke, kjer se človek lahko
sprosti in si nabere energije. Po kosilu
in degustaciji hmeljevega napitka je

sledil še ogled muzeja Špital v Gornji
Radgoni, kjer hranijo arheološke, etnološke, umetniške in druge kulturno-zgodovinske predmete ter dokumente,
ki prikazujejo zgodovino Pomurja od
prazgodovine do danes. Članice so bile
soglasne, da večina omenjenih lokacij
še ni obiskala in da je potrebno več
pozornosti namenjati bližnjim krajem,
si ogledati njihove znamenitosti in
naravne danosti.
Lidija Domanjko
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Državne kmečke ženske igre
V torek, 26. maja, se je tričlanska ekipa Društva kmetic Križevci–Veržej udeležila
10. Državnih ženskih kmečkih iger, ki so potekale v športni dvorani v Podčetrtku.
Lanskoletne zmagovalke, članice
društva kmetic Ajda iz Podčetrtka, so
kot gostiteljice pripravile igre z zanimivo tematiko, ki se jih je udeležilo več
kot trideset društev kmetic iz celotne
Slovenije. Našo ekipo Zrelih frajl so sestavljale Milena Farkaš, Slavica Vrbnjak
in Anica Duh. Uspešno so tekmovale v
petih spretnostnih in športnih igrah, ki
so bile delno vsebinsko povezane tudi z
značilnostmi kraja, kjer so igre potekale.
V prvi igri so pokazale znanje s področja
poznavanja zelišč, v drugi, ki je bila prav
tako časovno omejena, so tekmovalke
v čim krajšem možnem času morale
oblikovati sladkorne bombončke in jih
pravilno zaviti v papirčke ter jih na vsaki
strani zaključiti s pentljico. Tretja igra
je prikazovala prenos ajde v mlin na
tak način, da je prva tekmovalka z žlico
zajela ajdo, jo podala drugi tekmovalki,
ki se je z žlico morala zavrteti okrog svoje
osi ter žlico podati tretji tekmovalki, ki
je vsebino žlice vsula v vrečko. Ekipa, ki
je imela po izteku časa v vrečki največ
ajde, je bila zmagovalka te igre. V četrti
igri so tekmovalke kot simulacijo igre
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golfa s posebnimi palicami med količki
vodile žogo. V zadnji pa so tekmovalke
pokazale spretnost v igri metanja žoge
na koš. Tekmovalke so bile ves čas pod
budnim očesom strogih sodnic, ki so
vsakršno napako članic oziroma neupoštevanje pravil iger strogo kaznovale
z odvzemom vseh točk v igri. Sodniško
funkcijo je opravljala tudi predsednica
društva Križevci–Veržej, Majda Markovič. Osem najuspešnejših ekip se je uvrstilo v finale, kjer so se morale izkazati s
spretnim nameščanjem elastike v hlače,
kot pripomoček pa so uporabile leseno
palčko. Tretje mesto je zasedla ekipa
Ovtark iz Lenarta, druge so bile Divje
babe iz Idrije, zmagovalke pa Čebele iz
Škocjana, ki bodo prihodnje leto gostiteljice 11. Državnih ženskih kmečkih iger.
Navijaška skupina Društva kmetic Križevci–Veržej je ves čas močno navijala za
svoje članice, ki so med igrami pokazale
veliko spretnosti, obenem so se prijetno
zabavale in v športno-navijaškem duhu
preživele lep dan.
Lidija Domanjko
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Bralni klub Kelih
Lani marca je Kulturno in izobraževalno društvo Kelih prvič
organiziralo Bralni klub. Sčasoma so mesečna druženja ljubiteljic
knjig postala še posebej pristna. Kljub temu, da se na začetku
nismo vse poznale, smo stkale pristne prijateljske vezi, ki jih na
rednih srečanjih le še utrjujemo.
Drži, knjige nas povezujejo, zato so
prav mesečna srečanja tista, ki nam
dajo nekaj časa za pogovor o knjigi,
istočasno pa so priložnost za resne in
včasih nekoliko manj resne pogovore
o različnih temah in dogodkih iz naših
življenj. Vsak mesec ima ena izmed
članic priložnost, da izbere knjigo, o
kateri na naslednjem srečanju debatiramo. Ta način izbire knjige terja
tudi prilagajanje, saj je razumljivo,
da imamo različne okuse, beremo pa
tematsko zelo različne knjige. Tudi zato
je debata o prebrani knjigi velikokrat
še bolj zanimiva.
Zaradi knjig ali zgolj zaradi trenutka druženja se vedno znova od srca
nasmejimo. Še posebej zanimivo je bilo
letošnje junijsko srečanje, ki smo ga
izjemoma malce razširile, spremenile
lokacijo druženja in povabile svoje
družine. Športni center v Ključarovcih
je bil prava izbira za klepet, pa tudi za

rekreacijo. Pred dopusti smo si privoščile celo krajši izlet na Zavrh, kjer
smo debato o knjigi združile z ogledom
stolpa. Na morje bomo seveda nesle
gore knjig, med njimi tudi obvezno branje za avgustovsko srečanje. Na srečo
nam knjig in idej za branje ne bo nikoli

zmanjkalo. Zato bomo vsak mesec
znova imele priložnost klepetati o novi
knjigi, o novi temi, se ob tem nasmejati
in še poglobiti naše prijateljstvo.
Tjaša Kos

Vezenine nekoč in danes
Članice Društva kmetic Križevci–Veržej že od leta 2007 na cvetno nedeljo tradicionalno prirejajo razstavo. Tema letošnje razstave je bila Vezenine nekoč in danes.
Članice so od novembra do odprtja
razstave izdelovale in zbirale izdelke.
Razstava je bila na ogled v sejni sobi
Občine Križevci na cvetno nedeljo in v
ponedeljek. Želja ustvarjalk vezenin je,
da javnosti predstavijo svoje izdelke, v
katere je vloženih veliko ur neutrudnega in natančnega dela, da bi bil izdelek
čim lepši. Članice so na delavnicah
izdelovale predpasnike, namizne prte,
prte za košarice, puloverje, nogavice,
kape in izdelke iz idrijske čipke. Vsaka
izmed članic se je odločila za področje,
ki ji najbolj leži v in kjer najbolj uživa.
Mentorica Sonja Šterman je članicam
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vseskozi dajala nasvete in jim s svojim
znanjem in bogatimi izkušnjami pomagala pri pripravi razstave. Opaziti je
bilo, da se vrača zanimanje za dediščino naših prednikov, saj so članice
zbrale zanimive stare prte, predvsem
v enobarvni tehniki vezenja. Razstava
je privabila zavidljivo število obiskovalcev, ki so bili glede na povedano in
zapisano v knjigo vtisov navdušeni.
Izražali so pohvale in želje, da se ob
podobnih priložnostih spet predstavijo
dela marljivih rok gospodinj.
Lidija Domanjko

GLAS OBČINE 2015

Večer ob vinu
Izobraževalni večer, kjer vsakokrat izpostavimo določeno tematiko, so postali mesečna stalnica v organizaciji Kulturnega in
izobraževalnega društva Kelih. Junijsko srečanje v Križevcih je
bilo še posebej zanimivo, saj je bilo namenjeno mladim.
Gost večera je bil Tomaž Tomažič
Letonja, mladenič, ki se je udeležil
štiridnevne poletne šole Enološki
dnevi Slovenske Konjice 2012. To je
bilo njegovo prvo izvenšolsko izobraževanje, takoj po zaključku Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor.
V društvu Kelih smo že tedaj videli
njegov potencial. Udeležba na poletni
šoli je bila prava odločitev, je potrdil
Tomaž na Večeru ob vinu, prva stopnica na poti usvajanja novih znanj o
vinih in kulinariki. Vmes je že opravil
prvo stopnjo izobraževanja za sommelierja. Prinesel nam je ocvirkovico in
kvasenico. Ob pokušini njihovih vin je
povedal svoje misli o mladih in vinu,
kar je bila rdeča nit večera. Žalosti ga,
da mladi sploh ne vedo, kaj pijejo, ko
se odločijo spiti kozarec vina, da ne poznajo sort in bogatih okusov vin na Slovenskem. Vsi prisotni na večeru so bili
podobnega mnenja. Po mnenju večine
se mladostniki prevečkrat opijajo z različnimi alkoholnimi pijačami, v veliki
meri posegajo po žganih pijačah. Kot
moderatorka večera sem s predstavitvijo izsledkov mednarodnih raziskav

