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UVODNIK

ŽUPANOVA BESEDA

Drage
bralke, bralci
občinskega
glasila,
leto se je zavrtelo naokoli, spet je čas,
da vas na uvodnih straneh pozdravim
in vam zaželim prijetno branje letošnje
izdaje Glasu občine. Čutim dolžnost, da
se v svojih uvodnih besedah opravičim
vsem športnikom naše občine, saj nam
je tiskarski škrat lani zagodel pri športnih rezultatih, kar nam nekateri še danes
malce zamerite. Stara pregovora pravita,
da se živemu človeku vse zgodi in motiti
se je človeško. Žal se včasih kaj ponesreči,
ko loviš rok za tisk in v naglici popravljaš še zadnje napake. Celotni uredniški
odbor se je letos še bolj organiziral in
moram reči, da sem izjemno ponosna na
delo vseh članov in hvaležna, da ste se
tudi drugi pisci besedil ponovno z veseljem odzvali prošnji za pomoč pri nastajanju letošnjega glasila.
Kar nekaj časa sem razmišljala, o čem naj
pišem letos, kakšno sporočilo vam želim
prenesti. Letošnje leto se je name »vsula«
manija sistematične uporabe strokovnih
in znanstvenih nazivov pod prispevki,
ki sem jih dobila. V uredniškem odboru
smo se dogovorili, da vse nazive črtamo
in da smo vsi podpisani le z imenom in
priimkom pod prispevki, kar je tudi
praksa večine časnikov. Drži, da nikjer
ni uradnih in točnih pravil, kako je z nazivi v pisanih besedilih, to je odločitev
posamezne redakcije, ustaljena praksa
določa, da se strokovni in znanstveni
nazivi ne pišejo v podpisu splošnih besedil. Uporabi se jih le v uradnih dopisih
in strokovnih člankih ter posameznih
rubrikah, ki so namenjene odgovoru
strokovnjaka, kjer je naziv posameznika zraven imena in priimka smiseln
in zaželen. Znanstvena naziva (dr. in
mag.) sta z vidika slovenskega pravopisa običajna pred imenom in priimkom,
lahko tudi predvidena kot del imena
in priimka. Torej imamo na eni strani
pravila slovenskega pravopisa, na drugi
strani nasprotujočo novinarsko prakso
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Spoštovane
občanke,
spoštovani
občani!
in splošno prakso in uporabo, ki se med
seboj razlikujejo. Moje mnenje je, da si
Slovenci žal še vedno jemljemo za vzgled
Avstrijo in Nemčijo, kjer je poudarjen
okostenel birokratski aparat, po katerem so vsi nazivi veliko pomembnejši od
imen in konkretnih ljudi. Ali gre tukaj za
navado, ponos, ego, položaj, sam naziv
ali pravico posameznika, je stvar osebne
presoje. Vsekakor je podpis refleksija naše
samopodobe. Zato smo se v uredniškem
odboru odločili, da bodo le avtorji s svojimi znanstvenimi nazivi podpisani z
nazivi, vsi ostali smo brez nazivov. Sama
menim, da titule po eni strani dokazujejo našo vztrajnost, pridnost, uspešnost
dokončanja študija in pisno dokazilo, da
imamo določeno izobrazbo. Po drugi strani pa ne povedo nič o nas samih, kakšne
osebe smo, kaj smo v življenju že dosegli,
kaj bomo dosegli in po čem se nas bodo
ljudje na koncu spominjali. Tudi niso dokaz, da bo nekdo z diplomo ali magisterijem resnično uspešen v življenju, zares
srečen ali da bo živel polno in izpopolnjujoče življenje. Če mene vprašate, vam
bom rekla, da je naš šolski sistem zgrešen
in da ocene niso realni pokazatelj sposobnosti posameznika. Vse to se izkaže
skozi življenje. Nekdo, ki je priden in discipliniran, lahko gre boljše skozi šolski
sistem, bo uspešen po ocenah, nekdo, ki
pa je bil bolj samosvoj, povprečen, pa se
bo lahko v življenju veliko bolje znašel in
bo s svojimi izvirnimi idejami blestel. Žal
današnje šolstvo zatira posameznikovo
domišljijo in kar je najbolj žalostno, otroci pozabijo sanjati. Odrasli smo to pozabili že dolgo nazaj. Ko prideš v okolje, ki te
tega ponovno uči, kar ne moreš verjeti, da
ne poznaš svojih sanj, da si ne znaš točno
določiti svojih ciljev, ker niti ne veš, kaj
tvoji cilji so. Da se razumemo, spoštujem
vsakega, ki je uspešno zaključil študij,
ker vem, koliko truda je potrebnega, a
hkrati tudi vse, ki tega niso naredili, ki

so dokončali le osnovno ali srednjo šolo.
Nazivi mi ne pomenijo veliko. Imam dva.
Če bi vprašali moja starša, sta ponosna, a hkrati vem, da sta razočarana nad
mano, ker se ne ukvarjam z ničemer, kar
sem doštudirala, če izvzamem to, da sem
urednica občinskega glasila, a to uradno
ne šteje. Zame je to, da ljudem pomagam
do boljšega počutja, da jih učim zdravega in aktivnega načina življenja, z njimi pomigam, veliko bolj osrečujoče in
pomembno, pa zato res ne potrebujem
dveh diplom. Niti ene. Hvaležnost osebe,
ki sem ji pomagala spremeniti življenje na
bolje, je zame največje darilo, saj sem se v
času odraščanja, skozi izkušnje in dogodke, ki so se me dotaknili, izoblikovala v
osebo, ki so ji pomembnejše druge stvari.
Priznajmo si, da imamo še vedno vzorec,
ki smo ga podedovali od naših staršev,
da moraš biti priden, se učiti, dokončati
študij, da boš dobil dobro službo. In da
moraš varčevati, da boš nekaj imel, še prej
pa za to trdo delati. V današnjem svetu
je tako, da tudi pridni večkrat ne dobijo službe. Mladi si težko privoščijo svoje
stanovanje, hišo. Najpogosteje najamejo
kredite in jih potem do konca življenja
odplačujejo. Kljub trdemu delu ne moreš
ničesar privarčevati. Tukaj gre nekaj zelo
narobe.
Danes je vse drugače kot pred petdesetimi leti. Vse se spreminja ̶ način življenja,
prehrana, oblačenje, načini preživljanja prostega časa, vrednote … Le od nas
samih je odvisno, kaj se nam zdi vredno
ohraniti in zakaj je vredno živeti. To, kar
bomo naredili iz svojega življenja, je izključno naša odgovornost.
Andreja Obal, urednica

Občinski praznik je vselej prežet z različnimi vsebinami, dogodki, dejavnostmi in prireditvami, ki so plod talentov,
ustvarjalnosti in prizadevnosti občank in
občanov. S spomini, nepozabnimi zgodbami in uspešnimi projekti se počastitvi
praznika v mesecu septembru vsako leto
pridruži tudi Glas občine, ki ga prejmejo vsa gospodinjstva. Gre za publikacijo,
ki je vsako leto kakovostnejša, občane pa
seznanja z informacijami in dogodki med
letom.
Kako do informacij? Dovolite, da vas še
enkrat povabim, da obiščete spletno stran
Občine Križevci www.obcina-krizevci.
si in portal www.mojaobcina.si/krizevci.
Trudimo se, da bi bili čim bolj odprti in
dostopni vsem občanom, saj se zavedamo, da uspeh pri razvoju občine ni individualen, temveč je rezultat timskega
dela, zato želimo v tej smeri delovati tudi
v prihodnje.
Razmišljam o rezultatu, ki smo ga v obdobju zadnjega leta uspeli uresničiti ali pa
tudi ne.
Od infrastrukturnih objektov smo že
zgradili dve javni poti z vso pripadajočo
infrastrukturo in vodovodom v Borecih, javno pot in kanalizacijo v Lukavcih
(predel Gomile), zaključujemo izgradnjo
občinske javne poti v Kokoričih. Pričeli
smo z gradnjo lokalne ceste v Bučečovcih,
ki je izvedbeno in finančno razdeljena na
dve leti, saj gre za velik finančni zalogaj,
ki je izključno v domeni občinskega proračuna. Dokončanje rekonstrukcije te
ceste, izgradnja kolesarske poti, hodnika za pešce, razsvetljave in vodovoda bo
predvidoma v juniju 2018.
Vlagali smo v skupne objekte, kot so
kulturna dvorana, gasilski domovi, avtobusne postaje, javne površine, šola in
vrtec. Spodbujali smo društveno de-

GLAS OBČINE 2017

GLAS OBČINE 2017

javnost na področju kulture, športa, gasilstva, kmetijstva in drugega interesnega
združevanja, saj še vedno ugotavljamo,
da je to odlično naložen občinski denar,
ki se bogato obrestuje.
Občina Križevci se je za energetsko
sanacijo večstanovanjske stavbe v Logarovcih, ki se je izvajala letos poleti, prijavila na razpis eko sklada. Bila je uspešna
in pridobila je sofinancerska sredstva. Po
lanskoletni zamenjavi stavbnega pohištva
je bila letos na vrsti še fasada.
Največji skupni projekt prleških občin
Pomurski vodovod – krak C kljub
dokončanju gradnje še ni rešil vseh težav.
Upam, da bomo z dovolj modrosti, čim
manj denarja in ob polni priključenosti
gospodinjstev vseh osmih občin uspeli
projekt zagnati s polno močjo. Zaključek
investicije pomeni tudi uveljavitev novih
cen storitev. Občinski svet občine je podal pozitivno mnenje k elaboratu novih
cen storitev, ki je precej višja od dosedanjih. Zato je Občinski svet potrdil tudi
subvencijo v višini 50 odstotkov cene omrežnine, ki pa se bo z leti zniževala. Kdaj
natančno bodo cene uveljavljene je odvisno od Sveta ustanoviteljic javnega podjetja Prlekija, ki ima to pristojnost. Treba se
je zavedati, da je voda dobrina in da projekt pomeni dolgoročno in varno oskrbo
vsakega odjemalca z zdravo pitno vodo.
Občina je bila uspešna na razpisu LAS
Prlekija za Park doživetij Križevci, ki bo
letos v gozdu na območju ŠRC Boreci
začel dobivati novo podobo. Gre za celostno ureditev področja gozda za namene kakovostnega preživljanja prostega
časa, rekreacijo, sproščanje, izobraževanje in ozaveščanje o pomenu gozdnega
ekosistema.
Letos bomo oživili tematsko pot Stopinje. Cilj projekta je zaokroževati celostni

in prepoznavni turistični produkt, ki
povezuje naravno in kulturno dediščino ter dopolnjuje turistično ponudbo
mikroregije.
Žal nismo bili uspešni na razpisu Fundacije za šport za športni igrišči pri osnovni šoli.
Zadovoljen sem, da smo ob Gajševskem
jezeru končali prvi del učne pešpoti.
Nadaljevanje atraktivnejšega dela poti
z lesenim mostom preko reke Ščavnice,
skozi gozd in nad vodo na pilotih z vso
pripadajočo urbano opremo in razglednimi točkami sledi v letu 2018, saj se
nadejamo pozitivne odločitve na čezmejnem razpisu Slovenija-Hrvaška, kjer
smo pridruženi partner. Vsako leto bomo
dodali kaj novega, saj nam Gajševsko
jezero z okolico ostaja prioriteta v tej finančni perspektivi. V bližnji prihodnosti
pričakujemo tudi rešitev, ki bo finančno
subvencionirana in bi pomenila sanacijo
in očiščenje vode, ki je polna mulja, razpadlih organskih snovi in druge navlake.
Uspešni smo bili na razpisu Ministrstva za kulturo za obnovo dveh kulturnih
spomenikov in sicer v Vučji vasi znamenje svetega Roka in v Iljaševcih Marijino
znamenje. Restavratorska dela bomo
končali v letošnjem letu.
V tem letu se nam je zgodila velika stvar,
to je nakup »valilnice« v Ključarovcih.
Večinski lastnik je postalo podjetje
CEROP d. o. o., v višini 15 odstotkov pa Občina Križevci. Veseli me, da
je naš regijski center za odpadke videl
priložnost izgradnje centra za obnovo rabljenega pohištva. V ta namen so ustanovili socialno podjetje. Njihov načrt je, da
bi se takšni centri formirali po občinah
oziroma v širši regiji. Tako bi se tukaj
opravljala razna popravila pohištva. Poleg dejavnosti socialnega podjetništva
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ŽUPANOVA BESEDA
bi vsebine na tem območju dodalo tudi
Društvo 29 a iz Logarovcev, predvsem
z vidika kreativnosti, izobraževanja ter
povezovanja kulture in turizma.
Ker smo ponosni na naše konje kasače
in na kasaški šport, bo v krožišče v
Križevcih umeščena skulptura ljutomerskega kasača. Kip je nekoliko »izprežen«
iz realističnega sveta, moderen in ima
dodanih nekaj elementov. Vsakemu
človeku pusti prostor za domišljijo.
Tudi zaradi mednarodne kiparske
kolonije, ki vsako leto privabi več kot
deset umetnikov, postajamo vsako leto
prepoznavnejši. Letos se je koloniji pridružilo več kot 30 otrok iz vse Slovenije,
ustvarjali so na filmski in filmsko-glasbeni delavnici oziroma valilnici. Prizadevamo si, da bi vsako leto postavili več
skulptur v naši občini in bi tako nastala
forma viva, ki bo privabljala obiskovalce.
Pri tem je pomembno poudariti, da se
kvalitetni spremljevalni program kolonije dogaja vsak večer na zanimivih lokacijah po vsej občini in da je vključenih
veliko lokalnih ponudnikov in občanov.
Pri turizmu ne morem mimo prireditve
Prleška gibanica, ki že daje ustrezen impulz razvoju turizma in trženja lokalnih
proizvodov. Na tem področju nastajajo
nove pobude, katerih nosilec je mlajša
generacija občanov.

INVESTICIJE
Rdeča nit vseh predstavljenih projektov
je promocija in povezovanje turistične
ponudbe.
Občina smo ljudje, ki si prizadevamo za
najboljše v naši lokalni skupnosti in širše.
Spoštovane nagrajenke, nagrajenci, hvala
vam za izjemne dosežke, za vse, kar ste za
nas in našo skupnost postorili v preteklosti, na vas pa seveda računamo tudi v
prihodnje. Verjamem, da boste ponosni na priznanja, ki jih prejemate s strani Občine Križevci. Zavedajte se, da ste
med redkimi izbranci, ki jih doleti ta čast.
Iskreno vam čestitam za vaš doprinos, za
vse vaše dosedanje dosežke in vam želim
še veliko uspehov pri nadaljnjem delu.
Upam, da za vami stojijo številni občani,
ki ste jim vzor, ki vam bodo želeli slediti in vas posnemati. To pomeni veliko
odrekanja, ljubezni do dela, ki ga opravljate, odgovornosti in vztrajnosti, da premagate vse ovire, ki stojijo na poti do
zmage. Želim, da bi svoje očitno izkazane
zmožnosti znali razvijati in uporabljati
ne le v svoje dobro, pač pa v dobro vseh.
Ob koncu bi rad dodal še, da je bila v
naši občini brezposelnost maja letošnjega leta 9,4 odstotna. To pomeni najmanjšo brezposelnost v Pomurju med vsemi
občinami in nižjo od slovenskega povprečja, ki je 9,8 odstotno. To pomeni, da
smo pridni, da poprimemo za vsako delo.
Vedno rad rečem, da smo občina ljudje.

Boljši kot smo ljudje, boljša je občina. S
pridnostjo, s skupnimi močmi, enotnostjo, razumevanjem, bogato društveno
dejavnostjo in vse večjim medsebojnim
sodelovanjem dosegamo želene rezultate
in razvoj. V lanskem letu smo si med
drugim prislužili laskav naslov Planetu
prijazna občina za leto 2016.

“Z medsebojnim
sodelovanjem
dosegamo želene
rezultate in razvoj.”

Spoštovani, ob našem 19. občinskem prazniku
vam izrekam iskrene čestitke!

Obnova spomenikov
Na območju Občine Križevci stoji osem spomenikov ali kužnih znamenj, ki imajo status lokalnega spomenika. Za njihovo obnovo si je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za kulturno dediščino Maribor, ki tudi nadzira
sama restavratorska in konzervatorska dela na objektu.
V Ključarovcih ob vaški kapeli stoji znamenje sv. Frančiška z letnico 1832, ki je
bilo obnovljeno pred petnajstimi leti.
V neposredni bližini krožišča pa stoji
poznobaročno kužno znamenje trikotnega tlorisa, ki je bilo postavljeno na prelomu iz 18. v 19. stoletje. V preteklem letu
ga je Občina Križevci v celoti obnovila v
vrednosti 10.800,00 EUR.
Občina Križevci je bila uspešna na razpisu za obnovo spomenikov lokalnega
pomena v lasti občin in tako pridobila
40 % nepovratnih sredstev za tovrstno
obnovo. V letošnjem letu bomo tako s
pomočjo sredstev Ministrstva za kulturo
obnovili dva spomenika, in sicer Marijino znamenje v Iljaševcih in kužno znamenje sv. Roka v Vučji vasi. Marijino znamenje v Iljaševcih, ki ga krasi kip Marije z
detetom na zemeljski obli, je bilo postavljeno leta 1819 in stoji ob regionalni cesti
Križevci pri Ljutomeru–Radenci. Kužno
znamenje sv. Roka je bilo postavljeno leta
1681 na polju severozahodno od jedra
Vučje vasi, kjer bi naj bilo pokopališče
umrlih za kugo. Kip sv. Roka je upodobljen kot romar s psom in z rano na nogi.
Znamenje sv. Roka se bo pred obnovo ob
soglasju Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor preselilo ob vaško kapelo v Vučji vasi z namenom zmanjšanja

propadanja 336 let starega spomenika
zaradi vpliva kmetijstva.
Vrednost del za oba spomenika je 18.500
EUR.
V Križevcih pri Ljutomeru stoji ob farni
cerkvi obnovljeno znamenje sv. Janeza
Nepomuka v naravni velikosti, ki ga je
obnovila župnija z župnikom gospodom
Štefanom Vinkovičem kot organizatorjem obnove. Znamenje je bilo postavljeno
v začetku 19. stoletja. Pravkar obnavljajo
tudi kapelo sv. Ane, ki je bila postavljena
pred 435 leti.
Znamenje sv. Jožefa je bilo postavljeno
leta 1898 na križišču lokalne ceste z odcepom za Bučečovce. Leta 2007 so ga
domačini obnovili, sedem let pozneje
pa ga je osebni avto ob prometni nesreči
porušil. V letu 2015 je bil obnovljen z denarjem od zavarovalnine in s pomočjo
Občine Križevci.

Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Maribor prestavljen preko regionalne
ceste ob cesto, ki vodi na polja.
Kljub občutnemu zmanjšanju evropskih investicijskih sredstev za občine se
je Občina Križevci odločila za obnovo
spomenikov iz dveh razlogov. Prvi je
ohranjanje nepremične kulturne dediščine za naše prihodnje rodove, drugi pa
zaradi urejenosti in izgleda našega bivalnega okolja.
Miran Ros

Za obnovo tako ostane še znamenje Ecce
Homo (Trpeči Kristus) v Stari Novi vasi,
ki je bil postavljen leta 1896. Spomenik ni
izpolnjeval osnovnih pogojev letošnjega
razpisa Ministrstva za kulturo, zato ga bo
Občina Križevci skladno z načrtom razvojnih programov občine obnovila v letu
2018. Pred tem bo spomenik zaradi povečanja prometne varnosti in ob soglasju

Energetska sanacija
večstanovanjske stavbe
v Logarovcih

Hkrati vas vabim na svečanost ob občinskem prazniku, na slavnostno prireditev Občinskega sveta s podelitvijo priznanj letošnjim nagrajencem, ki bo v petek, 8. septembra 2017, ob
18. uri v Kulturnem domu Križevci.
mag. Branko Belec, župan

Občina Križevci se je za energetsko sanacijo stavbe v Logarovcih prijavila na razpis Eko sklada. Pridobili smo sredstva
v višini 9.758,00 EUR. V teh dneh intenzivno potekajo dela
na večstanovanjski stavbi. Po lanskoletni zamenjavi stavbnega pohištva je letos na vrsti še fasada.
Dela na objektu opravlja izbrani izvajalec na javnem razpisu
Zidarstvo Maučec d. o. o. iz Gančan, nadzor nad izvedbo del
pa gospodarska družba ZEU d. o. o. iz Murske Sobote.
Pogodbena vrednost del znaša 53.000,00 EUR.
mag. Lidija Domanjko
Foto: Miran Ros
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Rekonstrukcija občinske
lokalne ceste v Bučečovcih

Košarkarsko igrišče pri
Osnovni šoli Križevci

Občina Križevci je v mesecu maju objavila javno naročilo za izvedbo
projekta Rekonstrukcije občinske lokalne ceste v Bučečovcih.

Občina Križevci je bila lansko leto uspešna na razpisu Fundacije
za šport. Pri OŠ Križevci je bilo v lanskih poletnih počitnicah
zgrajeno asfaltirano košarkarsko igrišče. Občina se je na razpis
Fundacije s projektoma odbojkarskega in rokometnega igrišča
prijavila tudi konec lanskega leta, vendar tokrat na razpisu nismo bili uspešni, zato letos ne bomo nadaljevali z gradnjo načrtovanih igrišč pri osnovni šoli.

Projekt obsega ureditev vozišča lokalne
ceste. Širina ceste v naselju bo 5 m, izven
naselja pa 5,5 m. Cesta poteka po ravnem
terenu. V naselju bomo uredili površine
za pešce (enostranski hodnik za pešce na
desni strani dolžine 871 m in širine 1,5
m), izven naselja pa površine za kolesarje
(enostranska dvosmerna kolesarska steza
po desni strani dolžine 427 m in širine 2
m). V naselju bomo uredili javna razsvetljavo, predviden je tudi otok za umirjanje prometa širine 2 m, širina enega pasu
na tistem območju pa bo 3 m. V sklopu
projekta se bo uredilo tudi odvodnjavanje meteorne vode s sistemom meteornih
kanalov, požiralnikov in muld, prav tako
se bo zamenjalo obstoječe prečne prepuste. Izvedli bomo tudi rekonstrukcije,
prestavitve oziroma zaščite obstoječih
komunalnih vodov na območju ceste.
Kot novost, ki je doslej nismo izvajali, se
bo izgradil hodnik za pešce z enotnim
prečnim naklonom 2%, ki nivojsko ne bo
ločen od vozišča, od vozišča bo ločen le z

bankino širine 1 m. V naselju bodo bankine med hodnikom za pešce in voziščem
tlakovane, delno pa bodo izvedene kot betonska mulda. Prav tako bodo kolesarske
steze nivojsko izenačene z voziščem, od
njega bodo ločene z bankino širine 1,5 m.
Pločnik se bo zaključil z bankino širine
30 cm, kolesarska steza pa z bankino širine 50 cm ali z AB parapetom v območju
nadomestnih ograj. Izvajalec bo izgradil
tudi meteorno kanalizacijo. V območju
rekonstrukcije ceste se bo zgradi nov sekundarni vodovod, ki se bo priključil na
transportni vodovod. Iz novega sekundarnega vodovoda bodo izvedene prevezave
na obstoječe sekundarne cevovode, prav
tako bodo izvedeni tudi novi hišni priključki v območju novega vodovoda.
Za izvedbo del je bila izbrana gospodarska
družba Nograd d. o. o. iz Hotize. Pogodbena dela v vrednosti 772.544,94 EUR so
se že začela izvajati, dokončana pa bodo
predvidoma do konca junija prihodnje

mag. Lidija Domanjko
Foto: Miran Ros

leto. Nadzor nad investicijo bo opravljal
Mitja Žnidarič s. p. iz Gornje Radgone.
Investicija se bo izvajala s sredstvi občinskega proračuna. Podpis pogodbe je potekal 28. junija 2017 v prostorih Občine
Križevci, pogodbo sta podpisala župan
Občina Križevci mag. Branko Belec in
direktor gospodarske družbe Nograd d.
o. o. Marko Novak.
mag. Lidija Domanjko

Obnova ceste v Kokoričih

Lanskoletna
slavnostna seja
Govornik na lanskoletni slavnostni seji
ob občinskem prazniku, ki je potekala 9. septembra 2016, je bil predsednik
Državnega zbora Republike Slovenije
dr. Milan Brglez.
Na slovesnosti so bila podeljena tudi
občinska priznanja.
Prilagamo nekaj utrinkov z lanskoletne
slovesnosti.
mag. Lidija Domanjko
Foto: Studio Wolf

Občina Križevci je v mesecu marcu objavila javno
naročilo za Obnovo ceste v Kokoričih. V sklopu del bo
potekala rekonstrukcija občinske javne ceste Kokoriči–Berkovski Prelogi v dolžini 1230 metrov.
Obstoječa cesta je poškodovana zaradi ozkega vozišča in neurejenega odvodnjavanja. Rekonstrukcija ceste bo zajemala širitev
ceste na 3,5 metra, sanacijo in razširitev obstoječega vozišča,
rekonstrukcijo obstoječega vodovoda, rešitev in obnovo odvodnjavanja ceste ter izvedbo novega nosilnega in obrabnega asfaltnega sloja. Večja širitev ceste na sami lokaciji ni možna zaradi stanovanjskih in gospodarskih objektov ob cesti. V sklopu
projekta bo zgrajen tudi nov vodovod v dolžini 1115 metrov.
Kot najugodnejši izvajalec je bila izbrana gospodarska družba
Komunalno podjetje Ormož d. o. o. iz Ormoža, ki jo zastopa
direktorica Pavla Majcen. Nadzor nad izvedbo gradbenih del bo
opravljala gospodarska družba ZEU d. o. o. iz Murske Sobote, ki
jo zastopa direktor Stanislav Marič.
Skupna vrednost del na podlagi gradbene pogodbe znaša
239.456,52 EUR z DDV. Investicija je v višini 36.869,00 eur sofinancirana s strani državnega proračuna. Izvajalec je z deli pričel
v mesecu juniju.
mag. Lidija Domanjko
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Župnik Štefan Vinkovič –
dobitnik županovega priznanja

Kolumna:
Zdrava kmečka pamet je zbolela

Štefan Vinkovič se je rodil 23. avgusta 1954 v Gančanih, življenjska pot ga je pripeljala v naše kraje pred enaintridesetimi leti, trideset let pa je že župnik v župniji Križevci pri Ljutomeru. Leta 2001 je prejel pisno priznanje
Občinskega sveta Občine Križevci za skrbno urejeno cerkev, župnišče in okolico.

Zdrava kmečka pamet (v nadaljevanju ZKP) je pojem, ki opredeljuje način življenja z nenehnim zaznavanjem in ločevanjem dobrega od
slabega. Odločitve po ZKP so izkušnje in pridobljene vrednote okolja,
kjer človek živi. Kmetje so s pomočjo ZKP skozi stoletja preživeli vse
katastrofe, od naravnih do družbeno-političnih in ekonomskih.
V nekem naselju je lahko na novo urejen jarek inženirsko popolnoma
dovršen z vsemi pravili gradbene stroke, toda, če nam oča, ki tam živi
že nekaj desetletij, na koncu pove, da je jarek »kontra« skopan in še
doda, da je videl že marsikaj, le vode, ki bi tekla v breg, še ne, nam je
vsem kristalno jasno, da je ZKP tukaj odpovedala.
Že nekaj let nazaj smo z geodeti v enem
od naselij količili traso kanalizacijskega
voda. Podlaga količenju je bil projekt,
ki ga je izdelala renomirana mariborska
projektna hiša, seveda najugodnejša in
najcenejša. Šlo je za vkop transportnega
voda kanalizacije z namenom transporta
fekalij iz občine Križevci v občino Ljutomer.
Dokaj miren dan v pisarni je zmotil telefonski klic obupanega in predvsem zelo
jeznega občana. Iz tona glasu in izbora
besed klicatelja je bilo moč razbrati, da
je pri njih nekaj hudo narobe. Takoj, kot
gasilci na poziv, smo se klicu odzvali.
Lastnik nas je pričakal z ne ravno prisrčnim pozdravom in s »sočnimi« besedami. Vsak ogenj, pa naj je še tako velik,
enkrat začne pojemati, sam ali s pomočjo
gasilcev, tako smo do besede prišli tudi
mi »občinari« (zaposleni na občini). Oča
so imeli prav. Količi, ki so označevali
pot bagerjem za kopanje, so se znašli na
vrtu med res lepo solato, nadaljevali pot
proti že na pol zrelemu paradižniku in
vrt zapustili preko dišečih vrtnic. Adijo
pamet! Na naši skici pa je bil potek trase
lepo začrtan ob cesti s solidno distanco
do omenjenega vrta.
Nekaj napora je bilo potrebnega, da so
projektanti priznali napako in po ZKP
potek trase umestili tja, kamor spada. Po
končanih delih smo ob vrtu doživeli zaključni piknik, na katerem je paradižnik
z omenjenega vrta kar dobro teknil.

Dobrih deset let pozneje je v istem naselju spet prišlo do krhkega zdravja ZKP. Po
naročilu države Republike Slovenije je
geodetsko podjetje začelo z odmero zemljišč za potrebe rekonstrukcije državne
ceste od Lukavcev do Berkovcev. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je držala besedo, ko so obljubili, da
se v letu 2017 pričnejo odmere zemljišč
za potrebe obnove ceste in za izgradnjo
pločnikov ter kolesarskih poti, gradbena
dela pa v letu 2018.
Nekaj podobnih obljubljenih terminov
za pričetek del smo od leta 2012 že bili
deležni, zato je bilo presenečenje toliko
večje. Sledilo pa je še večje presenečenje, ko je dokaj miren dan v pisarni zmotil telefonski klic občanke, ki nam je
sporočila, da je ob njeni hiši parkiran
velik stroj z namenom obnove omenjene
ceste. Vemo, da je država pač država in
včasih naredi tako, kot se na občinah ne
sme, vendar nam ni bilo jasno, kdo bo izvajal dela, saj nikjer ni bilo opaziti nobenega razpisa za gradnjo te ceste, niti pritožbe na izbor izvajalca, kot je to v državi
splošna praksa … Pa smo šli na teren pogledat stroje in res so bili tam pripravljeni
za delo. Kljub jasnemu dnevu nam ni bilo
čisto nič jasno, dokler nismo srečali znanca, ki je zadolžen za vzdrževalna dela na
državnih cestah. Omenjena cesta se bo
namesto lopatne tehnike popravljanja asfalta, ko delavec z lopato tri do štirikrat
udari po svežem asfaltu in ga tako potlači

v cestno luknjo, na določenih odsekih celotno obnovila z novo asfaltno prevleko.
Taka sanacija državnih cest je na našem
območju dokaj redek pojav in je zato za
pozdraviti. Toda po ZKP nam spet ni
nič jasno! Omenjena cesta se bo z lepo in
novo asfaltno prevleko v naslednjem letu
po zagotovilu državnih uradnikov začela temeljito renovirati. Pa razumi, kdor
more!
Oča so že marsikaj videli na tem svetu, le
vode v breg teči ne. Mi mlajši pa bomo še
kaj doživeli že v naslednjem letu, ko bo
država na svoji cesti letošnjo novo asfaltno prevleko zamenjala z novo asfaltno
prevleko z letnico 2018.
Adijo, zdrava kmečka pamet, pa zdrava
ostani!

Okrogle obletnice so kakor nalašč za to,
da položimo račune sami sebi ali nam
jih izstavi bolj ali manj dobrohotno okolje, v katerem živimo. Okroglih trideset
let dela našega župnika ni ravno vzrok,
da ga letos omenjamo ob praznovanju
občinskega praznika. Do tega je prišlo
čisto slučajno in mogoče celo pripravno.
Štefan Vinkovič je nekdo, ki ga enostavno ne moreš spregledati. Pa ne samo
zato, ker je naš župnik. Je zelo razgledan
in ekološko osveščen. Potem ko je prejel
v letu 2001 že omenjeno priznanje, ni
miroval, ampak je s svojimi naprednimi idejami okužil ljudi dobre volje okrog
sebe in uspel v letu 2007 realizirati projekt toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode in prostorov, hiše, dvorane in
cerkve. Ob energetski prenovi je bilo v
cerkvi vgrajeno talno gretje in vitraže po
sistemu dvojne zasteklitve. V skrbi za čisti zrak in okolje je med prvimi razmišljal
o sončni energiji in tako je na pomožni
objekt župnišča leta 2008 dal namestiti
sončno elektrarno.
V letu 2014 nam je kot vodja odbora za
izdelavo orgel ponosno predstavil nove or-

gle, ene izmed največjih v murskosoboški
škofiji. Nekateri smo prvič slišali pravo
koncertno orgelsko glasbo, saj je gospodu
župniku uspelo privabiti nekaj priznanih
koncertnih izvajalcev. Poleg tega omogoča mladim glasbenikom, da se lahko
brezplačno učijo igranja orgel in širijo
svoje glasbeno obzorje.
Radi rečemo, da bi bilo treba Slovenijo
spremeniti v pravo turistično deželo, a
premalo delamo na tem. Naš župnik pa
s svojo skrbjo za kulturno dediščino in
pravim posluhom za sodobne tokove razvoja to ves čas počne. Obnovljeni oltarji,
sodelovanje na tradicionalnih prireditvah kot so blagoslov konjev na štefanovo, Miklavžev bazar, Florjanova nedelja,
sodelovanje z društvi v Občini Križevci,
ki jim nesebično dovoljuje uporabo prostorov v župnišču za prireditve in razstave,
vse to privablja tako zelo zaželene turiste.
Kljub vsemu naštetemu Štefan Vinkovič
ne miruje. Letos so restavratorji pri obnovitvenih delih v kapeli sv. Ane odkrili veliko zanimivega in presenetljivega.
V župnijski cerkvi so našli domnevno
poznogotsko stensko poslikavo.

Dobitniku županovega priznanja
je dodal nekaj tudi murskosoboški
škof msgr. dr. Peter Štumpf:
»Župnik Štefan Vinkovič od leta
1987 oskrbuje župnijo Križevci pri
Ljutomeru. To predvsem pomeni,
da je za znamenje presežnosti sredi tega sveta. S svojo duhovniško
molitvijo (brevir), z vsakodnevno
daritvijo svete maše kliče božji blagoslov na kraj in ljudi. Obenem je
delivec božjih darov – zakramentov
in oznanjevalec Božje besede – temeljnih pravil življenja. Pri verouku vzgaja mladi rod in jim posreduje ne le verske, krščanske, temveč
tudi splošne človeške vrednote. Ob
vsem tem skrbi tudi za sakralno in
kulturno dediščino kraja, ko oskrbuje, obnavlja in ohranja župnijsko
cerkev ter kapele in druga verska
znamenja po vaseh. Brez župnika
Štefana Vinkoviča Križevci ne bi
bili to, kar so. Zdaj pa so kraj, ki
ima srce in dušo.«
Sam je ob priliki dejal: »Že dolgo se mi
je dozdevalo, da za zidovi in zdajšnjimi poslikavami mora biti še nekaj.« To
je bil zanj, moral pa bi biti tudi za vso
našo skupnost, nov izziv, ki bo zopet doprinesel k večji prepoznavnosti križevske
občine.
Štefan Vinkovič je velik človek z velikim
in odprtim srcem, človek, ki se razume
s starimi in mladimi, ki spoštuje drugačnost in posebnost.
Naš župnik je tako zelo naš, da ga želiš
srečati, kajti nasmeh ob pozdravu je tisti pravi, ki se iskri tudi v očeh. Njegova
pozitivna energija zmeraj dobro dene.
Zato je prav, da mu tudi ob občinskem
prazniku stopimo naproti s hvaležnostjo
in vedenjem, da je za nas dragoceni soobčan.