ESPAD in HBSC prisotne seznanila,
da je problematika čezmernega pitja
alkoholnih pijač v Sloveniji prisotna
v veliki meri in da se kljub velikim
posameznim akcijam o tem premalo
govori. Pred leti se je med mladimi zelo
veliko naredilo v zvezi s problematiko
drog, tema čezmernega pitja alkohola
pa je v Sloveniji premalo prisotna. Naše
društvo je v minulih letih ravno zaradi
tega izvajalo izobraževalne delavnice
Mladi in alkohol, Mladi in preprečevanje zasvojenosti z alkoholom ter organiziralo poletno šolo Enološki dnevi.
Prav zato je bilo zelo spodbudno opazovati mladeniča pri odpiranju steklenic
vina, njegovi predstavitvi in slišati njegovo mnenje glede mladih in vina, kot
tudi mladenke, ki so bile prisotne, kako
so ga poslušale, se vključevale v pogovor, kako so pravilno prijele kozarec,
ga zavrtele in zaznavale cvetico vina ter
okušale odlično vino v majhnih količinah ob odličnih prleških pogačah.
Zagotovo je minuli Večer ob vinu za
nas organizatorje dobra popotnica za
delo v prihodnje. Je dokaz, da smo na
pravi poti, na kateri bomo mladostni-

kom pokazali, da vino ni le alkoholna
pijača, ampak je veliko, veliko več. Tudi
zato društvo s svojim imenom predstavlja kulturo in izobraževanje kot dragocenost in tradicijo na Slovenskem,
predvsem na območju Prlekije.
Tjaša Kos

Aktivno delovanje društva upokojencev
Predsednica društva upokojencev
Milica Hamler z veseljem poroča, da
štejejo štiristo osem članov in so poleg
folklore aktivni še na dveh projektih:
Starejši za starejše in Na zdravje. V
prvem projektu sodelujejo že več let
in popisujejo starejšo populacijo nad
devetinšestdeset let, vodijo zbirnik
oziroma evidenco in pošiljajo podatke
v Ljubljano na Zvezo društev upokojencev Slovenije za statistiko na državnem
nivoju. Drugi projekt so pričeli 1. maja
in bo trajal do konca aprila prihodnje
leto. Financiran je s strani Finske,
proučuje pa življenje ljudi v Pomurju.
Poteka v obliki anonimne ankete za
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starejše nad triinpetdeset let. To delo
opravljajo upokojenke prostovoljke, ki
so za to opravile seminar.
S prvim majem letos so člani društva
začeli obiskovati starejše, ki so dopolnili osemdeset, devetdeset ali sto let in
jih obdarijo. V sklopu lanskega občinskega praznika so imeli bogato razstavo ročnih del v župnišču. Jeseni bodo
pričeli z raznovrstnimi dejavnostmi: s
kartanjem, z ročnimi deli, s pikadom,
telovadbo … Sodelujejo z Društvom
upokojencev Ljutomer in Veržej, udeležujejo se srečanj upokojencev Pomurja.
V spomladanskem času organizirajo
izlet, v jesenskem izlet s piknikom,

materinski dan, pustovanje, martinovanje, silvestrovanje … V sklopu
Vseživljenjskega učenja so se udeležili
računalniškega tečaja. Prejšnja leta
so letovali na morju v Izoli, letos bodo
v Strunjanu. Občina ima posluh za
njihove želje in potrebe, za kar se jim
iskreno zahvaljujejo.
Nataša Vengust
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Občni zbor Društva kmetic
Križevci–Veržej
Petinšestdeset članic se je v začetku marca zbralo na rednem letnem občnem zboru
Društva kmetic Križevci–Veržej, ki je potekal v gostišču Zorko v Borecih. Pregledale so delo v minulem letu in si zastavile načrt dela za naprej. Društvo šteje sto eno
članico, najstarejša med njimi je stara 99 let, najmlajša pa šteje 14 let.
Po uvodnem pozdravnem nagovoru
predsednice društva Majde Markovič
so nastop za članice društva pripravili
otroci iz vrtca Križevci in jih obdarili z
metuljčki, ki so jih sami izdelali.
Predsednica društva je povedala, da so
članice aktivne skozi vse leto. Letos februarja so v Križevcih gostile regijsko
srečanje kmetic Pomurja in Podravja, pripravile so pogostitev v okviru
spominske slovesnosti ob 70. obletnici
dogodkov na Žalikovi domačiji in ob
dnevu odprtih vrat ter otvoritvi novih
prostorov Zdravstvenega doma v Ljutomer. Udeležile so se 21. srečanja kmetic
Pomurja, ki je potekalo v Radencih.
Načrtovale so tudi številne aktivnosti
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v letu 2015: razstavo vezenin, sodelovanje pri dobrodelnih predstavitvah,
promociji občine, sodelovanje s pobratenim društvom iz Krškega, sodelovanje na kmečkih igrah, …
Zbrane je nagovoril župan Občine Križevci, mag. Branko Belec, ki je pohvalil
aktivnosti društva. Izpostavil je dobro
sodelovanje z občino, saj članice ob
promocijskih dogodkih predstavljajo
občino, tudi v sklopu aktivnosti v času
občinskega praznika.
Zbrane je nagovorila tudi Frančiška
Lebarič iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki članicam nudi strokovno pomoč pri izvajanju aktivnosti.
Izpostavila je aktivnosti, ki se bodo

v prihodnje izvajale na terenu, saj si
prizadevajo priti do izvirnega recepta
za pripravo prleške gibanice, kar pa ni
preprosto, saj se recepti za izdelavo le-te razlikuje od vasi do vasi, včasih celo
od gospodinjstva do gospodinjstva.
Prisotnim so se pridružile tudi članice
Zveze kmetic Slovenije in članice iz
sosednjega društva iz Svetega Jurija ob
Ščavnici.
Uradnemu delu občnega zbora je
sledilo druženje, saj so si ta dan ženske
vzele čas zase in za druženje s prijateljicami, ki ga mnogokrat zmanjka.
Lidija Domanjko
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Madagaskar – filozofija
»mora mora«
Najlepše je, ko lahko združiš različne strasti. Takšno srečo sem imela junija letos
sama, ko sem dobila možnost nekakšnega delovnega dopusta na Madagaskarju,
četrtem največjem otoku na svetu. Ponudbo tolmačenja francoščine sem prejela
štiri dni pred odhodom in sredi izpitnega obdobja, vendar je bila želja po potovanju tolikšna, da sem zadnji izpit odložila na september.
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Unikatni Madagaskar ima to srečo,
da je bil dolgo časa neodkrit in zato
še danes ostaja neokrnjen in pristen.
Nič čudnega torej, da lahko v tej deželi
kontrastov najdemo kar pet odstotkov vseh enigmatičnih vrst rastlin in
živali na svetu, devetdeset odstotkov
tamkajšnjega živalskega in rastlinskega sveta je edinstvenih in jih ni moč
najti nikjer drugje. Je pravi »melting
pot«, stičišče raznovrstnih kultur, splet
azijske, afriške in arabske tradicije, ki
se meša predvsem s francosko dediščino. Kakor hitro ga obiščeš, ugotoviš,
da gre za popolnoma drugi svet. Ljudje
znajo živeti počasi, kar še najbolje
izraža njihov verjetno najpogostejši
rek »mora mora« (hiti počasi), ki se
ga boste vsekakor naučili že prvi dan.
Čeprav zna biti počasnost včasih tudi
moteča, še posebej, ko ti tu in tam
povzroči kakšno zamudo, je ravno
pravšnja za vse tiste, ki si želijo mirnega oddiha. Ker nisem oseba, ki bi ves
dopust preležala na plaži, čeprav je teh
s 5000 kilometrsko obalo in 250 otoki
veliko, sem v malo več kot treh tednih
poskusila doživeti čimveč, kar pa na
Madagaskarju, otoku ekstremov, ni
težko, saj loči deževni gozd od puščave
samo 300 km.
Iz Milana sem prispela na najbolj
turistični otok Madagaskarja – Nosy
be, kjer sem morala urediti nekaj službenih zadev. Odkrivanje otoka pa se
zaradi tega ni ustavilo. Če imaš široko
odprte oči, lahko zanimivosti opaziš na
vsakem koraku, tudi na neturističnih
mestih – različni kuščarji, ki se ti pri
zajtrku prikradejo do marmelade, kameleon, ki lenari na bližnjem drevesu,
spanje pod komarniki, vrvež ulic in tržnice Hell-Villa, zlačilni rumeni taksiji
»tuc tuci«, kulturna in etnična pestrost
ter do srca segajoča toplina Malgašev,
prebivalcev Madagaskarja. Pravo doživetje je bil tudi 26. junij, dan njihovega
državnega praznika, ki je pomenil eno
veliko praznovanje: ulice so bile polne,
ljudje so plesali, se veselili, vsepovsod so visele zastave, skratka pravo
nasprotje našemu dnevu državnosti,
ki ga praznujemo dan prej. Vmes sem
obiskala park Lemuria Land, kjer domuje več vrst živali (znameniti lemurji, nilski krokodili, velikanske želve,
kameleoni itd.) in ogromno različnih
rastlin (nasadi drevesa ylang ylang,
papaje, ličiji, banane ...), kar pa je kljub
vsemu le majhen delček mozaika njihove raznolike flore in favne. Možno je
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videti tudi destilarno, kjer proizvajajo
najrazličnejša dragocena olja. Domov
sem odšla s kopico stekleničk, najbolj
posebno se mi je zdelo ravno cenjeno
olje ylang ylanga, ki je glavna esenca
marsikaterega parfuma, med drugim
tudi slovitega Chanela No. 5.
Kljub temu da sem bila tam junija in
julija, torej v njihovih zimskih mesecih,
je bilo vroče in obdana z vso to prelepo
obalo sem že komajda čakala na skok
v vodo. Odpravila sem se na plažo v
bližnje mestece Ambatoloako, ki je bila
sicer lepa, vendar mestoma tudi precej
umazana, naslednji dan pa na meni
najljubšo plažo Nosy Beja, Andilano, ki
se ponaša z zlatim peskom in palmami. Ker me drugače v vodi rado zebe,
sem bila navdušena nad temperaturo
vode, ki se je redkokdaj spustila pod
30°C. Tam sem se žal zastrupila s
hrano, najbolj mučen je bil ravno čas,
ki sem ga bila zaradi bolezni »tourista«
primorana preživeti v postelji, vendar
je bil po drugi strani obisk zdravnika
svojevrstna avantura. Po okrevanju

sem v naslednjih dneh poleg Nosy Beja,
kjer sem videla številna sladkovodna
jezera s krokodili, džunglo, tamkajšnjo
najstarejšo vas Maraduko, raziskovala
še manjše otočke v bližini. Najbolj sta
se mi vtisnila v spomin Nosy Komba,
otok črnih lemurjev, kjer poleg edinstvene favne in flore spoznamo tudi
skromne in gostoljubne domačine iz
odročnih vasic (ne pozabimo, da je na
otok možno priti le s čolnom), ki se največ ukvarjajo z ribolovom, ženske pa so
znane po vezenju prtov, in Nosy Iranja,
malce bolj oddaljen otok, kjer se nahaja
ena najbolj posebnih plaž Madagaskarja. Najprelestnejši del plaže se pokaže
z oseko, ki razkrije prostrano sipino
bleščeče belega peska. Le-ta povezuje
dva otočka in takrat je treba izkoristiti
čas za prehode med otokoma in se še
pred plimo vrniti nazaj. Preden smo
odpluli, smo se povzpeli do svetilnika,
kjer smo bili nagrajeni z najlepšim
možnim razgledom – nebeško modra
barva morja je kontrastirala živahno
rdeči zemlji. Težko sem se poslovila
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od tega koščka nebes na zemlji, v vodi
sem ostala vse do zadnjega, še na hitro
zaplavala med velikanskimi želvami
ter, šele ko so bili vsi ostali že na čolnu,
poiskala svoj sedež.
Zadnji teden sem izkoristila za obisk
»velike zemlje« (»grande terre«) ali
»celine«, kot domačini imenujejo
Madagaskar, namenila sem se v Diego
Suarez, mesto na skrajnem severu.
Pot je bila veliko zahtevnejša, kot bi
lahko bila, če ne bi bilo vladi tako zelo
vseeno za navadne potnike, ki se tja
največkrat odpravljajo s »taxi broussom« (nekakšen mini avtobus, kjer se
stiskaš kot sardela v konzervi). Ceste
so bile grozno luknjaste in splošno v
zelo slabem stanju, včasih je le nekaj
metrov vožnje vzelo nekaj minut. Sama
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sem šla s terencem in bila po približno
osmih urah vožnje, kljub postankom,
precej izčrpana. Ker se hitro stemni,
so mi obisk mesta ponoči odsvetovali,
saj bi lahko bilo nevarno. Tako sem se
zadovoljila samo s krajšim sprehodom
v bližini hotela. Naslednji dan sem se
na poti do Ramene najprej ustavila na
razgledni točki, od koder se lepo vidi
največja znamenitost mesta, »Pain
de Sucre«, ki res zgleda kot kupček
sladkorja sredi morja in okrog katerega so se nabrale že številne legende,
nato pa še pri znanih drevesih baobab.
Z jadrnico smo zatem odpluli do ene
izmed plaž smaragdnega morja (Mer
d'Émeraude), ki upravičeno nosi svoje
ime. Kraj sem še posebej izkoristila
za plavanje in potapljanje med koral-

nimi grebeni, ki privabljajo čudovite
pisane ribice. Naslednje jutro je bilo
treba zopet na pot, povzpela sem se
na goro Montagne des Français, nato
pa sem si ogledala veličastne Tsingy
Rouge, ogromne rdeče kamnite tvorbe,
ki so nastale z erozijskim delovanjem
reke Irodo. V Ankarani, blizu Nosy
Beja, se nahajajo še Tsingy gris (sivi
Tsingy), podzemna jama, botanični vrt
in trije raznoliki gozdovi. Zadnje dni
sem izkoristila predvsem za druženje
s prijatelji, ki sem jih spoznala med
potovanjem, nato pa s težkim srcem,
vendar polna nenadkriljivih doživetij,
odletela domov.
Anja Štuhec
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Eksotičen, mističen, legendaren Bali
Pomen dopusta je v tem, da se človek osredotoči na svoj notranji razvoj. In kaj je boljšega kot potovanje, ki te z novimi izkušnjami
intenzivno in korenito spreminja. Privlačni
opisi Balija, otoka 'na koncu sveta', eksotika,
polna fantastičnih okusov in pravi raj, znan
po riževih poljih in hinduističnih templjih ter
gostoljubnih domačinih, vse to je vplivalo na
odločitev, da hočem spoznati ta indonezijski
otok. Obilje barv, prizorov, vonjav, zvokov in
okusov te preplavi že ob prihodu.

Samo ime Indonezija izhaja iz »indos
nesos«, kar pomeni indijski otoki, ki
se razprostirajo od vzhoda do zahoda
na pet tisoč kilometrih. Med njimi se
nahaja otok Bali, ki je v zadnjih letih
ponovno doživel turistični bum. Danes
je Bali najbolj turistično razvit, priljubljen in obiskan otok na tem koncu
sveta.
Na tem območju prevladuje tropsko
podnebje z deževno in suho dobo. Suha
sezona traja od aprila do septembra,
mokra od oktobra do marca. Sicer so
temperature čez celo leto precej enake
in se zibajo med prijetnih 26 in 30
stopinj. Večji problem je le vlaga, na
katero se je pač treba navaditi.
Med najbolj obiskane in razvpite
turistične kraje na Baliju se uvršča
Kuta. Turisti so naredili svoje in tako je
Kuta, z majhnimi odstopanji, podob-
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na mondenim evropskim letoviščem.
Pohvali se z luksuznimi hotelskimi
kompleksi vzdolž peščenih plaž, tam
najdete restavracije vseh svetovnih
prehranskih verig, lokale in nočne klube, ki ponujajo različne oblike zabave,
trgovske centre in številne trgovine ter
tržnice. Vendar so neskončne peščene
plaže, ki jih obdajajo palme, čudoviti
sončni zahodi in šum Indijskega ocena
to, kar navdušuje. Nikoli pojenjajoči
valovi, ki se lomijo na obalah Kute, so
to mesto postavili na zemljevid deskarjev (surferjev), še posebej tistih, ki se
na valove podajo prvič. Prav otok Bali
se uvršča na vrh vseh svetovnih surf
destinacij in surferji so stalni gostje na
tem majhnem indonezijskem otoku. To
je res pravi raj za surfersko subkulturo, kar se občuti vsepovsod – veselje,
pozitivnost in sproščenost, dobra