Miran Ros

Ana Colnarič
Foto: Andreja Obal
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Jernej Zupančič – pisno
priznanje občinskega sveta
Jernej Zupančič je soustanovitelj in direktor podjetja Cleangrad d. o. o. od leta 2002. Podjetje je v ameriškem,
avstrijskem in slovenskem lastništvu. Proizvajajo certificirane čiste prostore za farmacevtsko, kozmetično,
prehrambeno industrijo in bolnišnice.
Skoraj sto odstotkov izdelkov izvozijo na tuje trge, pri čemer beležijo kar
deset odstotno letno rast. Izvažajo v
Belgijo, na Nizozemsko, v Avstrijo,
Srbijo, Švico in Rusijo. Med njihove
kupce sodi sedem največjih farmacevtskih družb. Visoke investicije v
nove tehnologije, opremo in izboljšave
proizvodov prispevajo k doseganju rezultatov, ki jih uvrščajo med najboljše.
Temu v prid govorijo mnogi tuji certifikati kakovosti in potrjujejo pravo
usmerjenost podjetja.
K odličnim rezultatom doprinese lastna razvojna skupina, ki se nenehno
povečuje, kot tudi število zaposlenih,
ki se je v zadnji štirih letih skoraj podvojilo; trenutno jih je okoli sto. Tako

zaposleni kot direktor so ponosni na svoje delo in dosežene rezultate.
Izjemni rezultati niso ostali neopaženi.
Direktor podjetja Jernej Zupančič je letos
marca prejel Nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske
in podjetniške dosežke. Gre za najstarejše tovrstno priznanje pri nas, saj so jo
podelili že devetinštiridesetič.
Podeljujejo jo za izjemne dosežke trajnejšega pomena v organizaciji in vodenju
gospodarskih organizacij, ki odločilno vplivajo na izboljšanje ekonomskega
položaja gospodarskih subjektov.
Prejemniki so gospodarstveniki, ki
trajnostno ustvarjajo presežke, imajo
večletne odlične rezultate na domačem in
svetovnih trgih, razpolagajo z inovativno

poslovno filozofijo in ravnajo s premišljenimi poslovnimi potezami. Prejemniki
nagrade se tako uvrstijo v družbo najvidnejših gospodarstvenikov, ki s svojim delovanjem pomembno sooblikujejo
gospodarsko in družbeno okolje, v katerem delujejo.
Gospodarska zbornica Slovenije je gospodarskega oskarja podelila šestim gospodarstvenikom iz petih slovenskih regij in
veseli nas, da eden od teh pripada Jerneju
Zupančiču. Iskrene čestitke!
Nataša Vengust
Foto: osebni arhiv družine Zupančič

Folklorna skupina – priznanje s plaketo in listino
Folklorna skupina deluje v okviru Kulturnega društva Križevci pri Ljutomeru in letos praznuje sedemdeset let
obstoja in delovanja. Vodi jo strokovna vodja Marta Zmazek.
Folklorna skupina je najstarejša skupina v naši regiji. Trenutno
šteje štirinajst članov. S svojo dejavnostjo združuje in povezuje
ljudi iz vse občine in tako ohranja kulturni, zgodovinski in socialni pomen dediščine. Ohranjajo stare plese s področja Prlekije, Medžimurja in širše Slovenije. Plešejo naslednje plese: zibenšrit, šotiš, mašarjanko, siroto, ob bistrem potoku je mlin,
šotiš polko, štajeriš, krajc polko, špic polko, mazolin, šoštarsko,
trojko, križevski valček, klobuk polko, polšter tanc, metlin ples,
polko za debelo repo, oberštajeriš, mazurko …
Folklorno skupino sta leta 1947 ustanovili sestri Marta in Ana
Heric, ki je postala tudi prva vodja skupine. Nasledili so jo:
Stanko Dešnik, Adolf Misja, Marta Heric, Viktor Slavinec, Stojan Weixl, Nada Zorko (Šantl), Olga Lasbaher, Milan Slavič in
Marta Zmazek. Skozi vsa leta so se člani menjavali, med njimi je nekaj zvestih plesalcev, ki nastopajo že več kot štirideset
let. Kot skupina so sodelovali na vseh pomembnejših domačih
prireditvah, na območju nekdanje ljutomerske občine, na folklornih festivalih v Beltincih, širše po Sloveniji, v bivši Jugoslaviji
in tujini.
V zadnjem obdobju organizirajo srečanja folklornih skupin na
domačem odru. Letos je tako potekalo že šesto tradicionalno
srečanje. Vsako leto se udeležijo revije odraslih folklornih skupin
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v Ljutomeru v organizaciji Javnega sklada republike Slovenije za
kulturne dejavnosti, na povabilo nastopajo v hotelih, domovih
za starejše in gostujejo pri drugih kulturnih društvih. Nastopili so že na Dunaju, v Italiji, Nemčiji, na Madžarskem, letos
se pripravljajo na nastop v bližini Gradca. Ob petdesetletnici
svojega delovanja so se udeležili državnega tekmovanja v Mariboru. Spoštujejo oblačilno dediščino, saj nosijo oblačila, ki so
jih nosili v preteklem obdobju v naši regiji. Strokovni vodje so
se udeležili seminarjev in drugih strokovnih srečanj, kjer so si
pridobili znanje o plesih in o vsem, kar dober vodja potrebuje pri svojem delu. Z ohranjanjem starih plesov so prispevali k
ohranjanju kulturne dediščine in prepoznavnosti naše občine.
Ob tem so ponesli glas o naši regiji tudi širše.
Ob letošnji sedemdesetletnici so izdali bilten. V počastitev tega
dogodka so pripravili prireditev v sklopu tedna ljubiteljske kulture 2017.
Nataša Vengust
Foto: arhiv KUD Križevci
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Lepote in dobrote Krasa
Občina Križevci je organizirala strokovno ekskurzijo na Kras. V petek,
9. junija, smo se ob peti uri zjutraj odpeljali z velikim turističnim avtobusom. Vmes smo imeli dva krajša postanka, kjer smo jedli in pili doma
pripravljene dobrote.
Prva destinacija je bila vas Lokev, kjer nas
je pričakala vodička. Leži tik ob meji z
Italijo in ima kar nekaj posebnosti. Ime
izvira iz lokev, to so bivši zbiralniki vode,
od koder so vaščani zajemali vodo zase,
pozneje pa so napajali živino. Obiskali
smo župnijsko cerkev svetega Mihaela, ki
jo bogatijo freske Toneta Kralja. Zraven
je obrambni stolp Tabor, ki je pomemben kulturni spomenik in danes vojaški
muzej. V novejšem delu vasi je najstarejša
pršutarna – Pršutarna Lokev na Krasu,
kjer smo degustirali tipične kraške specialitete: pršut, zašink in panceto ob kozarčku terana.
Sledil je voden ogled zorilnice pršuta.
Letno predelajo sedemsto ton mesa, približno sto petdeset tisoč pršutov (stegen)
pod okriljem Celjskih mesnin. Okrepčani
smo pot nadaljevali proti najstarejši turistični jami v Evropi. Jama Vilenica je do
devetnajstega stoletja veljala kot najlepša,
največja in najbolj obiskana jama matičnega Krasa.

Obiskovali so jo že avstrijski cesarji, kralj
Neaplja in Sicilije, v njej so včasih prirejali tudi plese, zato se ena izmed dvoran
imenuje plesna dvorana. Za obiskovalce
je osvetljena in opremljena v dolžini štiristo petdeset metrov. Jama je nekoč burila
domišljijo obiskovalcev in domačinov, saj
so verjeli, da v njej prebivajo dobre vile.
Vsako leto v jami priredijo mednarodni
festival Vilenica; gre za srečanje pesnikov
in pisateljev iz vse Evrope.
Pot nas je vodila do Lipice, kjer smo videli
predstavo Lipiške šole klasičnega jahanja. Sodelujejo lahko le najlepši in najbolje
izšolani lipicanski žrebci. Z velikim zanimanjem smo si ogledali najstarejšo kobilarno na svetu in izvedeli vse o zibelki
ter življenju lipicancev. Imajo več kot tristo trideset čistokrvnih lepotcev. Sledil je
ogled največje kleti na Krasu – Vinakras
Sežana, kjer so nas vodili po prenovljenih
kleteh. Zaključili smo z degustacijo njihovih vin.

Ustavili smo se še v Žalcu, kjer smo si
ogledali prvo fontano piva v Evropi Zeleno zlato in lahko okušali šest različnih
vrst piva. Domov smo se vrnili z bogatimi vtisi o slovenskem turizmu in lepotah
naše države.
Nataša Vengust
Foto: mag. Lidija Domanjko

Denarne spodbude študentom
Občina bo letos konec meseca septembra na spletni strani www.obcina-krizevci.si objavila javni razpis,
na katerega se bodo lahko prijavili
študenti. Med študente bo v skladu s
pravilnikom razdeljenih 10.000 EUR.
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Do denarnih spodbud so upravičeni študenti s stalnim prebivališčem v Občini
Križevci, ki napredujejo v višji letnik ali
z diplomo, magisterijem ali doktoratom
zaključijo študijsko izobraževanje.

Študenti morajo k vlogi priložiti potrdilo o opravljenih izpitih v študijskem
letu 2016/2017, potrdilo o vpisu v višji letnik za študijsko leto 2017/2018
oziroma dokazilo o zaključku študija.
mag. Lidija Domanjko
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Podelitev priznanj najboljšim učencem

Obvestila

V sejni sobi Občine Križevci je župan mag. Branko Belec v torek, 20. junija,
pripravil sprejem za najuspešnejše učence v tem šolskem letu.

Kako se zaščiti pred soncem v
letošnjem poletju?

Osnovnošolsko izobraževanje je letos
zaključilo štiriindvajset devetošolcev,
štirje izmed njih so ga zaključili z odliko.
To so Jean Gal Vajs, Krištof Bohanec,
Luka Franov Rakuša in Timoteja Koroša.
Poleg odličnjakov so se sprejema pri županu udeležili še učenci, ki so nase opozorili z izvrstnimi uspehi na državnih
tekmovanjih. Vsi udeleženi so namreč na
različnih področjih prejeli zlata priznanja na državni ravni; prvošolec Timotej Žnidarič na tekmovanju Matemček,
šestošolca Domen Ledinšek in Filip Zver
iz Razvedrilne matematike, Filip Zver je
prejel zlato priznanje še na tekmovanjih
Prvaki znanja, Vesela šola in zlato Vegovo priznanje. Osmošolka Pia Zupančič
se ponaša z zlatim uspehom na področju
Razvedrilne matematike, Logike, Prvakov znanja in Logične pošasti. Osmošolka
Julija Ostrc je prejemnica priznanja Prvaki znanja, njene vrstnice Lara Borovič,
Ajda Weis in Sara Zamuda pa so zlato
dodale na tekmovanju iz zgodovine. Devetošolci Marko Sagaj, Luka Franov Rakuša, Maj Slavič, Timotei Noah Horvat in
Krištof Bohanec so postali Prvaki znanja.
Za uspehe so zaslužni tudi mentorji, ki
so učence spremljali, jih spodbujali in jih
pripravljali na tekmovanja.

Podatki kažejo, da število novih primerov raka kože, ki je ena
najhujših posledic izpostavljanja UV sevanju, v zadnjih desetletjih narašča tako v svetu kot tudi v Sloveniji.
Sonce nas razvaja z vsem svojim sijajem. Njegova toplota sicer
prija, vendar ne pozabimo na zaščito pred močnimi sončnimi
žarki. Pri aktivnostih na prostem, na poti v službo, na sprehodu,
tudi klepetu ob kavi s prijatelji lahko izpostavljenost soncu brez
ustrezne zaščite privede do sončnih opeklin.
Sonce ima poleg koristnih učinkov (nastanek vitamina D, dobro počutje, svetloba, toplota) tudi škodljive učinke na zdravje
ljudi. Prekomerno izpostavljanje UV žarkom lahko povzroči
akutne in kronične škodljive učinke na kožo, oči, imunski sistem. UV sevanja z našimi čutili ne zaznavamo. Izpostavljanje
soncu je glavni dejavnik tveganja za razvoj vseh vrst kožnega
raka in povzroča prezgodnje staranje kože.
Število novih primerov raka kože v zadnjih desetletjih narašča.
S pravilnim samozaščitnim ravnanjem lahko zmanjšamo ali
preprečimo pojav škodljivih učinkov UV sevanja na naše telo in
ostanemo zdravi. Zato odsvetujemo rabo solarijev in sončenje,
opozarjamo pa tudi na redno in pravilno zaščito pred soncem
že od zgodnjega otroštva.

Župan je odličnjakom podelil spominske
kipce, ostalim nagrajencem pa knjižne nagrade. Vsem učencem za nadpovprečne
učne dosežke čestitamo in jim želimo, da
znanje še naprej nadgrajujejo in poglabljajo.

Že stari kitajski pregovor pravi, da je
znanje zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika. S svojimi dosežki so učenci
opozorili nase in dokazali, da vedo, kako
se je potrebno učiti in povezovati različna
pridobljena znanja.
mag. Lidija Domanjko

• Omejimo izpostavljanje soncu med 10. in 16. uro. Moč UV
sevanja je takrat največja. Upoštevajmo pravilo sence: »Kadar
je naša senca krajša od telesa, poiščimo senco.« Aktivnosti na
prostem opravimo pred 10. oziroma po 16. uri.
• Izberimo primerna oblačila in pokrivala. Oblecimo lahka,
gosto tkana oblačila z dolgimi rokavi in hlačnicami, glavo
pokrijmo s širokokrajnim klobukom (7,5–10 cm) ali pokrivalom v legionarskem kroju, kadar se ne moremo umakniti
v senco.

• Zaščitimo svoje oči. Zaščitimo oči s sončnimi očali
ustrezne kakovosti (CE, UV400) in oblike, ki onemogoča
dostop sončnega sevanja v oči tudi s strani.
• Kemični varovalni pripravki: Za zaščito pred soncem
(kreme, geli …) naj služijo le kot dodatna zaščita na predelih, ki jih ni mogoče zaščititi na naravne načine. Niso namenjeni podaljševanju izpostavljanja soncu. Ščitijo naj pred
UVA in UVB žarki in naj imajo sončni zaščitni faktor 30 ali
več. Pomembna je zadostna količina nanosa (5 ml – to je ena
čajna žlička na vsako okončino, prednjo in zadnjo stran trupa
ter glavo) in ponovno nanašanje (po kopanju, močnem potenju, brisanju oziroma vsaki dve uri).
• Ne sončimo se namerno.
• Odpovejmo se uporabi solarija.
• Dnevno spremljajmo napovedi UV indeksa in ustrezno
prilagodimo zaščito. Vrednost indeksa 5–6 izraža zmerno,
7–9 visoko, višje vrednosti pa zelo visoko stopnjo ultravijoličnega sevanja.
Redno pregledovanje kože: Poleg zaščite pred soncem je
pomembno mesečno samopregledovanje kože, sluznic in nohtov. Če opazimo znamenje, ki se razlikuje od ostalih, hitro raste
v širno ali se debeli, ima več rjavih odtenkov, ni simetrične
oblike in ostrih robov, je vlažno ali krvavi, kot tudi morebitne
kraste ali rane, ki se ne celijo, bulice in zatrdline na koži, luščeča
žarišča, ki občasno krvavijo, jih pokažimo zdravniku.
Jadranka Jovanović
Nacionalni inštitut za javno zdravje
OE Murska Sobota

Novorojenčki
Starši novorojenčkov s stalnim bivališčem v Občini Križevci so ob
podaji vloge upravičeni do 200,00 EUR denarne podpore. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo v letu 2016 v Občini Križevci
devetindvajset rojstev.
V drugi polovici lanskega leta so se
rodili Hana Osojnik Krajnc, Oskar
Rozman, Žan Mlaker, Oskar Sintič,
Zala Halas, Anže Reišl, Vanesa Babosek, Jana Karo, dvojčka Hana Lukman in Domen Lukman, Miya Jelen
Horvat, Anabel Raščan in Noel Bohinec. Letos je bilo izdanih štirinajst odločb. Rodili so se: Zlatko Taj Horvat
Hozjan, Matic Puhner, Tadej Skuhala
Kirič, Tiana Lana Prajner Ornik, Daniela Mlakar, Uroš Panič, Zarja Kolbl
Repinc, Ana Jakelj, Zala Moleh, Svit
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Vrbnjak, Noah Pozderec, Nik Kosi, Marie Slavič, Marisa Farkaš, Alja Strelec in
Patrik Kodela Novak.
Staršem želimo, da otrokom omogočijo
brezskrbno otroštvo, polno sanj, znanja,
radovednosti in domišljije.

Otrokom so bolj potrebni vzori kot
kritika. (Joseph Joubert)
mag. Lidija Domanjko
Foto: Helena Krajnc
Hana Osojnik Krajnc
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Stanje na trgu dela v Občini Križevci

Brezplačna pravna pomoč za občane
Občine Križevci
Občina Križevci svojim občankam in
občanom že tretje leto zapored omogoča
brezplačno pravno pomoč v okviru pisarne brezplačne pravne pomoči Zavoda
PIP. Zavod PIP je neprofitni zavod, ki
v pomurski regiji deluje že več kot desetletje.
V letu 2016 so največ primerov zabeležili s področja obligacijskega prava.
V ospredju so bile različne odškodnine,
darilne pogodbe in primeri povračila stroškov vlaganj ob razpadu zunajzakonskih skupnosti.
Na področju delovnega prava se občanke
in občani soočajo z neizplačanimi
plačami, regresi in odpravninami. Pojavljajo se primeri nepravilnega vrednotenja dela ob koncih tedna in praznikih
ter težave delavcev, ki jim je priznana določena stopnja invalidnosti, pa
delodajalci tega niso pripravljeni upoštevati.
Pri stvarnem pravu so beležili največ
primerov ureditve/neupoštevanja služnosti, sosedskih (mejnih) sporov in plačila
davkov pri prodaji nepremičnin. Pogosta
so vprašanja glede razdruževanja nepremičnin.
V najemnih razmerjih prihaja do sporov glede plačila najemnine ter razlagi
ravnanj ob prejetju poziva za izselitev.
Večina primerov s področja izvršilnega
prava se je nanašala na možnosti podaje ugovora na sklep o izvršbi, prav tako
občanke in občani povprašujejo o

možnostih obročnega odplačevanja dolga.
Socialno pravo v ospredje postavlja primere uveljavljanja pravic iz pokojninskega
zavarovanja (izračuni pokojnin, ocena invalidnosti) in raznovrstne težave pri uveljavljanju oziroma prejemanju denarne socialne pomoči ter štipendij.
Na področju dednega prava se podobno kot v preteklosti soočajo s primeri
razlage poteka zapuščinskih postopkov,
zakonitega in oporočnega dedovanja ter
sestave oporok. Pri družinskem pravu so
v ospredju primeri razvez zakonske zveze
in s tem povezani primeri ne/plačevanja
preživnin.
Stalno prisotni so primeri osebnega stečaja in v Zavodu PIP opozarjajo, da stranke
pogosto ne razumejo vseh posledic uvedbe osebnega stečaja.
Občanke in občani se na Zavod PIP tradicionalno obračajo v potrošniških primerih. Najpogostejša so vprašanja glede
uveljavljanja garancij in odgovornosti
prodajalca za stvarne napake. Opažajo, da
stranke ne ločijo oziroma ne poznajo razlik med omenjenima zahtevkoma. Pojavljajo se primeri, ko občanke in občani ne
razumejo raznih pisanj, prav tako se pojavljajo težave pri izpolnjevanju obrazcev.
Pravni svetovalci Zavoda PIP so omenjenim strankam nudili vso potrebno podporo pri izpolnjevanju in razumevanju
raznovrstnih obrazcev ter dokumentacije.