družba, odlične zabave v prekratkih
nočeh, vonj po sončni kremi, zagorele
mladenke, kot bi bile domačinke, fantje
pa večinoma vsak s svojo surfersko
desko pod pazduho. Po celem otoku
je ogromno »spotov«, kot pravijo v
deskarskem žargonu, kjer se lahko
surferji vsak dan podajo na valove in
iščejo svoj »sanjski« val, a otok ponuja
še mnogo več.
Notranjost Balija skriva prave bisere
narave in do njih se je najbolje podati
z avtomobilom, še boljše z motorjem
ali skuterjem. Vozi se po levi strani in
bolj po občutku kot pravilih. Čeprav so
ceste zelo prometne in včasih zgledajo
kaotične, razburjenja med udeleženci
ni čutiti, nesreče so zgolj redkost.
V mestu Ubud, centru umetnosti in
kulture, na svoj račun pridejo tisti, ki
iščejo mir in sprostitev. Na ulicah, proGLAS OBČINE 2015

dajnih stojnicah ali v majhnih uličnih
restavracijah se srečujejo slikarji, rezbarji, plesalci, ljubitelji joge, oboževalci
organske hrane in priseljenci, ki so se
zaljubili v duhovno življenje na otoku.
Tržnice ponujajo tradicionalna oblačila, kakovostne ročne izdelke pravih
mojstrov, prvovrstno kulinariko,
spominke, ... Lokali v centru Ubuda
so večinoma zelo zanimivo in slikovito
urejeni. Ob večerih lahko v mnogih od
njih prisluhneš raznoliki živi glasbi, si
ogledaš tipičen balijski ples ali privoščiš vrhunsko masažo. Če si želiš druženja s simpatičnimi opicami, se je obvezno treba odpraviti v bližnji Monkey
forest (sveti opičji gozd). »Prebivalke«
na prvi pogled izgledajo zelo prikupno,
še zdaleč pa ne nedolžno, saj dejansko
ne poznajo več strahu pred človekom.
Prej obratno, navadno iz gozda pridejo
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turisti bolj prestrašeni kot navdušeni,
saj so jih opice okradle ali celo napadle.
Simpatično mestece obdajajo obrtniške
vasice in širne terase riževih polj, ki so
pravi magnet za turiste.
Tople vode okrog otoka in bogat podvodni svet zaradi koralnega grebena
veljajo za potapljaški raj, saj ponujajo
številne in raznovrstne možnosti za
udobno potapljanje ali šnorkljanje in
odgovarjajo vsem ravnem izkušenosti.
Čeprav je Indonezija večinoma muslimanska, na Baliju prevladuje hinduizem, kar opazi še tako zaspano oko,
saj prebivalci Balija dnevno opravljajo
daritve svojim številnim bogovom.
Zanje skrbijo tako rekoč od jutra do
večera. Nosijo jim hrano, vodo, kavo,
cvetje, prižigajo dišeče palčke, …
Praktično vsaka vasica na Baliju se
bohoti s templji, ki jih imenujejo Pura,

kar v sanskrtu pomeni prostor obdan
s steno. Na otoku je kar nekaj ogleda
vrednih templjev, kjer se vedno odvija
kakšno praznovanje. Pura Luhur Uluwatu na jugu je zgrajen na sedemdeset
metrov visoki steni, ki sega v morje.
Pura Ulun Danu Bratan na severu je
hindu-budistični tempelj, zgrajen na
jezeru med vulkani in je posvečen
boginji vode. Zanimivo je pravilo pri
vhodu, ki ženskam z menstruacijo
prepovedujejo vstop v tempelj, saj naj
bi bile v tem času nečiste. Pura Tirta
Empul slovi po blagoslovljeni vodi,
kjer hindujski prebivalci otoka gredo na »očiščenje«. Najbolj obiskan,
poznan in tudi fotografiran tempelj je
Pura Tanah Lot. Ob sončnem zahodu v
vsakem obiskovalcu vzbudi romantične
občutke. Del templja je zgrajen na skali
v morju, del na kopnem.
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POPOTNIŠKI KOTIČEK

Na Baliju sta dva svetova, svet belcev
in svet domačinov. Če si odprt, pozitiven in rad spoznavaš ljudi, lahko vidiš
tudi kakšen je svet lokalcev. Na splošno
so domačini ekstremno ustrežljivi do
turistov. So zelo prijazni in vedno nasmejani ter nezamerljivi. Odgovarjajo
z nasmeškom na obrazu. Edina stvar,
kjer niso najbolj pošteni, je postavljanje cen – če slednje niso zapisane
(kar povečini niso), ti bodo trgovci ali
ulični prodajalci vedno postavili višjo
ceno, kot je v resnici. Zato moraš vedno
barantati, ne glede na storitev – na
tržnici, v trgovini, pri prevozu, vstopninah in tudi policistih, kar sem občutil
na lastni koži. Barantanje je s turizmom postalo del njihove vsakdanje
kulture, praktično se dogaja vsepovsod
in ga moraš vzeti za hobi, drugače boš
izdelek ali storitev preplačal. Seveda
se hitro naučiš veščin barantanja in ti
ta navada zleze pod kožo. Cene so klub
vsemu izredno nizke za naše razmere,
predvsem v ruralnih področjih.
Najbolj množično prihajajo turisti iz
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Avstralije, ki je le streljaj (okrog dve
uri) oddaljena od otoka, a po statističnih podatkih naj bi jih v zadnjem letu s
prestola pahnili gostje s Kitajske.
Indonezija je znana po kulinariki, v
kateri se kažejo vplivi tradicionalnih
domačih kultur – muslimanske in
hindujske. Hrana je izjemno okusna
in zelo raznovrstna. Osnovna sestavina balijskih jedi je riž, ki ga najdemo
v vseh dnevnih jedeh, celo v zajtrku.
Nacionalna jed je nasi goreng, popečen riž z zelenjavo, mesom in jajcem
ter začinjen z več začimbami. Brez teh
tudi ni prave balijske kuhinje, zato se
čili, česen ali ingver znajdejo v številnih jedeh. Meso je na Baliju relativno
drago, zato ga (po)strežejo v majhnih
porcijah, večinoma perutninsko ali
ovčje. Na svinjino boste zelo redko naleteli, že zaradi muslimanske tradicije,
z izjemo pujska na vrtljivem žaru babi
guling, ki je prava delikatesa. Boste pa
zato uživali v toliko večjih količinah
morskih sadežev, ki jih na Baliju dobite
vsepovsod. Seveda je potrebno obvezno

poskusiti sveže tropsko sadje specifičnega izgleda in okusa, med drugim
durian, dragonfruit, mangostin ali
mangis, se osvežiti s svežim kokosom
ali okusiti vse vrste odličnih sveže
stisnjenih sokov.
Kljub temu da je Bali ena najbolj znanih in obiskanih eksotičnih destinacij,
je globoko v sebi še vedno tradicionalen indonezijski otoček, srce Azije in
resnično pravi raj na zemlji: otok umetnikov, hinduizma, dišečih in pisanih
templjev, riževih polj, morja in vulkanskih gora. Bogata kulturna dediščina,
slikovita narava, kulinarično doživetje,
splošni občutek varnosti in cenovna
ugodnost le še nadgradijo pozitivno
izkušnjo. Peščene plaže in gostoljubni
domačini s širokimi nasmehi poskrbijo
za resnično sprostitev, nedotaknjena
narava in prelepi sončni zahodi pa še
za romantično vzdušje. Vse občutke
je težko opisati, Bali enostavno moraš
doživeti.
Aleš Rajh
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Vadba za Guinnessov rekord
Velikemu številu rekreativcev bo 7. marec ostal še dolgo v spominu – vpisali smo se v zgodovino – postavili smo svetovni rekord v
največjem številu udeležencev visoko intenzivnega treninga VIIT.
Migali smo na vadbo, ki jo je sestavila
Samanta Clayton, inštruktorica fitnesa
in izobraževanja pri podjetju Herbalife,
v več kot devetdesetih državah sveta na
različnih prizoriščih. V Sloveniji je bilo
dvanajst prizorišč, eno izmed njih tudi
Križevci.
V telovadnici Osnovne šole Križevci se
nas je zbralo dvainštirideset vadečih
odraslih in dva otroka. Večina smo bila
Prleki, pridružil se nam je tudi župan,
mag. Branko Belec, nekaj pa se jih je
pripeljalo tudi iz Prekmurja. Vadba ni
bila lahka, dodatno so nam jo otežili s
postopnimi intervali in brez možnosti
odmora za vodo ali kratki počitek. V
kolikor bi vsaj pet odstotkov vadečih
odnehalo predčasno, bi bila ostala večina
diskvalificirana oziroma bi se štelo, kot
da vadbe ni dokončal nihče. Na tem
mestu je bilo res pomembno spodbujanje
in motivacija s strani trenerjev, zato smo
do konca zdržali čisto vsi.
V Sloveniji je istočasno migalo okrog
sedemsto deset vadečih, po svetu pa na
tisoče ljudi. Točno število udeležencev
zaenkrat še ni znano. Pri sami vadbi
je bilo potrebno upoštevati tudi stroga
pravila za Guinnesovo knjigo rekordov
in pravilno izpolniti vso dokumentacijo. Vadbo so nadzorovali tudi priče in
skrbniki, določene odseke smo morali
posneti kot dokaz.

Organizacija dogodka World Record
Workout je bila po celem svetu v rokah
Herbalife neodvisnih distributerjev.
Glavni cilj postavitve rekorda je bil dodatna pomoč Herbalife Family Fundation
– fundaciji, ki zagotavlja zdravo prehrano za otroke v stiski. Programi Casa
Herbalife so v več kot petdesetih državah
in dnevno skrbijo za zdravo prehrano več
kot 121.000 otrok.
Veliko udeležencev vadbe za svetovni
rekord hodi enkrat tedensko na fitcamp
vadbo v Križevce. Fitcamp je zabavna,
skupinska vodena vadba, nabita s pozitivno energijo in motivacijo – takšna, da
jo v petinštiridesetih minutah začutijo
vse mišice našega telesa. Rečemo ji tudi
pametna vadba, saj naše telo še 24–48 ur
po vadbi kuri odvečno maščobo.
Trend fitcampov je precej razširjen v
Ameriki in po Evropi, tudi v Sloveniji že
telovadijo stari in mladi. Letos smo začeli bolj resno migati tudi v Prlekiji. Vadba
je primerna za vsakogar, ki v prvi vrsti
želi narediti nekaj zase – za svoje dobro
počutje, oblikovanje telesa, moč, vzdržljivost, sprostitev in za dober spanec.
Ni pomembno predznanje, vsak dela po
svojih zmožnostih, vsakega se spodbuja
in se mu pomaga, da vaje pravilno izvede
in ob tem uživa.
Andreja Obal
Foto: Marko Wolf, Andreja Obal
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Jože Sagaj mlajši, športnik leta
Športne zveze Ljutomer
Športna zveza Ljutomer je 22. januarja že petinštiridesetič razglasila
najboljšega športnika, športnico, perspektivnega mladega športnika
in športnico, športno društvo in šolsko športno društvo leta.
Za nazive so lahko kandidirali športnice in športniki, člani športnih
društev, ki jih povezuje Športna zveza.
Naziv športnika leta 2014 si je prislužil naš občan Jože Sagaj mlajši. Izbor
je potekal po navodilih Pravilnika o
dodeljevanju priznanj v športu. Tako
so glasovali športna društva v okviru
Športne zveze, poslušalci lokalnega
radia, športni novinarji in člani predsedstva Športne zveze Ljutomer. Jože,
ki se ukvarja s kasaštvom in je član Ka-

saškega kluba Ljutomer, je prepričal s
štiriintridesetimi zmagami, sedemnajstimi drugimi mesti in desetimi tretjimi mesti. Kljub svoji mladosti že spada
med najuspešnejše kasaške voznike v
slovenski kasaški zgodovini. S svojimi
nastopi v Sloveniji in tujini promovira
kasaški šport, ki ima v Prlekiji bogato
tradicijo.
Helena Krajnc
Foto: vir Prlekija-on.net

Uspehi naših plesalcev
Od 10. do 13. junija je v Kielcah na
Poljskem potekalo Evropsko prvenstvo
v hip hopu, breakdancu in electric
boogiju. Sodelovalo je 2506 plesalcev iz
22 držav. Aleš Ivanuša je dosegel drugo
mesto med breakdance solo člani,
odlično drugo mesto je skupinsko dosegla tudi breakdance mladinska ekipa, ki jo je sestavljalo sedem plesalcev,
med njimi dva iz naše občine, in sicer
Petra Rajh in David Copot. Po mnenju
Dejana Zečevića je bila tekma odlično
organizirana, sam je zelo vesel rezultatov plesalcev, še posebej mladincev,
ki se jim lani ni uspelo uvrstiti naprej.
Letos so pridno trenirali z Alešem Iva-
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nušo in tako dosegli lep uspeh.
Od 20. do 28. junija pa je v Medvodah
potekalo še Državno prvenstvo Plesne
zveze Slovenija. Predstavilo se je preko
2500 plesalcev iz 50 klubov. Aleš Ivanuša je postal podprvak v breakdance
solo, dosegel je prvo mesto v pokalnem
seštevku, David Cimerman je dosegel
tretje mesto v breakdance solo in drugo mesto v pokalnem seštevku. Letos
so prvič tekmovali v kategoriji Velike
produkcije, ko je naenkrat plesalo
petinsedemdeset plesalcev (pionirji,
mladinci in člani) breakdance, disco
in hip hop, združenih v sedemminutno
točko z naslovom Asterix in Obelix.

Skupina je za eno točko zaostala za
zmagovalci, a so po mnenju Dejana
Zečevića osvojili srca publike, kar je
več kot odličen občutek. V tej točki je
plesalo pet plesalcev iz naše občine:
Aleš Ivanuša, David Cimerman, David
Copot, Petra Rajh in Meta Štuhec.
Andreja Obal
Foto: arhiv Plesne šole Zeko
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4. kolesarski izlet po občinah
Križevci in Veržej
V nedeljo, 24. maja, je potekal četrti kolesarski izlet po občinah
Križevci in Veržej, ki sta se ga udeležila tudi oba župana, mag.
Branko Belec in Slavko Petovar.
Na naši poti nas je spremljalo servisno vozilo, ki je skrbelo za morebitna
popravila, brezhibno delovanje naših
koles in za samo varnost kolesarjev.
Kolesarska pot nas je vodila iz Športno rekreacijskega centra Križevci
proti Banovcem, Veržeju in po nasipu
oziroma kolesarski stezi do Vučje vasi.
Nato smo pot nadaljevali proti Iljaševcem, po gozdni poti proti Logarovcem,
mimo Grab in skozi Lukavce do Križevcev. Ob 13. uri smo prispeli na cilj, kjer

so nas že pričakale dobrote z žara. Po
okrepčilu je sledilo skupno druženje.
Kolesarski izlet je organiziralo društvo DIPOP v sodelovanju z občinama
Križevci in Veržej. Kolesarska trasa je
bila dolga 28,5 km, premagalo jo je 57
kolesarjev. Na poti smo imeli postanke
v Vučji vasi, v Logarovcih in pri županu
v Lukavcih.
Nataša Vengust

Zakaj vaditi jogo?
Joga je prav gotovo eden izmed najbolj
celovitih in univerzalnih sistemov
oziroma pogledov na svet človeka in
ostala živa bitja ter celoten kozmos.
Uči, da je vse neločljivo povezano, da
lahko samo skozi spoznanje in doživetje te celovitosti presežemo svoj
notranji nemir ter izpolnimo željo po
znanju in trajni sreči. Joga je dragoceno darilo indijskih modrecev, ki so
dosegli popolno spoznanje zakonov bivanja. Kljub temu da je njen geografski
izvor Indija, je njena več tisoč let stara
modrost univerzalna in večna.
Najpomembnejši cilji Joge v vsakdanjem življenju so: telesno, duševno in
duhovno zdravje, spoznanje samega sebe in razsvetljenje. In kako jih
dosežemo? S telesnimi, duševnimi in
duhovnimi vajami, s spoštovanjem
življenja, z varovanjem okolja, z notranjim mirom, z ljubeznijo, s pomočjo drugim ljudem in živim bitjem, s
strpnostjo do vseh narodov, kultur in
ver, s čistimi mislimi in pozitivnim
načinom življenja.
Sistem Joga v vsakdanjem življenju
predstavlja zares postopno, sistematično metodo, ki zajema celotno telo in je
primerna za vsako življenjsko obdobje.
Vsem ljudem – ne glede na starost,
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telesni ustroj in prepričanja – odpira
vrata v svoj notranji mir in telesno
zdravje.
Telesne vaje, dihalne vaje in tehnike
sproščanja so idealna kombinacija.
Telesna in duševna sproščenost sta
temelja pravilnega izvajanja vseh
jogijskih vaj in omogočata, da zaznamo vse učinke vaj. Zadostuje že, da
nekaj minut z zaprtimi očmi izvajamo
vajo sproščanja in že lahko presežemo
veliko negativnih posledic stresnega
vsakdana. Vse vaje so psihosomatskega
značaja, usklajujejo in harmonizirajo
fizične in psihične procese. Ne oziraje se na cilj, ki nas pripelje do joge
(zdravje, notranji mir in ravnovesje,
izboljšanje koncentracije, meditacija,