Primeri po pravnih področjih v letu 2016 (v %):

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, in na ta način pospeševali
reševanje zadev. Sicer pravniki Zavoda
PIP zagotavljajo brezplačno pravno pomoč z vseh pravnih področij.
V primeru, da potrebujete brezplačno
pravno pomoč, se obvezno predhodno
naročite na tel. št. (02) 535 27 60 (to je
možno od ponedeljka do petka med 9.
in 13. uro). Pisarna Zavoda PIP v Murski Soboti se nahaja na Zvezni ulici (v
stavbi Pokrajinske in študijske knjižnice
– vhod s Trga kulture). Študentke in 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 (Gosposvetska cesta
86 – bližina študentskega kampusa).
Opisane pravne storitve Zavoda PIP so
za občanke in občane Občine Križevci
brezplačne.
Dejan Bogdan

V celotnem Pomurju in tudi v Občini Križevci se število prijavljenih brezposelnih oseb na Zavodu za zaposlovanje zmanjšuje. Tako je bila konec aprila 2017 stopnja registrirane brezposelnosti v občini 9,4 %, kar je nižje od slovenskega povprečja,
kjer je bila stopnja 9,8 %. Aprila 2016 je bila kar11,2 %. Občina
Križevci ima najnižjo stopnjo brezposelnosti v Pomurju.
Konec maja je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih 129
občanov, ki so iskali zaposlitev. Kar 65,9 % prijavljenih je žensk,
saj je zanje manj delovnih mest. Večina prijavljenih je starih od
30 do 59 let, kar 70 pa je dolgotrajno brezposelnih, kar pomeni,
da so na Zavodu prijavljeni več kot eno leto. 19 je iskalcev prve
zaposlitve in 40 invalidov. 25,6 % prijavljenih občanov ima osnovnošolsko izobrazbo ali manj in 55,0 % srednjo poklicno ali
štiriletno srednjo šolo.
V obdobju od januarja do maja 2017 so delodajalci Območni
službi Murska Sobota sporočili 2.503 prosta delovna mesta.
Med temi je bilo največ povpraševanja po naslednjih poklicih:
delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, d. n.
(172), natakarji (133), delavci za preprosta dela pri nizkih
gradnjah (107), vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev (88),
čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah (84), elektromehaniki (78), strokovni
sodelavci za zdravstveno nego (75), gradbinci zaključnih del
ipd., d. n. (71), tehniki za strojništvo ipd. (68), prodajalci (67),
pripravljavci in monterji kovinskih konstrukcij (67), kuharji
(56), elektroinštalaterji (53), mehaniki in serviserji kmetijskih,
industrijskih in drugih strojev (50), skladiščniki in uradniki za
nabavo in prodajo (49).
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• 382 v ukrep Usposabljanje in izobraževanje, od tega 103 v
Delovni preizkus, 60 v programe neformalnega izobraževaja
in usposabljanja, 51 v programe neformalnega izobraževanja
in usposabljanja za mlade;
• 243 v ukrep Spodbude za zaposlovanje, od tega 145 v povračilo prispevkov, 75 v Zaposli.me;
• 700 v ukrep Kreiranje delovnih mest; od tega 695 v Javna dela
• 5 v ukrep Spodbujanje samozaposlovanja.
Aktualno je vključevanje brezposelnih oseb v različne tečaje,
vse z namenom pridobitve novih znanj in izboljšanja zaposlitvenih možnosti na trgu dela. Predvsem motiviramo brezposelne osebe za vključitev v deficitarne tečaje: usposabljanje
za slikopleskarska dela, strojnik težke gradbene mehanizacije, polagalec keramičnih oblog, zidarska dela, suhomontažna gradnja, pomočnik kuharja, pomočnik natakarja, vrtnar
pridelovalec, zelenjadar, oblikovalec kovin, CNC operater, elektroenergetika, elektroinštalacije, oblikovalec in obdelovalec
lesa, voznik viličarja, pridobitev vozniškega izpita D, CE in C
kategorije. Prav tako vključujemo osebe v različne jezikovne
in računalniške tečaje. Vse podrobne informacije in možnosti vključevanja lahko brezposelne osebe preverijo pri svojih
svetovalcih zaposlitve.
Stanka Perčič, vodja urada za delo

Ravnanje z odpadki
Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki deluje tudi na območju križevske
občine, se pri svojem delu velikokrat
srečuje s sežiganjem odpadkov, odlaganjem le-teh v naravo ter ob zabojnike na
ekoloških otokih.
Želimo vas spomniti, da Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine
Križevci (Uradni list RS št. 37/2011)
med drugim določa, da je prepovedano
sežiganje odpadkov ter odlaganje odpadkov, ki se morajo oddati izvajalcu
javne službe, izven določenih odlagališč.
Naša služba prejema veliko vprašanj tudi
na temo sežiganja suhih odpadkov z vrtov.
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V obdobju od januarja do maja 2017 je bilo v ukrepe Aktivne
politike zaposlovanja vključenih 1.330 oseb, med njimi:
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Brezplačni tenis za občane
Dovoljeno je sežiganje suhih odpadkov z
vrtov v majhnih količinah, vendar
le podnevi, do 18. ure, sežiganje pa ni
dovoljeno v nedeljo in ob prazničnih
dneh. Ob tem je treba preprečiti
nevarnosti in neprijetnosti, ki nastanejo
zaradi dima, širjenja ognja in isker izven
mesta sežiganja.
Ob tej priložnosti vas še enkrat pozivamo, da odpadkov ne odlagate v naravo,
prav tako se odpadki ne odlagajo ob zabojnike na ekoloških otokih. V kolikor
imate kakršnokoli vprašanje, predlog,
prijavo, se lahko kadarkoli obrnete na
Medobčinski inšpektorat in redarstvo na
tel. št. 584 90 62 ali 584 90 69.

Za občane Občine Križevci je v letošnjem letu organizirano brezplačno
igranje tenisa na igriščih v Radencih.
Termin je potrebno predhodno rezervirati. Za vse informacije vam je na
voljo Milan Majcen na telefonski številki 031 690 009.
Pripravila: občinska uprava

Olga Lukman, medobčinska
inšpektorica
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25. obletnica podjetja
Cornus d. o. o.

tudi uspešno kandidirali. Aktivno sodelujemo s kmetijskima
fakultetama iz Maribora in Ljubljane, EPF Maribor, KIS Ljubljana, Vrtnarsko šolo Celje in Grm Novo mesto, katerih študentje in dijaki nas tudi vsako leto obiščejo ter se seznanjajo s
sodobnimi tehnologijami pridelave.

Družinsko podjetje Cornus, raziskovanje in svetovanje v kmetijstvu d. o. o. deluje že četrt stoletja. Vodita
ga zakonca Belec iz Logarovcev. Ukvarjajo se z vzgojo
sadik zelenjadnic, začimbnic in jagod. Mož se ukvarja
s tehnologijo pridelave in sortnim izborom, žena skrbi
za tržni in poslovni del podjetja.

Koliko je zaposlenih?
V sezoni zaposlujemo več kot dvajset ljudi.

Podjetje je 30. junija svojo petindvajseto obletnico obeležilo s
slavnostnim dogodkom. Drago Belec je na kratko predstavil
podjetje, njegove začetke, razvoj in vzpon. Zahvalil se je zaposlenim in vsem, ki so pripomogli k uspehu podjetja. Podporo
razvoju in rasti podjetja je v svojem govoru izrazil tudi župan
občine mag. Branko Belec, ki je poudaril pomembnost podjetja
za lokalno okolje in v imenu občine podjetju podaril simbolno
darilo. Čestitke in pohvale na račun podjetja Cornus je izrazil
tudi predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez. Ob tej posebni priložnosti je v imenu Slovenskega združenja za kakovost
in odličnost mag. Tomislav Nemec podjetju podelil pravico do
uporabe znaka SQ (Slovenska kakovost) .
O začetkih, delovanju in načrtih podjetja smo se pogovarjali z
lastnikom podjetja Cornus Dragom Belecem.

Kaj se vam zdi ključno za to, da majhno podjetje ne samo obstane na trgu, pač pa tudi raste in uspeva? Čemu bi pripisali
vaš uspeh?
Najpomembnejši člen so zadovoljni kupci, ki s svojim zaupanjem potrjujejo, da gre podjetje v pravo smer. Prav tako imajo
pomembno vlogo moja družina in prijatelji, ki so nas podpirali in verjeli v nas že od samega začetka. Zahvala gre tudi
našim poslovnim partnerjem, še posebej pa vsem zaposlenim
delavcem za ves trud in pripadnost podjetju. Ni tako težko priti na vrh, kot je težko na vrhu ostati. Zavedamo se, da je vsak
posamezni člen verige pomemben.
Ko nas je leta 1993 kupilo podjetje ETA iz Kamnika z namenom
zaprtja obrata, sem odšel na svoje. Tako smo že leta 1992 pričeli s sodobno pridelavo vrtnin in tako zasadili tudi prvi hektar
paprike v Sloveniji ter s tem vsem ostalim dokazali, da je pri
nas gojenje paprike ne samo možno, temveč tudi finančno zanimivo. Že v naslednjem letu smo povečali proizvodnjo paprike
na petih hektarjih, zasadili še dva hektarja solat in dva hektarja
zelja. Proizvodnja je trajala vse do leta 2001, dokler VPP niso
bile zaradi pomankanja denarja ukinjene. Glede na to, da je bilo
že takrat veliko govora o samooskrbi in se je počasi pričel trend
rasti gojenja zelenjave pri vrtičkarjih (lastni vrtovi, balkoni),
smo osnovno proizvodnjo sadik pričeli usmerjati in povečevati
za vrtičkarje.

Helena Krajnc
Foto: arhiv podjetja Cornus,
Helena Krajnc

V tem času ste svojo ponudbo obogatili, sledite potrebam in
željam kupcev. Kateri so vaši glavni odjemalci?
Sadike danes prodajamo večjim vrtnarskim centrom in zadrugam po celotni Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem vse do Splita.

Podjetje praznuje pomembno obletnico, saj delujete že od leta
1992. Se še spominjate, kakšni so bili vaši začetki? Kdo je bil
glavni pobudnik za ustanovitev podjetja?
Ko sem leta 1992 točno na tej lokaciji ustanovil vrtnarsko poskusno postajo, ki je kasneje zrasla v eno največjih pridelovalk
sadik zelenjave v Sloveniji, sem se zavedal tveganja, ki ga je tak
projekt brez večjega kapitala predstavljal. V začetku devetdesetih let je bilo sodobno vrtnarjenje v Sloveniji šele v povojih. Zato
je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na predlog
Poslovnega združenja prehrane Republike Slovenije ustanovilo
vrtnarske poskusne postaje širom Slovenije glede na različne
klimatske razmere. Tako je bila leta 1992 ustanovljena tudi VPP
Logarovci z nalogo preizkušanja različnih sort in hibridov vrtnin za predelovalno industrijo, za Emono Agroplod Ljutomer,
Drogo in ETO Kamnik. Takrat sem bil zaposlen na Emoni v
obratu Agroplod Ljutomer kot vodja proizvodnje in kooperacije.
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Ukvarjate se s pridelavo in prodajo sadik zelenjadnic, začimbnic in jagod. Menite, da bo to ostala vaša poglavitna dejavnost
tudi v prihodnje? Ali načrtujete nove prodajne programe in
nove ponudbe? A imate kakšne novosti glede na lansko leto?
V bodoče načrtujemo tudi gojenje rastlin za prehranska dopolnila in za medicinsko uporabo. Budno spremljamo tudi novosti
v smeri pridelave in asortimenta. Skoraj vsako leto v proizvodni
program vključujemo tudi novosti. V letošnjem letu sta bila to
sladki krompir in bob.
Koliko sadik letno pridelate?
Podjetje danes vzgoji okoli deset milijonov sadik, od tega največ
solatnic.
Mnoga podjetja si pri razvoju in širitvi pomagajo s prijavami na različne razpise, ki lahko še dodatno spodbudijo uspešnost podjetja. Ali se tudi vi prijavljate na razpise in ali se
vam zdi, da so ti pripomogli k vašemu napredku?
Glede na širitev podjetja in samih investicij spremljamo vse objavljene razpise s strani Agencije za kmetijske trge. Zadnji razpis, na katerega smo se prijavili, je bil v prejšnjem letu, kjer smo
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Staroštajerka in mobilni kokošnjak

Permakulturni
vrt v Kjučarovcih

Ljudje se vedno bolj zavedamo, kako pomembno je, od kod izvira naša
hrana, kje je zrasla, kdo je skrbel zanjo in v kakšnij pogojih so jo gojili.
Tržnice v mestih so vedno bolj obiskovane, veletrgovine v svojo redno
ponudbo vključujejo lokalne pridelke. V želji po čim več doma pridelane
hrane smo se na kmetiji Koroša preizkusili v reji avtohtonih slovenskih
kokoši. Uspeli smo.
Štajerska kokoš je edina slovenska avtohtona pasma kokoši, zato izbor pasme ni
bil težak. Nekoč je bila razširjena po vseh
alpskih deželah, od Donave do Jadranskega morja in v Panonski ravnini. Kot
ožja domovina pa se v različnih knjižnih
virih omenja južni del avstrijske Štajerske
in območje med rekama Muro in Savo.
Zapisi segajo vse v 16. stoletje, kjer so na
območju Štajerske redili štajersko kokoš,
ki je bila zelo podobna današnji. Obstajalo je več barvnih tipov kokoši, v Sloveniji
se je do danes ohranila le jerebičasta.
Pasma je postala pomembna okoli leta
1900, kasneje so pripravili opis pasme
(standard), v katerem so jo imenovali
»štajerka«. Zanimiv je tudi zapis iz leta
1352, ki omenja kopune (kastrirane peteline) štajerske kokoši, ki so sloveli predvsem zaradi nežnega in okusnega mesa.
Kopuni štajerske kokoši so bili kot poslastica omenjeni še večkrat, predvsem v
17. in 18. stoletju. Še posebej so bili cenjeni na Dunaju.

Staroštajerka oziroma jerebičasta kokoš
je srednje velika kokoš z dolgim telesom,
globokimi prsmi in kratkimi nogami.
Ima enostaven, pokončen, srednje velik greben, bele in okrogle priuhke, štiri prste, med prsti je rdeča barva. Rjavo
barvo telesa ima poškropljeno črno, po
sre-dini peres pa ima svetle črte. Petelin
ima naglavno perje, čop, vrat in sedelce
rjavo rdeče, na hrbtu je temno do rdeče
rjav, na spodnji strani telesa pa je črn.
Prsi so v zanimivi barvi lososa, njegov
značilen znak je prisotnost daljših peres
za grebenom petelina in čopa pri kokoši.
Nesnost kokoši je od 140 do 160 jajc na
leto, povprečna masa jajc pa 58 do 60 g.
Štajerka je prikupna in skromna, znana
je po pogumnem in živahnem temperamentu. Je odporna proti boleznim in
ima dobro razvito sposobnost iskanja
krme. Prav zaradi teh značilnosti in prilagojenosti našim razmeram je štajerska
kokoš predvsem kmečka kokoš. Zanimiva je tudi njena barva jajčne lupine, ki je
slonokoščena.

Kokoši dajejo najboljše rezultate na pašni,
torej v prosti reji. Če zraven prištejemo še
željo po živalim prijaznem kmetijstvu,
smo se zato odločili za rejo z ograjenim
izpustom. Naše kokoši se čez dan prosto pasejo po travnati površini, noč pa
preživijo v mobilnem kokošnjaku. Namen reje je predvsem pridobivanje domačih jajc in dobrega kopunovega mesa.
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“Kdor zaseje vrt, zaseje ljubezen.”
Anje, poročene Slavič, prvotno Škofjeločanke, ki se je v Občino Križevci, natančneje v Ključarovce, preselila pred dobrim letom in pol, marsikdo še ne pozna.
Gorenjka se trenutno ukvarja z magistrskim delom, prosti čas nameni vrtu in
delu, ki spada zraven. Obožuje pripravo
zdrave, vitalne hrane. Zelo rada se izobražuje na področju osebnega razvoja,
z veseljem prebere kakšno modro misel
ali knjigo. Posebej uživa tiste dni, ki jih
preživi v neokrnjeni naravi Goričkega, ob
reki Muri ali ob Gajševskem jezeru, saj je
tam miru in pozitivne energije res v izobilju. Zelo rada ima tudi živali, še posebej
pri srcu so ji konji.

Eno izmed glavnih vprašanj je bilo, kje
zgraditi prostor za kokoši in petelina. Po
kratkem raziskovanju na spletu sem prišel
do zamisli o mobilnem kokošnjaku, ki bi
ga lahko glede na potrebe paše prestavili na ustrezno mesto. Grajen je v celoti iz
naravnega, živalim prijaznega materiala
‒ lesa, na zapuščenem (in obnovljenem)
starem »gumivozu«. V notranjosti imajo
živali prostor za spanje (grede, dvignjene
od tal) in je v celoti svetle barve. Nesnice
imajo svoja gnezda v nekoliko ločenem
predelu, ki je dostopen tudi z zunanje strani kokošnjaka. Tako jih ob pobiranju jajc
ne motimo ali preveč razburimo. Gnezda sem uredil iz slame in ajdovih lupin,
njihova notranjost je temnejše barve, ki
izboljša nesnost. Za prezračevanje skrbijo
prezračevalniki pod streho, opremljeni z
mrežo. Živali imajo prost dostop do vode.
Kokoši se prehranjujejo s travo, z domačo
mleto koruzo, pšenico in ječmenom. Radi
pa jih razvajamo tudi s solato.
Izdelava kokošnjaka je trajala nekaj dni,
vendar je bila želja po domačih živalih
večja od napora. Tako lahko sedaj še v
večji meri doma uživamo hrano, ki smo
jo pridelali sami. Hkrati se zavedamo
pomena naših avtohtonih živali, ki so
zrasle na slovenskih tleh in jih je gojil
slovenski človek, zato jih moramo ohranjati. Korak za korakom to uspeva tudi na
naši kmetiji v osrčju Križevcev.
Žan Koroša
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Slišala sem, da tvoj vrt ni običajen vrt,
ampak gre za permakulturni vrt. Pojasni odločitev za takšno obliko vrta in
kaj dejansko pomeni?
Res je, vrt ustvarjam po načelih permakulture, upoštevam pa tudi določena
znanja biodinamike, kot je npr. setveni
koledar Marije Thun, saj se je potrebno
zavedati, da ima narava svoje cikle in
zakonitosti. Odločitev za takšno obliko
vrta po 72-urnem tečaju permakulture,
ki je bil organiziran to pomlad v Ljutomeru, je bila ena lažjih, saj permakultura uči, kako posnemanje vzorcev narave
prenesti v naše urbano okolje. Na tečaju
sem pridobila veliko novega znanja in
spoznanj, zlasti to, da si je za prvi korak načrtovanja treba vzeti čas za dobro
opazovanje, na podlagi katerega lahko
zasnuješ dober vrt, ki bo v veselje tudi
naslednjim generacijam.

Permakultura (permanentna agrikultura) dejansko pomeni ustvarjanje okolja,
ki temelji na trajnosti in ravnotežju. Ne
gre zgolj za vrtnarjenje samo, temveč za
celosten način razmišljanja, odnose in
GLAS OBČINE 2017

kulturo družbe, ki jo sooblikujemo. Nastala je kot odziv na kaotično stanje tega
časa, družbe kot takšne in našega odnosa do narave in nas samih. Permakultura nas uči prenosa vzorcev in modrosti
delovanja narave v naše življenje, med
drugimi tudi v vrt. Torej, če si za hip
zamislimo tropski pragozd, vemo, da je
tam ekosistem zdrav in prekipeva od življenja tako v zemlji kot na njej. Vsega je
v izobilju. Permakultura uči to sliko prenesti na naš vrt in v naše življenje. Kadar
govorimo o permakulturnem načinu vrtnarjenja, govorimo o dobrem opazovanju, načrtovanju, kompostiranju, zastiranju, ekoloških semenih, sožitju rastlin in
njihovih podpornih funkcijah, uporabi
tistega, kar nam nudi narava in naša okolica, torej vse tisto, kar je že na voljo.

kapucinke … Za jesen je posejana črna
redkev, kitajsko zelje, repa, špinača in
blitva.

Koliko časa se že ukvarjaš z vrtnarjenjem? Kdaj si odkrila ljubezen do
pridelave hrane doma? Večina mladih
dandanes ne vrtnari več, zato me zanima, kdo te je navdušil?
Z vrtnarjenjem sem se manj intenzivno
ukvarjala že prej, a več časa in energije
vrtnarjenju namenjam zadnji dve leti.
Ljubezen do vzgoje zelenjave doma je
prišla z zavedanjem, kaj hrana in stik z
zemljo v resnici pomenita. Res je, da je
bil v času mojega otroštva in odraščanja doma vrt, vendar menim, da je eno
pomagati staršem kot otrok, povsem
drugo pa je priti do lastnega spoznanja,
kakšno vlogo imata zemlja (vrt) in hrana
v našem življenju.

Rada kuhaš? Katera od prleških jedi ti
je posebej všeč?
Raje kot kuham, ustvarjam in pripravljam jedi na raznovrstne načine, predvsem pa tako, da do zaužitja hrana ostane
čim bolj vitalna in polna energije ter da
krepi telo skladno z letnim časom. Hrano
pripravljam v spoštovanju do narave in
vseh živih bitij. Ustvarjam svoje prleške
jedi, za katere menim, da so duši, telesu
in okolju (nekoliko) prijaznejše.

Ali semena vzgojiš sama? Kje nabavljaš
seme in sadike?
Shranjevanje semen je zelo modro delo, za
katerega je potrebno tudi znanje. V lanskem letu sem si shranila zgolj nekaj semen, letos upam, da bo zbirka bogatejša.
Trajnostni način življenja in vrtnarjenje
vključujeta ekološka semena in sadike.
Večino letošnje zelenjave sem vzgojila
sama, nekaj sem je tudi dokupila, saj mi je
zelo zanimivo vzgajati več različnih vrst
ene zelenjave, kajti le tako lahko opazujem raznovrstnost. Semena in sadike so
produkt edine slovenske ekološke semenske hiše v Sloveniji – Amarant.
Kaj vse imaš zasajeno na vrtu?
Trenutno so na vrtu različne sadike
zelišč, solat, paprike in paradižnika, jajčevca, nizek fižol, cvetača, brokoli, visok
fižol, nekaj je rdeče pese, korenja in pastinaka, koleraba, kumare, zelje, ohrovt, več
različnih vrst buč, nekaj sončnic, ognjič,

Najbolje pa uspeva?
Vse, česar ne pojedo prijatelji, ki živijo
pod zemljo.
Glede na to, da si veganka, kaj od zelenjave ti je še posebej všeč?
Obožujem vso zelenjavo od A do Ž.
Ali zelenjavo z vrta porabiš le pri kuhanju ali le-to tudi vlagaš?
Zelenjavo najraje porabim svežo, ostalo bom shranila na več načinov. Iz
paradižnika bom skuhala mezgo, iz buč
kakšno marmelado, nekaj zelenjave pa
bom posušila.

Kaj ti pomeni oziroma predstavlja vrt?
Vrt mi predstavlja del življenja, učenje,
veliko veselja, prijetnega druženja s sosedami ter notranje zadovoljstvo in mir.
Vrtnariš sama ali imaš pomoč?
Vrt načrtujeva skupaj z možem, s katerim
se občasno udeleživa tudi kakšne permakulturne delavnice, saj nama je tako
veliko lažje uporabno znanje prenesti v
prakso in snovati vrt za prihodnjo sezono. Moj del vrtnarjenja predstavlja vzgoja
sadik in setev ter skrb, da je vrt čez leto
vedno poln dobrot. Fizično težja dela so
odgovornost moža, za kar sem mu vedno
zelo hvaležna.
Andreja Obal
Foto: arhiv Anje Slavič
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Prva družinska žetev
»vučenske« sivke

Sortnost medu
Med ni enak medu, to dejstvo zaznamo že, ko med okušamo. Akacijev med čebelarja ni enak akacijevem medu
čebelarja soseda, še več, znotraj enega točenja se razlikuje tudi med, nabran med panji istega čebelnjaka. Razlikujejo se tudi medovi, pridelani v različnih letinah. Večja pestrost je pri cvetličnih in gozdnih medovih, saj je
pri le-teh večja pestrost samega izvora medičine oziroma mane. Medu ne delamo po receptu, čebele osnovno
surovino nabirajo v naravi in jih ne moremo usmerjati, kam naj letijo.

Lansko leto je bilo že nekaj napisanega o prvem
ekološkem nasadu sivke v Prlekiji. Letos smo imeli v
Vučji vasi prvo veliko žetev sivke.
Idejni vodja projekta je moj brat Matej, ki ga kmetovanje in
pridelovanje veseli. Predvsem se usmerja v ekološko pridelavo.
Sprva se nam je številka skromnih tisoč tristo petdeset sadik
sivke, ki se razprostira na površini 0,28 hektarja, zdela res majhna. A letos smo bili prav vsi navdušeni, kako bujni so lahko
cvetovi sivke. Matej se je z uradnim dovoljenjem dopolnilne dejavnosti odločil za pravo sivko, znano pod imenom Lavandula
angustifolia, ki je zaklad med vsemi vrstami sivk (obstaja kar
trideset različnih vrst sivke iz rodu Lavandula in nekaj sto različnih križancev).
Tako smo soboto, 1. julija, izbrali dan za žetev. Vsa družina, tudi
najmlajši član Anej, je stopila skupaj in združila moči. Z belimi
majicami, modrimi predpasniki in slamnatimi klobuki na glavah smo poskrbeli, da nam bo ta žetev ostala v trajnem spominu. Vsa sivka je bila požeta ročno in pripeljana na kmetijo. V
destilatorju se je proces predelave nadaljeval in kmalu so začele
teči prve kapljice eteričnega olja in sivkine vodice, znane pod
imenom hidrolat.
Eterično olje in sivkina vodica pa nista edina proizvoda, ki ju
bomo pridelovali na kmetiji. Ponujali bomo tudi sušene cvetove
sivke v dišečih vrečkah, kopelno sol s sivko, sivkino naravno
trdo milo in sušene cvetove za kulinarično rabo.

Slovenija leži v srednji Evropi, kjer se stikajo štiri velike evropske geografske enote, in sicer Alpe, Panonska kotlina, Dinarsko
gorovje in Sredozemlje. Pestra geološka zgradba, razgibanost
reliefa in dejstvo, da se Slovenija razprostira na štirih biogeografskih območjih, omogočajo visoko rastlinsko in živalsko
pestrost, kar posledično vpliva tudi na raznovrstnost medu.
Med proizvajajo čebele. Na rastlinah nabirajo nektar ali medičino, ki jo izločajo rastline v nektarijih ali pa pobirajo mano. Mana
je izloček posebnih žuželk, ki sesajo rastlinski sok, izločajo pa
sladko tekočino, ki jo čebele poberejo. Tako glede na izvor ločimo cvetlični med in med iz mane. Cvetlični medovi so svetlejše
barve, medovi iz mane pa temnejše. Čebele osnovno surovino v medenem želodčku prinesejo v panj, jo obdelajo, zgostijo, dodajo izločke svojih žlez in shranjujejo v satju. Med, kot
so ga proizvedle čebele, ne potrebuje dodatne obdelave, čebelar
mu ničesar ne doda, niti ne vzame. Osnovna surovina medu v
veliki meri vsebuje sestavljene sladkorje, predvsem saharozo.
Čebele ji dodajajo encime iz svojih žlez, ki sestavljene sladkorje
razgrajujejo do glukoze in fruktoze, ki sta enostavna sladkorja,
zato ju naš organizem lahko takoj uporabi kot vir energije. To je
tudi vzrok, da je med boljši vir energije kot konzumni sladkor.
Med tako vsebuje največ fruktoze, nekaj manj glukoze in malo
saharoze, v manjši meri pa lahko med iz mane vsebuje tudi
polisaharide. Razmerje sladkorjev je najbolj odvisno od vrste
medu. Ker je fruktoza bolje topna v vodi kot glukoza, med z
več fruktoze počasneje kristalizira, tisti z več glukoze pa hitreje. Tako bo cvetlični med kristaliziral veliko prej kot npr. akacijev. Če vam je med kristaliziral, nikar ne bodite nejevoljni.
Lahko ste prepričani, da ste kupili naraven, kakovosten med.
Kristalizacija medu je namreč popolnoma naravni pojav, ki se
pri medu zgodi prej ali slej in ne povzroča nobenih kemičnih
sprememb medu in ne vpliva na njegovo kakovost. Kristaliziran
med utekočinimo na vodni kopeli tako, da temperatura medu
ne sme presegati več kot 40 °C. V nasprotnem primeru se bodo
v medu poškodovale ali celo uničile nekatere njegove sestavine,
kot so encimi, hormoni, vitamini … Med bo izgubil biološko
vrednost, še vedno pa bo uporaben kot sladilo. Če želimo, da se
bo ohranila njegova biološka vrednost, ga ne damo v vroč čaj.
K različnim jedem (omakam, zelenjavi, mesnim jedem), ki jih
pečemo, kuhamo, ga dodamo predvsem zato, ker bodo dobile
posebno svojevrstno aromo.

Andreja Osterc
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Vrste medu so dobile imena po rastlinah, na katerih čebele
nabirajo medičino oziroma sladke sokove. Te so pri nas akacija,
lipa, smreka, hrast, kostanj, hoja, oljna ogrščica, žajbelj, ajda …
Od tod tudi toliko različnih vrst medu: akacijev, lipov, smrekov, kostanjev, hojev, regratov … Čebele ne nabirajo surovine
samo na eni rastlini in večkrat se zgodi, da med nima tipičnih
značilnosti določene vrste, v tem primeru ga lahko označimo
kot cvetlični med ali med iz mane oziroma gozdni med.
• Najbolj milega okusa je akacijev med. Barva tega medu je od
skoraj brezbarvne do slamnato rumene barve. Ker je blagega
vonja in arome, je odlično sladilo za čaj, kavo, kosmiče, pijače,
pripravo sladoleda. Cvetnega prahu je v akacijevem medu
malo. Kristalizira zelo počasi.
• Prijetno po svežini, lipovem cvetju, mentolu diši lipov med,
ki je svetlo rumene do svetlo jantarne barve z zelenim odtenkom.
Lahko je nektarnega ali maninega izvora. V prvem primeru
hitro kristalizira, če je po izvoru manin, pa se to dogaja počasi.
• Če vam je všeč bolj močan, grenak okus, potem je za vas pravi
kostanjev med. Ta je rjave, jantarne barve, vonj je oster, trpek.
Grenko aromo mu daje velika količina kostanjevega cvetnega
prahu.
• Kadar govorimo o medovih iz mane, največkrat pomislimo
na hojev in smrekov med. Smrekov med je rdeče rjave barve,
nežno diši po smoli, aroma je po sirupu smrekovih vršičkov,
zeliščnih bonbonih. Včasih hitro kristalizira.
• Kadar nabirajo čebele mano (večinoma na jelki), pa takemu
medu rečemo hojev med, ki je temno sivo rjave barve z zelenim odtenkom. Diši po smoli, dimu. Aroma je po smoli, po
karamelu, zažganem sladkorju, svežem lesu iglavcev, sirupu
smrekovih vršičkov. Počasi kristalizira v velike kristale.
Ljudje že od nekdaj uporabljamo med in druge čebelje pridelke. Med je bil tisočletja edino sladilo, pozneje pa so raziskovalci
našli v medu še veliko drugih snovi, ki so koristne za človeka.
Za ljudstva starih civilizacij je imel magično moč in je bil cenjen
kot zdravilo. Izjemno so ga cenili tudi v starem Egiptu. Uporabljali so ga kot darilo vladarjem, saj so darilne posodice z medom našli v grobovih faraonov, znali pa so pripravljati celo
medico.
mag. Andreja Kandolf Borovšak
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Ljubezen do vina in čokolade

100. rojstni dan
Marte Rajh

V noči s 6. na 7. junij se je v Dvorcu Jeruzalem natanko ob polnoči rodila
nova zgodba, katere rdeča nit je ljubezen do vina in čokolade.
V družbi najbližjih sem predstavila novost v ponudbi – ročno izdelane praline,
polnjene s šiponom, ki bodo v prihodnje
navduševale ljubitelje vina in čokolade.
Uživali smo ob suhem šiponu, napolnjenem v magnum steklenici. Zavedam se,
da je šipon upravičeno ponos Prlekije
in z Mitjem sva ponosna, da ga imamo
v vinogradih kar precej, skoraj polovico
od petih hektarjev. Moje življenje se vrti
okoli najdražjih, vina in kulinarike, v
zadnjem času tudi prleške gibanice. Sem
strastna ljubiteljica čokolade. Večer je bil
poseben tudi zato, ker smo prvič poskusili ročno izdelane praline, polnjene s
šiponom. Ob tem velja poudariti, da pri
tem projektu sodelujemo s Sadjarstvom
Ficko iz Rogaševcev, gre torej za pravo
prleško – prekmursko sodelovanje.

Poslovna ideja se je rodila, ko sem spoznala Brigito Čufar. V času od ideje do predstavitve pralin sva postali prijateljici in ne
le poslovni partnerici. Praline z okusom
šipona so že na voljo v nekaterih lokalih,
sodeč po odličnih odzivih pa resnično
navdušujejo vse, ki imajo radi tako vino
kot čokolado.

Najstarejša občanka
v občini dopolnila
104. leto
Jožefa Kovačič iz Logarovcev je v nedeljo, 12. februarja 2016, dopolnila 104 leta. Čila in zdrava je v
krogu svoje širše družine praznovala rojstni dan.

mag. Tjaša Kos

18. oktobra 2016 je stoti rojstni dan praznovala Marta Rajh iz
Stare Nove vasi. Ob okroglem in predvsem visokem življenjskem
jubileju so jo obiskali in ji čestitali župan Občine Križevci mag.
Branko Belec, podžupan Občine Križevci Bogomir Gaberc,
predsednica Društva upokojencev Milica Hamler in svetnica
Občinskega sveta Občine Križevci Frančiška Rakuša.

Kamping hiške v
Križevcih

Gospo Marto so obdarili in ji zaželeli predvsem zdravja in veselja. Slavljenka živi na kmetiji z vnukom Rajkom in njegovo
družino. Povedala je, da se dobro počuti, da je zdrava in kljub
visoki starosti dnevno zaužije zgolj eno tableto. Čas si krajša
z branjem, čeprav na eno oko ne vidi. Po hiši hodi s pomočjo hojice. Da je njeno zdravje zavidanja vredno, dokazuje tudi
dejstvo, da je bila še pred tremi leti operirana na nogi. V rehabilitacijskem centru ji niso dajali upanja, da bo še hodila, toda
z izredno voljo in vztrajnostjo je dokazala, da je tudi temu kos.
Večino življenja je preživela na kmetiji, krajše obdobje tudi v
tujini, saj je bila na delu v Franciji.