razsvetljenje), je pomembno začeti z
vadbo naštetih tehnik, saj so temelj
za spoznavanje sebe in za nadaljnje
stopnje joge.
Polega tega je za telesno in duševno
zdravje in duhovni razvoj zelo pomembna tudi prehrana.
Nam najbližja redna vadba joge poteka v Murski Soboti že od leta 1992,
postopoma pa se je razširila tudi na
druga središča v Pomurju (G. Radgona,
Turnišče, Lendava). Društva vas vabi,
da se pridružite redni vadbi joge v
jesenskem semestru 2015 ter naredite
nekaj dobrega zase.
Tanja Bunderl
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Rezultati športnih tekmovanj v letu 2014/2015
MEDOBČINSKA LIGA MALEGA NOGOMETA NA TRAVI KRIŽEVCI
(vodja tekmovanja: Pavel Zorko)

Ekipa ŠD KLJUČAROVCI
mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ekipa
ŠD KLJUČAROVCI
KALINOVJAK
SLAPTINCI
ŠD BERKOVCI
KRIŽEVCI
ŠD BUNČANI
ŠD LO-KO
MRD M-POWER BAR
MDC ZETOR VUČJA VAS
ŠD GRABE
JUNIOR STARA NOVA VAS

k
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

z
14
14
13
10
10
10
9
5
4
4
3

Naj strelci
goli
31
30
28

r
4
2
2
4
3
3
3
4
2
1
0

p
2
4
5
6
7
7
8
11
14
15
17

gol razlika
87:36
94:64
91:64
73:70
97:69
83:56
76:67
57:87
46:87
56:113
47:94

točke
46
44
41
34
33
33
30
19
14
10
9

Zaključni turnir ŠRC Bučečovci, 20. 6. 2015

igralec
Boštjan Žajdela (Križevci)
Robi Raščan (Kalinovjak), Alen Lebar (ŠD Bunčani)
Štefan Kutoš (ŠD LO-KO)

mesto
1.
2.
3.

ekipa
ŠD BUNČANI
SLAPTINCI
ŠD MRD M-POWER BAR

Fair play: ŠD MRD M-POWER BAR

MEDOBČINSKA LIGA MALEGA NOGOMETA NA TRAVI ZA VETERANE
(vodja tekmovanja: Franc Škrobar)
mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ekipa
ŠD KLJUČAROVCI
PODGRAD
LOMANOŠE
ŠD LO-KO VETERANI
SWING
BERKOVCI
FRIZERSTVO MILENA STARA NOVA VAS
KMN KAPELA

k
14
14
14
14
14
14
14
14

z
12
9
10
8
7
3
3
0

r
0
3
0
2
1
2
0
0

p
2
2
4
4
6
9
11
14

gol razlika
+45
+35
+17
+12
+13
-16
-34
-72

točke
36
30
30
26
22
11
9
0
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ZIMSKA OBČINSKA LIGA MALEGA NOGOMETA TROJK NA ODBOJ 2014/2015
(vodja tekmovanja: Pavel Zorko)

Ekipa 100+
mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ekipa
100+
ŠD BERKOVCI
PICERIA MBM
ARIES-IT
TOP FINEDIKA
ŠD BUNČANI
BAR BAZA VETERANI
FLOR MONT
BLACK ENERGY
MRD BB BAR

k
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

z
7
6
6
6
6
6
3
2
0
0

p
1
2
2
3
3
3
5
7
8
8

gol razlika
37:12
50:25
35:19
47:38
42:30
34:20
28:33
29:67
25:56
23:50

točke
22
19
19
18
18
18
10
6
1
1

Zaključni turnir OŠ Križevci, 15. 2. 2015
(organizator ŠD LO-KO)

Naj strelci
goli
19
17
15

r
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1

igralec
Aleš Petek (100 +)
Karli Šalamun (Flor Mont)
Miha Suhač (ŠD Berkovci),
Štefan Kutoš (Bar Baza veterani)

1. naj trojka
Marko Rožman
Aleš Petek
Matej Vok

mesto
1.
2.
3.

ekipa
Bar Baza veterani
Picerija MBM
Aries-IT

2. naj trojka
Marko Sovič
Miha Suhač
Tomaž Hodnik
Aleš Antolin

3. naj trojka
Luka Kotnik
Anej Meznarič
Bojan Čontala
Štefan Kutoš

naj trojka-mladi
Karli Šalamun
Alen Rantaša
Tomaž Kapun

OBČINSKA LIGA OBČINE KRIŽEVCI V TENISU
(vodja tekmovanja: Dejan Heric)
mesto
1.
2.
3.

igralec
Dejan Heric (Boreci)
Bojan Vidnar (Logarovci)
Jože Močnik (Iljaševci)
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OBČINSKO PRVENSTVO OBČINE KRIŽEVCI V TENISU
BANOVCI, 6. 9. 2014 (vodja tekmovanja: Dejan Heric)
mesto
1.
2.
3.

igralec
Dejan Heric (Boreci)
Jože Močnik (Iljaševci)
Milan Majcen (Logarovci)
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OBČINSKA LIGA V NAMIZNEM TENISU 2014/2015
(vodja tekmovanja: Aleš Čuk)

Ekipa MDC ZETOR BUČEČOVCI
mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ekipa
MDC ZETOR BUČEČOVCI
INTERNATIONAL JELEN LUKAVCI
KLJUČAROVCI VETERANI
ŠD LO-KO
KRIŽEVCI 1
ŠD BERKOVCI
KRIŽEVCI 2

k
12
12
12
12
12
12
12

zlata trojka
David Novak
Bojan Jagodič
Danijel Cvetko

z
9
9
6
7
4
2
0

r
2
1
3
0
1
2
1

p
1
2
3
5
7
8
11

srebrna trojka
Sašo Ropoša
Franc Šafarič
Milan Majcen

razlika
32
30
11
15
-16
-25
-47

točke
20
19
15
14
9
6
1
bronasta trojka
Matej Kapun
Nejc Marič
Slavko Dunaj

Zaključni turnir OŠ Križevci, 08. 3. 2015 (organizator ŠD Ključarovci)
mesto
1.
2.
3.

posamično
Aleš Ploj (International Jelen Lukavci)
Marko Kreft (ŠD Berkovci)
David Novak ((International Jelen Lukavci)

mesto
1.
2.
3.

pari
Aleš Ploj, David Novak (International Jelen Lukavci)
Marko Kreft, Matej Kapun (ŠD Berkovci)
Franc Šafarič, Milan Majcen (ŠD LO-KO)

Prehodni pokal Šport plus Ljutomer: INTERNATIONAL JELEN LUKAVCI (Aleš Ploj, David Novak)

OBČINSKO PRVENSTVO OBČINE KRIŽEVCI V NAMIZNEM TENISU
OŠ KRIŽEVCI, 1. 2. 2015 (organizator ŠD Berkovci)
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mesto
1.
2.
3.

mladinci – pari
Tomaž Kapun, Matej Kapun (Berkovci, Berkovci)
Jaka Slavič, Miha Kolbl (Križevci, Križevci)
Filip Lešer, Kristjan Hanžekovič (Bučečovci, Bučečovci)

mesto
1.
2.
3.

ml. mladinci – posamično
Miha Kolbl (Križevci)
Filip Lešer (Bučečovci)
Kristjan Hanžekovič (Bučečovci)

mesto
1.
2.
3.

st. mladinci – posamično
Jaka Slavič (Križevci)
Matej Kapun (Berkovci)
Tomaž Kapun (Berkovci)

mesto
1.
2.
3.

člani – pari
Slavko Dunaj, David Novak (Lukavci, Lukavci)
Franc Šafarič, Milan Majcen (Berkovci, Logarovci)
Nejc Marič, Jaka Slavič (Boreci, Križevci)

mesto
1.
2.
3.