V Križevcih se na zelenici Eko Hostla nahajajo nove
mobilne lesene kamping hiške. Pridobitev je namenjena vsem, ki si želijo sprostitve v naravi. Eko Hostel
bo s tem razširil svojo ponudbo še na kamp, kjer bo v
prihodnje 25 hišk. Vsaka od teh bo imela dve ležišči, v
sklopu kampa bodo uredili še sanitarije. Hiške lahko
najamete ali pa kupite.

Živi z nečakom in njegovo družino, čestitkam ob visokem
jubileju pa so se pridružile še tri nečakinje in nečak z
družinami. Slavljenki so dobre želje ob rojstnem dnevu
zaželeli tudi podžupan Občine Križevci Bogomir Gaberc, tajnica OU Občine Križevci mag. Lidija Domanjko
in predsednica Društva upokojencev Križevci Milica
Hamler s sodelavko. Slavljenka je povedala, da je recept
za dolgo življenje zmernost pri vseh stvareh. To se ji je
bogato obrestovalo, saj pri dopolnjenih 104 letih še nima
izbranega osebnega zdravnika, ker preprosto pravi, da ga
doslej še ni potrebovala. Še posebej se razveseli obiskov in
rada zapoje. Tudi ob tej priložnosti smo ji zapeli Vse najboljše in ji zaželeli še naprej tako kvalitetno življenje, da
bi v visoki starosti življenja ostala zdrava in z nasmehom
na obrazu, ki je bil njen zaščitni znak tudi to nedeljsko
popoldne.
mag. Lidija Domanjko

mag. Lidija Domanjko
Foto: mag. Lidija Domanjko,
Sara Gaberc

Helena Krajnc

Poslovna stavba za
pogrebno dejavnost
V Križevcih ob vaškem jedru gradijo novo poslovno stavbo, ki
bo predvidoma končana meseca oktobra. Zaradi pomanjkanja
prostora in utesnjenosti se iz zdajšnjih prostorov seli Pogrebna
dejavnost in cvetličarna Hiacinta Dušan Bratuša s. p., ki gradi ta novi objekt. V njem se bo nahajala cvetličarna, pisarne za
pogrebno dejavnost, garaže za službene avtomobile in orodje, v
spodnji etaži pa bodo tudi moške in ženske sanitarije, ki bodo
v dogovoru z občino v uporabi ob prireditvah in dogodkih v
vaškem jedru.
Helena Krajnc
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Mateja Šoštarič –
Medena kraljica Slovenije
“Čebela taka je kot njiva: če hočeš, da kaj da ti,
ji moraš tudi dati in ne samo jemati.”
Za začetek bi te prosila, da v nekaj besedah opišeš tekmovanje za Medeno kraljico Slovenije? Za kakšno tekmovanje gre,
kdaj in kako je potekalo?
Javni natečaj za izbor Medene kraljice Slovenije je prejšnje leto
potekal že tretjič. Edina posebnost je, da sta bili moji dve predhodnici izbrani kot Medeni kraljici Pomurja, lani pa je izbor na
državni ravni in posledično izbrana kandidatka prejme naziv
Medena kraljica Slovenije. Izbor organizira društvo Medena
kraljica Slovenije julija in avgusta. Posebna komisija na osnovi
javnega natečaja izbere dekle, ki dokaže svojo ljubezen in znanje
o čebelarstvu. Na samem izboru sem morala izkazati znanje o
čebelarjenju, značilnostih in pomenu čebeljih pridelkov, čebelarski tradiciji in čebelarskem turizmu v Sloveniji, pomembno
je tudi splošno znanje o svetovnih čebelarskih institucijah ter
politiki, zelo pomembna pa je tudi sposobnost javnega nastopanja in komuniciranja. Obstaja še nekaj drugih pravil, med
drugimi to, da je ciljna starostna skupina 18–28 let in opravljen
vozniški izpit. Po izboru pa se izvede še najlepši del, svečano
kronanje, ki je bilo na sejmu AGRA v Gornji Radgoni v nedeljo,
21. avgusta 2016. Tako sta mi na dnevu čebelarjev medeno krono nadela minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag.
Dejan Židan ter predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan
Noč. Svojo zvesto pomoč slovenskim čebelarjem sem obljubila s
posebno zaprisego in mojim prvim uradnim govorom.
Kako si sama doživela izbor za Medeno kraljico? Si se prej kaj
pripravljala?
Ko sem izvedela za natečaj za izbor Medene kraljice Slovenije,
sem vedela, da je to nekaj zame. Javno nastopanje in druženje
z ljudmi mi je pisano na kožo, to je nekaj, kar zelo rada počnem, vendar so se vmes pojavili tudi pomisleki. Zavedala sem
se namreč, da vse to vzame veliko časa in da je potrebnega veliko truda ter odgovornosti. Posledično sem se na izbor prijavila
bolj proti koncu prijavnega roka. Sama izbora nisem jemala kot
nekega pomembnega tekmovanja, bolj sem se držala načela, da
je važno poskusiti in sodelovati, ne pa zmagati, zato tudi moje
priprave niso bile zelo intenzivne. Lani v začetku avgusta smo
doma postavljali novi čebelnjak. Spomnim se, kako je moja
družina postavljala ogrodje, jaz pa sem v njihovi družbi brala
članke o čebelarjenju in »pametovala« ter razlagala o raznih
čebelarskih teorijah. Takšne so bile moje priprave. Tudi na sam
izbor sem se odpravila zelo sproščeno in brez kakšnih pričakovanj. In uspelo je.
Kaj ti pomeni ta naziv? Si se brez težav vživela v vlogo Medene
kraljice?
Naziv Medena kraljica Slovenije mi veliko pomeni. Je izjemna
priložnost, da počnem nekaj, kar me veseli in imam ob tem še
podporo vseh, ki me poznajo. Moje obdobje kraljevanja je prepleteno z dobrimi ljudmi in z veliko željo po širjenju slovenskega čebelarstva. Naloga Medene kraljice je kar odgovorna in
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izjemnega pomena je, da te ta naziv veseli – in mene zelo. Zato
se opravljanja nalog in izzivov lotevam z veliko odgovornostjo
in natančnostjo. Veseli me, da lahko povezujem slovenske čebelarje, širim dobro besedo o njih po Sloveniji in po svetu ter širšo
javnost ozaveščam o pomenu drobnih čebel. Vedno znova se
razveselim novih vabil na dogodke. Druženje z ljudmi vseh generacij, nenazadnje tudi različnih narodnosti in kultur me zelo
navdušuje in bogati moje izkušnje. Pozitivni odzivi ljudi mi dajo
nov zagon in motivacijo ter še dodatno potrditev, da je to, kar
delam, res dobro. S podporo staršev, sponzorjev in donatorjev,
med drugimi avto hiše Avto Rajh, modnega ateljeja Kolenko,
domače križevske občine in drugih je vse lažje in tako je opravljanje vloge Medene kraljice pravi užitek.

Kakšne obveznosti ima Medena kraljica?
Medena kraljica je krona slovenskega čebelarstva. Je uradna
ambasadorka tradicije čebelarjenja v Sloveniji, čebelarskega
turizma, čebeljih pridelkov, zdravega načina življenja, lokalne
samooskrbe in vsega, kar je povezano s čebelami. Od čebel je
odvisna vsaka tretja žlica hrane, so eden glavnih opraševalcev
in zato je pomembno, da smo pozorni do njih in jih čuvamo.
Brez čebel namreč ne bo življenja. Že Albert Einstein se je zavedal tega, ko je rekel: »Če bi čebela izginila z obličja sveta,
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bi človeku ostala ne več kot štiri leta življenja. Nič več čebel, nič
več opraševanja, nič več rastlin, nič več živali, nič več človeka.«
Teh besed bi se morali pogosto spomniti, posebej ko neodgovorno ravnamo z naravo. To je tudi ena izmed mojih poglavitnih
nalog – širjenje znanja o čebelarstvu med ljudi, opominjanje na
pomen čebel, ne le z vidika čebelarstva, temveč tudi z vidika
prehranske samooskrbe.

Kaj vse si letos počela v okviru svojih dolžnosti? Kje ti je bilo
najbolj všeč, kaj ti bo najbolj ostalo v spominu?
Moja prva pomembna naloga je bila že kar dan po kronanju,
in sicer podelitev priznanj 14. ocenjevanja medu z mednarodno
udeležbo. Pozneje pa so se zvrstili dogodki, kot je Lendavska trgatev, Prleška gibanica, Miholov sejem, sprejem v domači občini
ob občinskem prazniku, bila sem gostja v oddaji Polnočni klub
na RTV Slovenija ter na različnih slovenskih radijskih postajah.
Udeležujem se občnih zborov, obletnic, praznovanj slovenskih
čebelarskih društev, sejmov v Sloveniji in tujini, sodelujem tudi
z vinskimi kraljicami in podobno. Že deseto leto smo organizirali tradicionalni slovenski zajtrk na osnovnih šolah in vrtcih.
Vsako leto opažamo večji odziv in večje navdušenje otrok. Sodelujem tudi z urbanimi čebelarji v Ljubljani, na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo otvorili interaktivni
razstavni paviljon Čebelji svet, s katerim sem odpotovala tudi
v tujino, v Berlin in Bruselj. Čudovito je potovati po slovenskih
krajih in tujini ter spoznavati različne ljudi in njihove navade ter
kulturo, a najraje obiskujem ljudi v domači občini in Prlekiji.
Spoznala sem že precej velik krog prijetnih ljudi in z njimi
ohranila pristne stike. Seveda pa mi bo za vedno ostalo v
spominu kronanje in trenutki, ko sem se začela zavedati, kako
pomembno in častno poslanstvo ter naziv mi je pripadlo.
Zasledila sem, da si bila med drugim tudi v Bruslju? Kako
kaže s svetovnim dnevom čebel?
Moje prvo promoviranje slovenskega čebelarstva in Svetovnega
dneva čebel v tujini se je začelo januarja, ko sem za tri dni odpotovala v Berlin na sejem Grűne Woche, ki velja za največjo
razstavo prehrane, kmetijstva in vrtnarstva. Republika Slovenija se je letos predstavljala predvsem s čebelarstvom in vrhunsko
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slovensko kulinariko. Obiskovalci so bili nad našo predstavitvijo zelo navdušeni, pomembni svetovni politični gosti pa so
brez pomislekov povedali, da je Slovenija popolnoma v središču
pozornosti. Meseca maja smo potovali v Bruselj, kjer smo predstavljali našo državo na dnevih odprtih vrat Sveta Evropske unije in Evropskega sveta. Kot Medena kraljica imam čast potovati
s paviljonom Čebelji svet in ozaveščati ljudi o pomenu čebel in
drugih opraševalcev. Menimo namreč, da si čebele zaslužijo
svoj dan in tako je ravno Republika Slovenija podala predlog,
da se 20. maj (rojstni dan najpomembnejšega slovenskega čebelarja Antona Janše) razglasi za svetovni dan čebel. Evropa in ves
svet je nad našo idejo navdušen in tako bomo že 20. maja 2018
prvič uradno praznovali Svetovni dan čebel. Do takrat pa se
nam s paviljonom obeta še kar nekaj potovanj in promoviranja
po svetu.
Od kdaj imate doma čebele? Katere vrste medu pridelujete?
Kateri med imaš najraje?
S čebelami se je že kot mladenič ukvarjal moj dedek in tako se
je tudi naša družina odločila nadaljevati tradicijo čebelarstva.
Sedaj čebelarimo že peto leto in vsako od teh nam prinese kaj
novega. Nova znanja, nove čebelje družine, lani smo se odločili
postaviti še en nov čebelnjak. Kot je za naš panonski svet značilno, pridelujemo predvsem cvetlični in akacijev med. Če je dobro
leto in letina medenja, imamo srečo tudi z gozdnim in ajdovim
medom. Meni osebno je najbolj všeč cvetlični med. Tak, ki že
kristalizira, čisto naraven. Ni boljšega, kot polizati žličko medu
in začutiti, kako počasi se kristalčki topijo. Sicer sem velika ljubiteljica cvetnega prahu in seveda odličnih domačih maminih
medenjakov.
Kdaj boš predala krono svoji naslednici in kaj vse te do takrat
še čaka?
Sedaj je za mano eno leto kraljevanja, še eno leto je pred menoj.
V prihodnjem obdobju se mi obeta še veliko potovanja po
Sloveniji in tujini, z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ter s Čebelarsko zvezo Slovenije se bomo odpravili na
svetovni čebelarski kongres v Istanbul, v Hong Kong in v New
York, kjer bomo Organizaciji združenih narodov zaključno
predstavili slovensko iniciativo za Svetovni dan čebel. Potem pa
bo že hitro prišel 20. maj 2018, ko bomo čebelarji po vsem svetu
praznovali Svetovni dan čebel. Julija in avgusta 2018 pa bo spet
potekal izbor za novo Medeno kraljico Slovenije. Naše mlade
soobčanke vabim, da se zanimajo za čebelarstvo in se prijavijo
na natečaj. Ni treba izhajati iz čebelarske družine. Pomembno
je le, da izkažejo znanje in zanimanje za čebelarsko panogo, ki
velja za poezijo kmetijstva. Želim si in upam, da bi slovenska
medena krona ostala v Prlekiji in da jo bo moja naslednica nosila s še večjim ponosom in zavzetostjo. Vse pa prav prisrčno vabim, da sledijo aktivnostim medene kraljice na Facebook strani
pod imenom Medena kraljica Slovenije ali pa me poiščejo na
letošnjem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Tam si bodo obiskovalci lahko ogledali naš interaktivni paviljon Čebelji svet. Priporočam vam, da nas obiščete na razstavnem prostoru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Lahko se
boste vživeli v čebele in začutili pravo življenje v čebeljem panju.
Ob občinskem prazniku vam želim vse dobro in vas pozdravljam s čebelarskim pozdravom: Naj medi!
Andreja Obal
Foto: arhivi anketirancev
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Biserna poroka zakoncev Kovačič iz Iljaševcev

Zlatoporočenci

Anton in Emilija Kovačič sta 13. julija praznovala biserno poroko.

Petdeset let skupnega življenja letos praznujejo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anton in Antonija Kegl iz Stare Nove vasi
Anton in Marija Petovar iz Berkovskih Prelogov
Franc in Berta Jakopec iz Lukavcev
Jožef in Jožefa Farkaš iz Kokorič
Alojz in Olga Mavrič iz Logarovcev
Jožef in Majda Vrbnjak iz Ključarovcev
Jožef in Gabriela Rajh iz Stare Nove vasi
Franc in Terezija Budja iz Ključarovcev
Stanislav in Milena Budja iz Križevcev
Maximilijan in Ana Lebar iz Vučje vasi
Drago in Frančiška Rakuša iz Križevcev

Vsem iskreno čestitamo!
Podatki so bili pridobljeni na Župnijskem uradu v Križevcih.
Župnijski urad ne razpolaga s podatki parov, ki so se poročili
v drugih župnijah, zato iskreno čestitamo tudi vsem, ki ste
se poročili drugje.
Helena Krajnc

Biserna poroka zakoncev Marinič iz Ključarovcev
Pred enainšestdesetimi leti sta zakonsko zvezo sklenila Marija Prijol in Emil Marinič. Leto kasneje sta zakon
potrdila še s cerkveno poroko.
Marija, ki je letos praznuje 84 let, se je rodila v Ključarovcih
kot prva izmed desetih otrok. Osnovno šolo je obiskovala v
Križevcih. Že od rosnih let je bila delovna in pridna. Ravno delo
ji je leta 1953 na pot pripeljalo Emila. Predstavila ji ga je njegova
sestrična, s katero sta skupaj delali pri okoliških kmetih. Emil se
je rodil v Bunčanih in je letos dopolnil 85 let. Tudi on je obiskoval osnovno šolo v Križevcih. Imel je še osem sorojencev, vendar so le trije dočakali odrasla leta. Civilno sta se poročila leta
1956, zaradi pomanjkanja denarja pa sta se cerkveno poročila
naslednje leto. Emil je devetintrideset let delal kot zidar v večih
podjetjih, med drugim devet let v Avstriji. Marija je medtem
skrbela za dom in družino ter še zmeraj hodila delat h kmetom,
največkrat v Veržej.
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Imata sedem otrok: Milana, Antona, Jožefa, Karla, Cvetko,
Marico in Milico. Čeprav so vsi odseljeni, se radi vračajo na
dom, ki sta ga s svojimi rokami zgradila starša. Ponosna sta
na svoje otroke in vesela, da ju radi obiščejo in jima pomagajo.
Imata trinajst vnukov in petnajst pravnukov. Kljub starosti še
sama skrbita za vrt, pečeta kruh in Marija se še s kolesom pelje
po mleko. Okna njune hiše krasijo cvetoče rože.
Oba odlično skrivata leta in pravita, da je za dolgo življenje treba
slabo jesti in dobro delati. Da je zakon trajen in srečen, pa je treba držati skupaj, pozabiti na prepire, saj vse mine. Treba je biti
dober, kajti če so ljudje dobri, se zmore marsikaj.
Helena Krajnc
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Emilija se je rodila leta 1934 v Mariboru, Anton, ki je dve leti
starejši, pa v Medžimurju leta 1932. Oba sta imela težko otroštvo, kar ju je povezalo leta 1955, ko sta postala par. V tistem času
je Anton šel v vojsko in leta 1957, ko se je vrnil, sta se poročila.
Dom sta si ustvarila v Iljaševcih na domačiji gospoda Romana Kosija. Za gospoda Kosija sta skrbela enajst let in po njegovi
smrti sta domačijo podedovala. Emilija, ki je bila gospodinja,
pove, da je bil gospod Kosi zanjo kot oče, ki ga ni nikoli imela,
pomagal ji je pri skrbi za dom in dve hčeri, saj je bil Anton zaradi dela na terenu veliko odsoten. Anton je bil vse do upokojitve
zaposlen v tovarni pohištva Mizarstvo Ljutomer.
Kot odličen mizar je prejel številna priznanja, Emilija ga tudi
pohvali, da je vse, kar je pri hiši iz lesa, ustvaril ravno on.

V zakonu sta se jima rodili dve hčeri, Ida in Anica, imata pa tudi
tri vnuke in pet pravnukov. Še zmeraj skrbita sama zase, čeprav
jima zadnja leta nagaja zdravje. Imata nekaj kokoši in dve muci,
ki jima popestrita in polepšata dneve. Skrbita, da imata urejeno
okolico in lepo urejen vrt, poln sezonske zelenjave. Ko jima
zdravje to dopušča, si rada privoščita kratek sprehod po ulici.
Povesta, da se imata še zmeraj rada in da drug brez drugega preprosto ne moreta, da sta se v vseh teh letih le redko prepirala, saj
poleg dela in otrok za to nista imela časa. Kot recept za dolg in
lep zakon pa poudarita, da je potrebno potrpljenje in da je treba
partnerju pomagati ter skrbeti zanj, ko je to potrebno.
Helena Krajnc

Srečanje starejših občanov
Starejši občani Občine Križevci so se v sredo, 14. septembra 2016, zbrali na srečanju, kamor so bili v sklopu
prireditev 18. občinskega praznika posebej povabljeni. Na prireditvenem prostoru v vaškem jedru v Križevcih
se je zbralo več kot 210 oseb starejših od 70 let.
Na slovesnosti so bila podeljena simbolična darila najstarejšima prisotnima
občanoma, Angeli Šijanec iz Zasadov in
Venčeslavu Copotu iz Ključarovcev. Zlate
poročne listine je na srečanju prejelo šest
zakonskih parov: Angela in Franc Novak
iz Stare Nove vasi, Marija in Janez Belec
iz Lukavcev, Matilda in Martin Lesjak
iz Križevcev, Jožefa in Jožef Vrbnjak iz
Logarovcev, Olga in Alojz Mavrič iz Logarovcev ter Marija in Franc Rakuša iz
Kokoričev. Spominske listine sta prisotnim podelila župan mag. Branko Belec
in Frančiška Rakuša, ki sta slavljencem
zaželela še mnoga skupna leta. Angela
Novak pa se je v imenu vseh slavljencev
zahvalila županu za prireditev in za
uspešne projekte, ki jih izvaja občina.
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Prireditev je povezovala Lidija Koroša,
goste pa sta nagovorila župan Občine
Križevci mag. Branko Belec in župnik
Štefan Vinkovič. Šestošolka Živa Jurič se
je predstavila na violini s skladbo Kje so
tiste stezice, Katja Vunderl na harmoniki
in Lea Zabavnik kot solistka sta upokojencem zaigrali in zapeli skladbo Ne diraj
moju ljubav, gledališki trio Manca Sušec,
Urška Osterc in Jasmina Slana pa so zaigrale skeč na temo starostnih tegob.
Z izvajanjem ljudske glasbe so se predstavili Veseli Prleki, ki delujejo v okviru
Društva upokojencev Križevci.
Veselja in dobre volje ni manjkalo, zato so
udeleženci na prireditvi tudi zaplesali.
mag. Lidija Domanjko
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Gasilci in Rdeči križ v
Stari Novi vasi

Umetnost je pot

Dobrodelnost in humanitarnost povezuje gasilsko
društvo in Rdeči križ v Stari Novi vasi in Dobravi,
saj so člani prostovoljci in svoj prosti čas, energijo in
nadarjenost posvečajo ljudem, ki so potrebni pomoči.
Zavedajo se, da jim humanitarnost prinaša neizmerno srečo in zadovoljstvo.
Predsednik Krajevne organizacije Rdečega križa Stara Nova vas
Boris Zamuda in predsednik Prostovoljnega gasilskega društva
Stara Nova vas Danijel Lesničar sta člana ekipe prve pomoči in
operativna gasilca.
Rdeči križ je največja humanitarna organizacija na svetu, letno
pomaga več kot 100 milijonom ljudi. Deluje po sedmih temeljnih načelih. To so humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost. Ta načela
so bila zadosten razlog, da smo s skupnimi močmi gasilcev in
Rdečega križa v Stari Novi vasi ustanovili ekipo prve pomoči in
s tem prejeli avtomatski eksterni defibrilator. Ekipa se je udeležila tudi regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči
Civilne zaščite in Rdečega križa Pomurske regije in zasedla tretje mesto. V ekipi prve pomoči, ki deluje v Krajevni organizaciji
Rdečega križa Stara Nova vas, so naslednji člani: Boris Zamuda, Janja Zamuda, Srečko Bohanec, Danijel Lesničar, Andreja
Slavič, Monika Šteiner, Martin Žnidarič, Sonja Ščavničar in
Jerica Smodej Bohanec. Da imamo to ekipo, gre velika zahvala
županu Občine Križevci, ki je omogočil izobraževanje članov.
Gasilci so ljudje različnih poklicev.
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Vedno so pripravljeni v nesreči priskočiti drugim na pomoč.
V času, ko je denar tisto, kar je ljudem najpomembnejše, so
pripravljeni na brezplačno delo in usposabljanje. Prav usposabljanje pa jim omogoča, da so pripravljeni na naloge gašenja
in reševanja. Delo prostovoljnih gasilcev je včasih nevarno in
težko. Potrebuješ pogum, predanost in željo po novih spretnostih. Moraš biti sposoben sprejemati nove, raznolike izzive
in biti pripravljen na skupinsko delo. Delo ni privlačno, saj je
vroče, mokro, umazano. Nagrade za trud pa so velike, če upoštevamo ugled in spoštovanje, ki si ga s svojim delom zaslužijo.
Nekateri ne bodo nikoli razumeli, kaj žene ljudi, da mnogokrat
žrtvujejo svoje življenje za to, da rešijo tuje. Žene jih tisto, čemur
pravimo humanost. Gasilec ni samo gasilec, na intervencijah
in vajah opravlja dela mnogih poklicev: reševalca, varnostnika,
kaskaderja, učitelja, pogajalca, socialnega delavca, psihologa,
bolničarja, avtomehanika in še bi se našel kakšen poklic. Gasilci so ljudje s srcem, ki cenijo družino in prijatelje.
Sara Zamuda
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Živim v svetu, kjer ima naravoslovje prednost, umetnost in
kultura pa sta na stranskem tiru,
saj se vedno manj mladih posveča
kreativnemu ustvarjanju. To leto
je bilo zame polno iskanja in izražanja same sebe bodisi na odru,
s pisalom, čopičem ali preprosto z
besedo.
Uspehi so se začeli z debato na temo nacionalne varnosti, enakopravnosti, osebnih odločitev o veri, spolni usmerjenosti,
političnih nazorih … Ekipno sem osvojila enkrat zlato, naslednjič pa bronasto
priznanje. Sledila so šolska tekmovanja, kjer sem se udeležila tekmovanja iz
slovenščine za Cankarjevo priznanje.
Že od nekdaj sem rada pisala, toda v osnovni šoli ni bilo vidnejših uspehov. Na
srečo sem na ljutomerski gimnaziji pod
mentorstvom odlične profesorice Tanje Bigec ponovno dobila možnost pisati na temo knjižnih uspešnic. Letošnje
Cankarjevo tekmovanje je obeleževalo
400-letnico Shakespearove smrti, zato
je imelo tekmovanje dramski pridih.
Izbrani knjižni deli sta bili Shakespearov Beneški trgovec in Partljičevo Ščuke
pa ne, ščuke pa ni. Uvrstila sem se na
državno tekmovanje in tam dosegla zlato
priznanje. Uspeh mi pomeni veliko motivacijo za v prihodnje in potrjuje mojo
ljubezen do knjig, zato tudi tebe, bralec,
spodbujam, da se odpraviš v knjižnico in
si nabereš goro knjig za poletno branje.
Medtem ko sem čakala na rezultate
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tekmovanja iz slovenščine, sem sodelovala pri filmskem projektu s televizijo As.
Bila sem del petčlanske igralske zasedbe v
dokumentarcu Pet prijateljev na razpotju
Evropskega parlamenta, ki nas je popeljal
po raznih institucijah po Sloveniji ter v
parlament v Bruselj, kjer smo raziskovali kulturo in šolstvo v širšem evropskem
prostoru. Šolsko leto sem zaključila z
gledališkim nastopom na Art kampu v
Mariboru, kjer smo z gledališko skupino
MiB iz GFML uprizorili odsek predstave
SAMADHI ali Kdo sem jaz, ki gledalca
postavi pred kruto dejstvo, da se izgublja v kolesju pogubnega sistema. Gre za
posebno vrsto gledališča, in sicer fizično
gledališče, ki uporablja zelo malo besed
in zgodbo predstavi izključno skozi gib.

Predstavo smo izpeljali s pomočjo Mojce
Kasjak iz Plesne izbe Maribor in podravnatelja naše gimnazije Franca Čuša.
Celotno delo bo javnosti predstavljeno
septembra v Kulturnem domu Ljutomer.
Da pa je bil skupek dejavnosti popoln,
sem se s plesno šolo Zeko udeležila tudi
snemanja novega glasbenega videospota
Modrijanov, kjer je preko dvesto plesalcev zaplesalo po ulicah Ljubljane in
sodelovala pri snemanju oddaje Dobro
jutro, Slovenija, kjer smo bili mladi likovniki kulisa živahnemu dogajanju na ljutomerskem trgu. Nekaj likovnih del,
ki sem jih ustvarila, je bilo med letom
razstavljenih v galeriji Anteja Trstenjaka.
Meta Štuhec
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Postavitev utice v Kokoričih

Anketa: Odvisnost otrok od medijev
V Kokoričih smo ponosni na našo novo
pridobitev, in sicer utico, ki je namenjena počitku in kramljanju med sprehodi,
izleti. Naši pridni sovaščani so jo postavili na križišču ceste proti Občini Sveti
Jurij, Občini Križevci in Gajševskemu
jezeru. Da utica izgleda tako kot treba, je zaslužen tudi župan, ki se je med
gradnjo ustavil na prizorišču dogajanja in dodal »strokovno oceno«. Ob
delu smo se zelo zabavali, manjkalo pa
ni niti obilo jedače, pijače in smeha.
Upamo, da bo čim več ljudi to novost izkoristilo.
Nada Maučec

Vaščani Bučečovcev so očistili vas
Čista okolica je naš ponos.
Vaščani Bučečovcev so v soboto, 1. aprila,
izvedli tradicionalno čistilno akcijo.
Na pobudo Prostovoljnega gasilskega
društva Bučečovci, Športnega društva Kalinovjak Bučečovci in Kulturnega
društva Kajer Bučečovci so vaščani zbrali veliko odpadkov. Odpadke so zbirali v
naselju Bučečovci, ob cesti, na parkirišču
in v gozdu ter prišli do zaključka, da ljud-
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je v naravo še zmeraj odmetavajo odpadke, ki tja ne sodijo. Z izvedbo čistilne akcije želijo vaščani dokazati, da jim je mar
za čist in lep kraj, v katerem bivajo.
Opažajo, da je veliko odpadkov na
parkirišču v Bučečovcih, kjer dnevni migranti puščajo vozila, ko se vozijo na delo.
Predvsem njih opozarjajo, naj jim ne
onesnažujejo okolja in naj ne odmetavajo

odpadkov. Tudi gospodarske družbe bi
morale biti boljši zgled, ne pa da dotrajane reklamne table pustijo kar ob cesti
kot odpadek, ki se ne bo nikoli razgradil.
mag. Lidija Domanjko
Foto: Marijan Šijanec
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Možgane »na pašo«,
izguba občutka za čas in prostor
Pogled učiteljice: »Na šolskem dvorišču med odmorom pet
učencev sedi tesno skupaj na klopi. Človek bi si mislil, da se
bo razvnel hudomušen najstniški pogovor. Nič od tega. Vsi so
zazrti v svoje »pametne« telefone; nobenega izraza na njihovih
obrazih. Bojim se, da so pozabili dihati. Na njihovo življenjskost
kažejo hitri gibi prstov, ki skačejo po tipkovnici. Namesto glasnega otroškega vrišča – grobna tišina. Na drugi strani dvorišča
se po dolgih desetih minutah končno sliši veselo kramljanje
mlajših otrok. Hvala bogu, še sem na pravem mestu.« Sama nimam izkušenj z osnovnošolskimi otroki, imam izkušnje s svojim nadobudnim malčkom, ki bi včasih raje gledal risanko, kot
se zunaj igral s prijatelji, če bi lahko on izbiral. Izkušnje kažejo, da določene risanke negativno vplivajo nanj, saj hitro začne
oponašati in ponavljati besede in kretnje, ki jih je slišal in videl,
zato smo jih prepovedali. Prav tako moramo omejiti čas gledanja, ker bi otroci gledali televizijo ali poslušali posnetke na youtube tudi ves dan.
Katja Kovačič, Stara Nova vas
Moje hčere uporabljajo računalnik in
tablico. Svojih telefonov zaenkrat še nimajo. Si pa včasih sposodijo mojega ali
moževega. Imamo dogovorjeno uporabo
katerekoli naprave eno uro na dan, čeprav
(priznam) tudi mi včasih prekoračimo to
omejitev. Kakšen dan mogoče kaj več,
drugič mogoče manj ali nič. Med pozitivne plati bi lahko šteli predvsem usvajanje osnovnih računalniških veščin, saj
dandanes pravzaprav živimo v digitalni
dobi. Med negativne pa, da gre za enosmerno komunikacijo, v kateri je otrok
tisti, ki je neaktiven, obenem omejuje socialni in čustveni razvoj otroka.
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Tudi odrasli nismo izjema. Ko vozim študente, pogosto naletim na take, ki na relaciji Ljubljana–Maribor ne spregovorijo. Na
zmenkih in družinskih srečanjih visimo na telefonu, doma na
Facebooku, zvečer igramo igrice ali gledamo televizijo. Prosti
čas bi morali nameniti športu – krepitvi telesa in duha, konjičkom, miselnim igram, pogovorom, spoznavanju sebe in okolice, branju, naravi … Pa tega ne znamo ali nočemo. Smo preleni, preutrujeni od dneva, obveznosti, službe …
Kam gre ta svet? Občane, večinoma starše, sem povprašala o
njihovem mnenju in pogledih na omenjeno tematiko. Zanimalo me je predvsem, katere medije uporabljajo otroci doma,
ali jim odmerijo čas gledanja televizije, igranja igric, uporabe
mobilnega telefona, kdo izbira vsebine, ki jih gledajo. Nadalje
me je zanimalo, kakšne so po njihovem mnenju pozitivne in
negativne plati uporabe medijev pri otrocih, zakaj se otrokom
zdi tehnologija tako privlačna in zanimiva, kje vidijo težavo pri
uporabi omenjenih medijev. Za konec sem želela izvedeti, ali
so pri otrocih kdaj opazili posnemanje junakov in nasilje, kako
otroke odvrnejo od uporabe tehnologije in kako se kažejo znaki
odvisnosti pri mladih uporabnikih.

Televizije ne gledamo, če že, potem preko
računalnika. Hčere se same odločijo za
vsebino, vsekakor pa preverim, ali je le-ta
primerna glede na njihovo starost. Seveda
se rade igrajo domišljijske igre, igre vlog.
Nasilne niso bile nikoli. Težava je v tem,
da starši velikokrat ne sledijo, kaj otrok
gleda. Pogosto niso pozorni na časovno
omejitev uporabe naprav. Risani filmi in
igrice so narejeni barvito, dogajanja je
več kot v realnem življenju. Če pogledamo globlje, otroci prepogosto uporabljajo
naprave zaradi pomanjkanja pozornosti
v družini, pasivne komunikacije ...
Sama hčere spodbujam k drugim aktivnostim; da se dovolj gibajo, se družijo
s prijatelji in da spoznavajo kreativnost

v realnem svetu. Predvsem pa menim,
da je ključnega pomena komunikacija
v družini in da starši otrokom namenijo svojo pozornost, jim prisluhnejo, se z
njimi poigrajo. Do odvisnosti po moje ne
pride kar takoj. Ločiti moramo pogosto
izraženo željo po uporabi računalnika,
tablice ali telefona od odvisnosti, ki se
kaže izraziteje. Otrok ali najstnik, ki je
odvisen, verjetno izgubi občutek za čas,
ki ga preživi pred katerokoli elektronsko
napravo. Verjetno se zelo razjezi ali užalosti, če njegovo prošnjo zavrnemo, izgubi željo po druženju z vrstniki in družino,
ne zanimajo ga nobene dejavnosti, mogoče celo izpušča redne obroke, shujša in še
bi lahko naštevali.
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Sandra Lovrenčič, Lukavci

Roman Štih, Lukavci

Sama še nimam otrok, zato lahko odgovorim le na podlagi izkušenj, ki sem
jih pridobila z delom v vrtcu. Otroci
dandanes največ uporabljajo televizijo,
računalnik in mobilni telefon. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da omejimo gledanje televizije in uporabo vseh
drugih medijev na največ eno uro na dan.
Potrebno pa je biti tudi pozoren, kaj otrok
gleda oziroma igra na računalniku. Uporaba medijev lahko pozitivno vpliva na
otroke, saj se veliko naučijo, so razgledani
na določenih področjih, ki so pomembna za življenje. Negativna stran pa je ta,
da otroci gledajo stvari, ki niso primerne
za njih, še posebej bi poudarila nasilje.
Otroci lahko sami izbirajo vsebine. Otroci v vrtcu so zelo radi posnemali junake iz
risank, filmov in računalniških igric. Bili
pa so tudi večkrat nasilni do igrač in svojih vrstnikov. Starši se premalo posvečajo
otrokom in niso pozorni na to, s katerimi
vsebinami se otroci ukvarjajo. Tehnologija se otrokom zdi zanimiva, ker jo uporabljajo tudi starši in vrstniki. Otrok mora
preživeti čim več časa v naravi, se igrati
zunaj s svojimi vrstniki in razvijati svojo
lastno domišljijo, saj mediji le-to uničijo.
Značilni znaki odvisnosti otrok od medijev so kar prepoznavni: otrok skoraj ne
spi, ne potrebuje hrane, ne zmeni se za
ljudi okrog sebe, okolica ga ne zanima, se
ne pogovarja in igra z vrstniki.