člani – posamično
David Novak (Lukavci)
Matej Kapun (Berkovci)
Franc Šafarič (Berkovci)

GLAS OBČINE 2015

OBČINSKI LIGI V ELEKTRONSKEM PIKADU 2014/2015
(vodja tekmovanja: Milan Majcen)

Ekipa BOOSTERS KRIŽEVCI

1-LIGA
mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

ekipa
BOOSTERS KRIŽEVCI
GABRIJELOV BARČEK VUČJA VAS
NAŠ OVINEK LOGAROVCI
KASAČ VERŽEJ
LO-KO BAR BAZA LOGAROVCI
GRABE 1
BERKOVCI
MRD SHOOTERS KRIŽEVCI

k
14
14
14
14
14
14
14
14

z
13
10
8
7
6
4
3
1

r
1
1
2
2
0
0
1
1

p
0
3
4
5
8
10
10
12

razlika
116:24
87:53
86:54
70:70
57:83
56:84
48:92
41:99

točke
40
31
26
23
18
12
10
4

k
14
14
14
14
14
14
14
14

z
9
9
7
7
6
5
4
2

r
1
0
3
2
0
2
4
2

p
4
5
4
5
8
7
6
10

razlika
77:63
81:59
76:64
80:60
64:76
67:73
59:81
56:84

točke
28
27
24
23
18
17
14
8

2-LIGA
mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
m.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ekipa
SLIKOPLESKARSTVO KLEMENT
MRD KAPUČINKE KRIŽEVCI
TAXI BAR FRČ ILJAŠEVCI
LO-KO KAUBOYSI
BUČEČOVCI
BUNČKE CVRLE
BOREŠKI VETERANI
GRABE 2
naj igralci – 1. liga
Leon Mertük
Mihec Topolnik
Sebastijan Antolin
Bogdan Vaupotič
Boštjan Heric
Milan Majcen
Boris Zaplata
Denis Hamler
Aleš Čuk

%
97,50
87,18
82,35
76,92
65,00
65,00
64,29
64,10
53,66

ekipa
Boosters
Boosters
Boosters
Kasač Veržej
Naš ovinek
Naš ovinek
Gabrijelov barček
Gabrijelov barček
Gabrijelov barček

m.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

naj igralci – 2. liga
Damir Zmazek
Robert Hanžekovič
Tadej Klement
Sebastijan Šumak
David Mertuk
Milan Slavič
Robi Zabavnik
Rado Hanžekovič
Boris Rižnar

%
78,57
76,19
73,17
72,73
72,22
68,42
66,67
59,38
58,97

ekipa
LO-KO Kauboysi
Taxi bar Frč
Slikoplesk. Klement
Bunčke cvrle
Boreški veterani
Grabe 2
MRD Kapučinke
Bučečovci
MRD Kapučinke

Zaključni turnir Križevci, Vaško gasilski dom Grabe, 28. 2. 2015 (organizator ŠD Grabe)
mesto
1.
2.
3.

člani – posamično
Mihec Topolnik (Boosters Križevci)
Boštjan Karo (Gabrijelov barček Vučja vas)
Bojan Vidnar (Naš ovinek Logarovci)

GLAS OBČINE 2015

mesto
1.
2.
3.

člani – pari
Leon Mertük, Mihec Topolnik (Boosters Križevci)
Karo Boštjan, Boris Zaplata (Gabrijelov barček Vučja vas)
Milan Majcen, Bojan Vidnar (Naš ovinek Logarovci)
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ŠPORT IN REKREACIJA
OBČINSKO PRVENSTVO OBČINE KRIŽEVCI V ELEKTRONSKEM PIKADU
07. 3 .2015, KRIŽEVCI (organizator ŠD MRD)
mesto
1.
2.
3.

članice – posamično (8 tekmovalk)
Sabina Majcen (Logarovci)
Tadeja Puklavec (Križevci)
Anja Vrbnjak-Vunderl (Logarovci)

mesto članice – pari (3 pari)
1.
Urška Osterc, Anja Vrbnjak-Vunderl
(Križevci, Logarovci)
2.
Tadeja Majcen, Sabina Majcen (Križevci, Logarovci)
3.
Lea Zabavnik, Suzana Zabavnik (Križevci, Križevci)

mesto
1.
2.
3.

mladinci – posamično (5 tekmovalcev)
Kristjan Heric (Logarovci)
Rok Heric (Logarovci)
Tadej Semenič (Kokoriči)

mesto
1.
2.
3.

mesto
1.
2.
3.

člani – pari (16 parov)
Leon Mertük, Mihec Topolnik (Boreci, Križevci)
Sebastjan Antolin, Primož Kolbl (Boreci, Boreci)
Boštjan Karo, Boris Zaplata (Vučja vas, Vučja vas)

člani – posamično (35 tekmovalcev)
Boštjan Novak (Lukavci)
Boštjan Heric (Kokoriči)
Miran Farkaš (Kokoriči)

Dan športa
ŠRC Križevci, 30. 8. 2014
(organizator: ŠD Križevci)
a) namizni tenis (10 parov)
1. mesto: Lukavci I (David Novak, Slavko Dunaj)
2. mesto: Bučečovci (Branko Filipič, Sašo Ropoša)
3. mesto: Križevci (Marjan Koroša, Jože Slavič)
b) nogomet – trojke (12 ekip)
1. mesto: Ključarovci (Kristjan Vrbnjak, Marko Budja, Damjan Kosi)
2. mesto: Stara Nova vas (Albin in Sebastjan Šalamun, Žan Ferlin, Uroš Mikl, Alen Slavič, Andrej Slavič)
3. mesto: Križevci ( Daniel Vidmar, Žan Koroša, Boris Rižnar, Aleš Petek, Miha Mlakar)
c) pikado (12 dvojic)
1. mesto: Vučja vas (Aleš Čuk, Boris Zaplata)
2. mesto: Križevci (Stanko Budja ml., Boris Rižnar)
3. mesto: Iljaševci (Zoran Špindler, Andrej Weis)
č) balinanje (14 dvojic)
1. mesto: Lukavci (Branko Belec, Roman Kavaš)
2. mesto: Stara Nova vas (Albin Šalamun, Uroš Mikl)
3. mesto: Logarovci (Mario in Milan Majcen)
d) vrtno kegljanje – ženske (9 parov)
1. mesto: Iljaševci (Liljana Vunderl, Klementina Weis)
2. mesto: Ključarovci (Klara Dragović, Tanja Vrbnjak)
3. mesto: Logarovci (Tjaša Štuhec, Valentina Kosi)
e) odbojka na mivki (7 ekip)
1. mesto: Lukavci (Martina Novak, Damijan Šumak, David Novak, Roman Štih, Roman Kavaš)
2. mesto: Kokoriči (Andreja Lupša, Robi Raščan, Peter Klobasa, Sandi Lupša)
3. mesto: Bučečovci (Laura Šijanec, Sašo Ropoša, Amadej Tušek)
f) vlečenje vrvi (7 ekip)
1. mesto: Stara Nova vas (Marjan Zver, Ivan Zver, Albin Šalamun, Franc Obran, Boris Rajh, Boris Zamuda)
2. mesto: Boreci (Edi Fekonja, Vlado Fekonja, Simon Žitnik, Mario Moleh, Blaž Djačkaj)
3. mesto: Lukavci (Roman Štih, Franjo Belec, Damijan Šumak, Boštjan Novak, Tomaž Kavaš, Slavek Novak)
g) med dvema ognjema (5 ekip)
1. mesto: Stara Nova vas (Robertina Djačkaj, Petra Rajh, Katja Rajh, Žan Ferlin, Tilen Marinič)
2. mesto: Križevci (Luka in Jure Pajek, Aljaž in Matevž Črček, Tia Vrbajnščak, Pija in Kaja Zupančič)
3. mesto: Logarovci (Tjaša Štuhec, Valentina Kosi, Kristjan in Rok Heric, Andrej Prelog)
SKUPNO:
1. mesto: LUKAVCI
2. mesto: ILJAŠEVCI
3. mesto: STARA NOVA VAS
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Zbral in pripravil:
Milan Majcen
predsednik ŠZ

GLAS OBČINE 2015

11. tek z naravo
Stara Nova vas, sobota, 12. september
Tek poteka v sklopu Pomurskega pokala

Ob 10.00 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/), ko se odprejo prijave.

Ob 10.30 start Baby teka na 200 m
Tečejo dečki in deklice letnik 2010 in mlajši.

Ob 10.40 pričetek otroških tekov

- točkovana kategorija za Pomurski pokal
Tekmovalci in tekmovalke so razporejene po kategorijah.
Kategorije
Letniki		
Dolžina proge Čas starta
M/Ž A		
2008 – 2009
350 m		
10.40
M/Ž B		
2006 – 2007
350 m		
10.55
M/Ž C		
2004 – 2005
700 m		
11.10
M/Ž D		
2002 – 2003
700 m		
11.25
M/Ž E		
2000 – 2001
1050 m		
11.40
Podelitev medalj za Baby tek in otroške teke ob 12.00.

Ob 12.30 start teka članov in članic na 7,5 km

STARTNINA
Člani in članice: 7 €
Tek Občine Križevci: 7 €
Otroci: 5 €

NAGRADE ZA TEKMOVALCE
Vsak udeleženec dobi pijačo in topel
obrok.
Za otroške teke se podelijo medalje,
za članske v absolutni konkurenci
pokali, po kategorijah pa medalje.

– točkovana kategorija za Pomurski pokal

Tekmovalci in tekmovalke so razporejeni po kategorijah.
Kategorije
Letniki
M A		
1996 in mlajši
M B		
1995 – 1986
M C		
1985 – 1976
M D		
1975 – 1966
M E		
1965 – 1956
M F		
1955 – 1946
M G		
1945 in starejši
Ž A		
1986 in mlajše
Ž B		
1985 – 1976
Ž C		
1975 – 1966
Ž D		
1965 – 1955
Ž E		
1955 in starejše

SPLOŠNA DOLOČILA!
Vsak tekmovalec teče na lastno
odgovornost.
Odgovornost za nastop tekačev pod
18. letom starosti, prevzamejo starši
oziroma spremljevalci.
Vsem nastopajočim priporočamo, da
so ustrezno kondicijsko pripravljeni.

Ob 13.15 start Teka Občine Križevci na 3,5 km

Prireditev bo ob vsakem
vremenu.

Podelitev medalj in pokalov za Tek Občine Križevci in Teka članov
in članic za Pomurski pokal bo ob 13.45.

GLAS OBČINE 2015

Kontaktna oseba: Borut Rožman
Tel: 031 466 139
Spletna stran: http://junior-snv.si/slo/

91

RAZNO

Fotogalerija natečaja
Vsem se zahvaljujemo za poslane
fotografije in sodelovanje na foto
natečaju. Izmed prejetih smo izbrali
dve, in sicer za naslovnico fotografijo Gite Fras iz Križevcev in za zadnjo stran fotografijo Tamare Duh
iz Grab. Praktični nagradi bosta podeljeni po slavnostni prireditvi občinskih priznanj 4. septembra 2015
na vaškem jedru pod šotorom.
Za križanko smo izbrali fotografijo
Marka Wolfa iz Berkovcev.
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Andrej Žnidarič

Bojan Prijol

Bojan Prijol

Bojan Prijol

Bojana Satler

Erwin Lipič

Gita Fras

Gita Fras

Gita Fras

Jani Belcl

Manja Slavinec

Manja Slavinec

Manja Slavinec

Marko Wolf

GLAS OBČINE 2015

Marko Wolf

Metka Ivšek Kučan

Metka Ivšek Kučan

Metka Ivšek Kučan

Mia Corner

Mia Corner

Mia Corner

Renata Slavinec Berden

Renata Slavinec Berden

Suzana Zamuda

Suzana Zamuda

Suzana Zamuda

Tamara Duh

Tamara Duh

Tamara Duh

Tanja Vrbnjak

Tanja Vrbnjak

Vanesa Jaušovec

Vanesa Jaušovec

Vanesa Jaušovec

GLAS OBČINE 2015
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Dnevnikova izvidnica

Vse do 8. septembra 2015
poteka vseslovenski izbor do
turistov najbolj prijaznega kraja.
Med 16 kraji se za ta naziv
poteguje tudi Križevci.

Pravila in pogoji: www.dnevnik.si/pogoji

Vsako sredo v prilogi časnika Dnevnik Prosti čas

Glasujmo za Križevce!
Glasovnica, s katero lahko oddate svoj glas,
je vsako sredo objavljena v časniku Dnevnik in na spletni
strani http://izvidnica.dnevnik.si.
Partnerji projekta

ekskluzivna kozmetika

Medijski partnerji

GLAS OBČINE 2015
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RAZNO

Lubenica – zdrava osvežitev
Pripravila: Jadranka Jovanović
Ohlajena lubenica pogasi žejo in da občutek sitosti. Lubenic ne uživamo po
obroku, ker redčijo želodčne sokove in zavirajo prebavo. Vsebuje več kot 90
odstotkov vode in zelo malo sladkorja, ogromno vitaminov A, B in C ter veliko
prehranskih vlaknin, ki pospešujejo prebavo. Velika rezina lubenice (300g)
vsebuje le približno 90 kcal. Lubenica vsebuje bogat vir likopena – zelo močnega
antioksidanta, ki nase veže škodljive proste radikale v telesu.

Napitek iz lubenice
•
•
•
•

lubenica
ingver
led
ena limeta ali limona

Lubenico ohladimo in odstranimo semena. Približno 5 cm
ingverjevega gomolja olupimo in naribamo. Meso lubenice
in nariban ingver zmešamo v mešalniku. Kozarce napolnimo
do polovice z zdrobljenim ledom in prilijemo sok lubenice,
postrežemo s krhlji limete ali limone, metinimi listi, koščki
lubenice.
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Foto: Marko Wolf

Nagradna križanka

Geslo križanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ime in priimek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pošta in kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Izpolnjen kupon oddajte ali pošljite na Občino Križevci do 1. septembra 2015 in sodelujte v nagradnem žrebanju.
Podeljene bodo 3 praktične nagrade po slavnostni prireditvi občinskih priznanj 4. septembra 2015 na vaškem jedru pod šotorom.
Najlepše
GLAS
OBČINE
2015 se zahvaljujemo vsem sponzorjem, brez katerih nagrad ne bi bilo.

97

RAZNO

17. občinski praznik
OBČINE KRIŽEVCI

BREZPLAČNA VSTOPNICA
za kasaške dirke Občine Križevci, 13. septembra 2015
Hipodrom Ljutomer
mag. Branko Belec
župan Občine Križevci
Vstopnica velja za eno osebo.

Občina Križevci
Križevci 11
9242 Križevci pri Ljutomeru
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Koledar prireditev
DATUM

DAN

URA

PRIREDITEV

KRAJ PRIREDITVE

ORGANIZATOR

22. 8.

sobota 9.00

Turnir šolanih psov, turnir v
agilityju, predstavitev pasem psov

Društveni prostori
v Lukavcih

Športno-kinološko
društvo LjutomerKriževci

29. 8.

sobota 9.00

Dan športa

ŠRC Logarovci

Športna zveza Križevci
Športno društvo
LO-KO

2. 9.

sreda

19.00

Slavičev večer

Kulturni dom
Križevci

Kulturno društvo
Križevci

4. 9.

petek

18.00

Osrednja slavnostna prireditev s
podelitvijo občinski priznanj

Kulturni dom
Križevci

Občina Križevci

4. 9.

petek

20.00

Zabava pod šotorom z ansamblom
Mladi gamsi in Fešta band (trubači)

Vaško jedro
pod šotorom v
Križevcih

Prostovoljno gasilko
društvo Ključarovci
Občina Križevci

5. 9.

sobota 20.00

Zabava pod šotorom z ansamblom
ČUKI

Vaško jedro
pod šotorom v
Križevcih

Prostovoljno gasilsko
društvo Ključarovci
Občina Križevci

8. 9.

torek

11.00

Otvoritev učnega čebelnjaka

Osnovna šola
Križevci

Čebelarsko društvo
Križevci

9. 9.

sreda

14.00

Srečanje starejših občanov

Vaško jedro
pod šotorom v
Križevcih

Občina Križevci
Društvo upokojencev
Križevci

12. 9.

sobota 13.00

Tek z naravo

Športno igrišče
Stara Nova vas

Športno društvo
Stara Nova vas

12. 9.

sobota 14.00

Prleška gibanica 2014 — turistično
gastronomska prireditev

Vaško jedro
Križevci

Kulturno in
izobraževalno društvo
Kelih

13. 9.

nedelja 14.00

Kasaška dirka za pokal Občine
Križevci

Hipodrom
Ljutomer

Kasaški klub Ljutomer
Občina Križevci

Vstop na vse prireditve je prost in vas vljudno vabimo.
Praznujmo skupaj 17 let uspešnega obstoja in delovanja naše občine.

GLAS OBČINE 2015
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www.obcina-krizevci.si