Moja otroka uporabljata računalnik, televizijo in telefon največ eno uro na dan.
Pozitivna uporaba medijev je sposobnost zgodnjega rokovanja z digitalno tehnologijo, negativne plati so poškodba oči,
nepravilna drža telesa, agresivnost, verbalna nekomunikativnost, nedružabnost.
Sama izbirava vsebine, ki jih otroci gledajo. Včasih sta posnemala junake in bila
nasilna po gledanju določenih vsebin.
Težavo pri uporabi sodobnih tehnologij
vidim v tem, da otrok ne zanima nič drugega kot računalnik in telefon, premalo
se gibajo in družijo z vrstniki. Z delom in
igro otroka poskušam odvrniti od uporabe sodobnih medijev. Menim, da so znaki
odvisnosti nedružabnost, nezainteresiranost za druge stvari in izsiljevanje.

odraščanjem otrok smo to malo opustili, čeprav še vedno z možem opozarjava
na ravnotežje med realnostjo in mediji.
Če ugotovim, da je vsebina neprimerna,
predlagam drugi program ali film. Dokler otrok to upošteva, lahko prosto uporablja medije, če pa je razmerje porušeno, se
mora vzpostaviti nek red, ki bo omejil uporabo medijev. Zaupanje o presoji s časom
raste, tako da imajo starejši otroci večjo
svobodo pri izbiri vsebine. Iz medijev se
lahko marsikaj naučimo, v zelo hitrem
času pridemo do koristnih informacij in
podatkov. Slabost tega je, da so podatki
velikokrat napačni. Nisem opazila da bi
otroci posnemali kakšne osebe, niti niso
bili nasilni po gledanju vsebin. Težavo
vidim v socialnih omrežjih, kjer je težko
slediti vsem novostim. Tako so otroci
vsakodnevno izpostavljeni raznim nevarnostim, ki prežijo na njih. Z otrokom se je
dobro čim več pogovarjati in ga usmerjati
ter ga opozarjati na nevarnost tovrstnega
komuniciranja. Otrokom se zdijo mediji zanimivi, saj hitro pridejo do informacij in so vedno na tekočem o stvareh,
ki zanimajo njih in njihove vrstnike. Da
jih odvrnem od uporabe tehnologije, jih
raje spodbujam pri športnih in drugih
aktivnostih. Poskušam preživeti čim več
časa z njimi in se ob tem z njimi tudi pogovarjam. Znakov odvisnosti ne poznam,
predvidevam pa, da so otroci v pogovorih
veliko manj prisotni, se težje vključujejo
v pogovore, se zapirajo vase … Ob prvih
znakih, ki jih otrok ob zasvojenosti pokaže, pa je najboljše takoj ukrepati in se z
njim o težavah tudi pogovoriti.

Milena Rajh, Križevci
Moji otroci uporabljajo televizijo,
računalnik, telefon. Uporabi medijev se
danes ne moremo izogniti, saj se z njimi
zelo pogosto srečujemo. Mediji so zasnovani tako, da nam olajšujejo življenje,
zato si ga brez teh tudi težko predstavljamo. Pravo mero je težko predpisati ali
določiti. Pomembno je, da se zavedamo
njihovih prednosti in slabosti ter seveda
poskušamo iz tega potegniti čim več dobrih stvari. Pri mlajših otrocih je nadzor
seveda bolj potreben kot pri starejših, saj
v sporedih lahko zasledimo neprimerne
vsebine. To je bilo tudi nam v pomoč. Z
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Aleš Dolamič, Dobrava
Hčerki lahko gledata televizijo, predvsem
risanke, ostalo jima še ni zanimivo. Šoloobvezna hči uporablja računalnik v
sklopu šolskega programa, drugače
ne. Tablice nimata, telefon uporabljata mamin, da pokličeta babico, občasno
jima dovoli poslušanje pesmi na youtube.
Glede časa uporabe se ne obremenjujem
preveč, saj se sami hitro naveličata. Televizijo pogledata zjutraj in pred spanjem,
posebej pa ju ne zanima. Raje se igrata
zunaj s prijatelji na vasi. Menim, da naj
otroci čim manj svojega časa posvetijo medijem, saj ga bodo še preveč, ko
odrastejo. Vsebine sami izbirata, vendar
sta vseeno pod nadzorom in kar ni primerno, seveda ne smeta gledati. Gotovo
sta že kdaj zaigrali kakšen prizor iz priljubljenih risank, vendar pri tem nista bili

nasilni. Tukaj se deklice in fantje vseeno
malo razlikujejo. Pozitivne plati uporabe
medijev so seveda dostop do podatkov,
vendar je tukaj tudi problem: najprej se je
treba naučiti izločiti nepomembne oziroma napačne podatke. Najstniki preveč
uporabljajo tehnologijo za medsebojno
komunikacijo in jim je telesni ter verbalni govor tuj. Največja težava je seveda čas,
ki ga otroci porabijo za tovrstno zabavo,
in s tem na nek način zamujajo otroštvo
oziroma le-to beži mimo njih. Tehnologija je zasnovana tako, da pritegne otroke
in zato se ji je zelo težko upreti. Na nek
način pa so jo tudi prisiljeni uporabljati
Od uporabe tehnologije svoji hčerki odvrnem čisto enostavno: ne kupim jima
naprav, ki bi jih lahko uporabljali. Mislim, da hčerki nista odvisni od sodobnih
tehnologij, zato res ne bi vedel, kako izgledajo znaki odvisnosti.

Andreja Obal
Foto: arhivi anketirancev

Projekt Pasavček
V oddelku otrok starih od štiri do pet let smo bili v letošnjem šolskem letu vključeni v projekt Pasavček.
Osnovni namen projekta je spodbujanje pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov
med vožnjo otrok in odraslih ter izboljšanje varnosti otrok med vožnjo.
Ciljna skupina programa, ki ga vodi in koordinira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa, so otroci, stari od štiri do
dvanajst let ter njihovi starši. Starši in tudi otroci sami morajo
biti pozorni predvsem na to, da je otroški sedež dobro pritrjen
na sedežu avtomobila, da otrok v sedežu udobno sedi, da so
trakovi varnostnega pasu poravnani in da je varnostni pas pri
otroku dovolj tesno zategnjen.
V vrtcu smo izvajali številne dejavnosti, ki so spodbujale varnost pri vožnji z avtomobilom. Na sprehodih v okolici vrtca smo
spoznali varno prečkanje ceste, opazovali promet in prometne
znake. Pogovarjali smo se o pomenu varne vožnje v avtomobilu in sedenju v otroških sedežih. Na plakat pred igralnico
smo beležili, ali so otroci sedeli v otroškem sedežu in ali so bili
pripeti z varnostnim pasom med vožnjo v vrtec. Spoznali smo
pasavca – kot simbol varnosti in kot žival. Na spletni strani
Javne agencije za varnost prometa Republike Slovenije smo si
ogledali posnetke o pomenu pripetosti z varnostnim pasom in
o pravilnem pripenjanju na vzorčnih sedežih. Preizkusili smo
se kot udeleženci v prometu, se vozili s poganjalci in uporabljali
varnostno čelado. V oddelek smo povabili policista, ki nam je
podrobno opisal svoje delo, nas seznanil s pravili v prometu,
skupaj pa smo šli na sprehod po vasi. Razveselili smo se promocijskega materiala in s pečatniki na kartončke beležili izvedbo
naših aktivnosti. Iz odpadne embalaže smo izdelovali različna
prevozna sredstva, jih pobarvali in se z njimi igrali.
GLAS OBČINE 2017

Razvrščali smo tudi vozila glede na vrsto prometa: cestni, zračni,
železniški, prav tako pa smo risali avtomobile, jih izrezali in
nalepili na narisano cesto. Poslušali smo zgodbice o prevoznih
sredstvih, o prometu, reševali uganke in se učili izštevanke.
Sonja Stolnik
Foto: arhiv vrtca Križevci
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60. obletnica vrtca v Križevcih

Eko vrtec kot način življenja v vrtcu v Križevcih

Vrtec Križevci je ob 60. obletnici skozi vse leto prirejal
različne dejavnosti in aktivnosti, ki so se v petek, 2.
junija 2017, zaključile s proslavo v kulturni dvorani v
Križevcih. Na proslavi so otroci prikazali, kako so se
igrali nekoč in kako se igrajo danes ter zapeli Vrtčevo
pesem, ki jo je ob 50-letnici za ta vrtec napisal Marko
Kočar.

Že več let uspešno izvajamo projekt Eko vrtec, ki vpliva na vse zaposlene, starše, na okolico, najbolj pa na
otroke same. Spoznavamo pomembnost odgovornega ravnanja v okolju in v naravi ter oblikujemo odgovoren
odnos do voda, energije, odpadkov in hrane ter se skupaj vključujemo v skrb za zdravo, varno, varčno in kakovostno življenje.
Osnovno načelo delovanja programa je, da bodo otroci v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh
našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja in vplivajo tudi na
obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.

Poleg nagovora ravnateljice Vasilije Stolnik, predstojnice OE
ZRSŠ Irene Kumer in župana mag. Branka Beleca je na proslavi
osvetlila svoje začetke iz leta 1956/57 prva zaposlena negovalka
Cilka Senčar. Na proslavo so bili povabljeni tudi »otroci« prve
generacije, v imenu katerih je o spominih na tiste čase spregovorila Darja Odar.
Po proslavi so se gostje, starši in otroci odpravili na ogled
razstave v vrtec. Vsebina razstave je prikazovala projekte, v katere je vključen vrtec, in nekatere dejavnosti, ki so se odvile med
šolskim letom. Prav tako pa je razstava v besedi in sliki prikazovala, kako so otroci praznovali rojstni dan vrtca. O tem je
posnet tudi film, ki je bil prikazan na proslavi in je objavljen
tudi na spletni strani vrtca. Dogajanje tega dne se je zaključilo z
zakusko v večnamenskem prostoru.
»Našemu vrtcu ob jubileju čestitke in naj bo tudi v prihodnje
poln veselih, zadovoljnih in srečnih otrok,« je dejala ravnateljica
Vasilija Stolnik in temu voščilu se pridružujemo vsi zaposleni
vrtca.

V našem vrtcu smo eko listino podpisali leta 2011, prejeli certifikat in postali nosilci zelene zastave, ki jo podeli Evropsko
združenje za okoljsko izobraževanje – FEE. Zelena zastava je
za ustanovo viden certifikat za okoljsko delovanje. Certifikat se
obnavlja vsako leto. Za ohranitev zelene zastave smo v tem šolskem letu izvajali različne dejavnosti:
• Krožno gospodarstvo (odpadki)
• Zdravo hrano jemo, se gibamo in zdravo živimo
• Znanje o gozdovih (gozdna igralnica)
• Trajnostna mobilnost in energija
• Eko branje za eko življenje

Jelka Vinkovič
Foto: arhiv vrtca Križevci

Mali glasbeniki

»V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe.
Ona usmerja človeka v globino njegove duše.« (Marij Kogoj)
Že v predšolski dobi je pomembno,
kakšen je otrokov prvi stik z glasbo. Prav
ta misel nam odkriva, da ima glasba za
človeka velik pomen. Zato skušamo tudi
v vrtcu približati glasbo otrokom kot
spremljevalko v raznih življenjskih situacijah (veselje, žalost, igra …).
Z glasbo otrok razvija svoj notranji svet,
poln domišljije, ob tem pa krepi svoj
posluh. Glasba ima pozitiven vpliv na
razvoj otroka, pomaga mu pri odkrivanju
in spoznavanju okolja, pri razvoju jezikovnih sposobnosti, koncentracije, motorike in koordinacije. Hkrati ga sprošča
in mu krepi samozavest. S petjem in igranjem na male instrumente pa raste
njegova ustvarjalnost, kar otroku oblikuje njegovo pozitivno samopodobo. Prav
zato smo se v naši skupini preizkusili v
vlogi malih glasbenikov.
Iz odpadnih tulcev smo izdelali ropotulji-
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Ločevanje odpadkov je žal postala vsakdanja nuja, če ne želimo,
da bi se v njih “utopili”. Prav iz tega razloga smo se z otroki
veliko pogovarjali o odpadkih, kako jih pravilno ločujemo, kaj
se zgodi z njimi, ko jih odpeljejo na odlagališče. Spoznali pa so
tudi, da lahko iz odpadne embalaže nastanejo zanimivi predmeti npr. okraski za novoletno jelko, koši, instrumenti … Naši
otroci vedo tudi, da z ugašanjem luči, varčevanjem z vodo, z
vožnjo s kolesom, z nakupovalno vrečko in drugimi podobnimi
aktivnostmi pripomoremo k varovanju okolja. Vključili smo se
tudi v akcijo zbiranja odpadnega papirja, plastenk in oblačil ter
igrač v humanitarne namene. Skupaj z OŠ Križevci smo izvedli
dve akciji zbiranja odpadnega papirja (jeseni smo skupno zbrali
13.025 kg, spomladi pa 13.704 kg).
Ob tradicionalnem slovenskem zajtrku smo soustvarjali najštevilčnejši pevski zbor, v katerem je sodelovalo preko 34.300
otrok. Zapeli in zaplesali smo vsem dobro znano skladbo Lojzeta Slaka Čebelar ter način zdravega prehranjevanja v vrtcu in
šoli predstavili s prispevkom na RTV Slovenija. V različnih aktivnostih sodelujemo tudi z Občinami Veržej, Razkrižje in Ljutomer (Eko nahrbtnik – Zelena žabica, Dan prijateljstva – pohod
in druženje ter Mavrični vrtiljak – srečanje predšolskih otrok).

ce, jih pobarvali in uživali ob spremljavi
znanih pesmic, jih razvrščali po nežnosti
zvoka. Naš cilj je bil izdelati čim več instrumentov. Izdelali smo bobne, pihalke,
brenkala … Osnovne ritmične zakonitosti smo spoznavali preko igranja na
bobenčke in ksilofon. Vzgojiteljica Melita nam je zaigrala na kitaro in nas razveselila z našimi najljubšimi pesmicami.
Spoznavali smo najrazličnejša glasbila in
se tudi sami preizkusili v igranju. Tako
smo igrali na palčke, bobne, ropotulje,
električne orgle, triangel, piščal, tamburin in flavto, spoznali smo tudi klarinet,
ki nam ga je predstavila Tadeja Zorman.
V igralnici pa smo si uredili glasbeni
kotiček, kjer so bili instrumenti otrokom
ves čas na voljo.
Tadeja Virag
Foto: arhiv vrtca Križevci
GLAS OBČINE 2017
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Naši najmlajši so razvijali primeren odnos do hrane, si pripravljali in spoznavali različne napitke in namaze, osvajali osnove
kulturnega prehranjevanja ter izvedli projekt Jabolko za zdravje. Naše okolje nam nudi nešteto možnosti za aktivno učenje, raziskovanje in izkušenjsko učenje v naravi. Otroci največ
pridobijo z neposrednimi izkušnjami, opazovanjem, dotikom.
Spoznali so gozd v vseh štirih letnih časih, v vseh raznolikostih,
stalnem spreminjanju ter estetskih razsežnostih.
Na zanimiv in otrokom primeren način smo spoznali vlogo in
pomen energije ter otroke seznanili z različnimi možnostmi
varčevanja z njo. Sodelovali smo na različnih likovnih natečajih
ter se z eko aktivnostmi predstavili v drugih vrtcih.
Zavest o varovanju narave in ohranjanju čistega in zdravega
okolja nas je tako spremljala skozi celotno šolsko leto.
Pri našem delu smo inovativni, otroke in starše ves čas osveščamo o smotrni rabi naravnih virov, o pomenu zdrave in lokalno
pridelane hrane. Otroci pridobljeno znanje prenašajo v svoje
domače okolje. Vsi zaposleni v vrtcu se trudimo, da je otrokom
v vrtcu prijetno, zanimivo in da je vrtec kraj, kjer se naučijo osnovnih življenjskih navad in vrednot, spoštovanja in pravilnega
odnosa do narave in do vseh živih bitij.
Renata Slavinec Berden
Foto: arhiv vrtca Križevci
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Teden otroka v
Križevskem vrtcu
Letos smo v našem vrtcu posvetili posebno pozornost
tednu otroka, ki smo ga obeležili z raznolikimi in pestrimi dejavnostmi.
Poudarek smo dale letošnjemu praznovanju 60-letnice vrtca,
zato nas je zanimala preteklost, ki smo jo povezale s sedanjostjo.
V okviru tega smo načrtovale dejavnosti po posameznih oddelkih. Igrali smo se igre naših babic in dedkov, ogledali smo si
stare risanke, ki so nas spomnile na čase našega otroštva. Povabili smo upokojene sodelavke vrtca, ki so nam pripovedovale o
tem, kako je potekala vzgoja nekoč in jo primerjale z današnjo.
Upokojene vzgojiteljice smo vključile v naš vsakdanjik tako, da
so same pripravile zaposlitev po želji in jo izvedle v posameznih
oddelkih. Odpravili smo se na pohod ob Gajševskem jezeru, na
katerem so se nam pridružili tudi stari starši ter bratci in sestrice. Bili smo očarani nad lepoto narave, z gibanjem pa smo
poskrbeli tudi za naše zdravje.
Izvedli smo tudi kuharsko delavnico z upokojenko Miro Šalamun. Pekli smo slastne medenjake in izvedeli skrivnostni recept. »Sredinčki« so se seznanili s postopkom peke kruha
in si pripravili plastelin z dišavnicami. Starejše skupine so se
posvetile izdelavi igrač naših dedkov in babic ter spoznale čase,
ko še niso imeli na razpolago tehnično dovršenih igrač. Izdelali
so žogice iz blaga in punčke iz ličja. Otroke jasličnih skupin je
bivša vzgojiteljica Jožica Zorko popeljala v pravljični svet in jim
ob slikovnem prikazu pripovedovala zgodbico Jabolko. Z gibanjem so se vživljali v posamezne živali in plesno ter likovno
poustvarjali vsebino. Zapeli smo tudi pesmico o Živalih jeseni
ob spremljavi ksilofona, na koncu pa izdelali še ježke iz slanega
testa.
Otrokom smo z organiziranjem zanimivih dejavnosti omogočile veselo in sproščeno medgeneracijsko druženje ter jim obogatile njihov vsakdanjik v vrtcu.

Obisk kmetij v okolici
V tem šolskem letu smo v skupini otrok, starih
od tri do štiri leta, izvedli tematski sklop kmetija.
Otroci so spoznavali kmetijo preko slik, enciklopedij, knjig, zgodbic, računalnika …
Najbolj zanimiv pa je bil sam obisk kmetije.
Najpogostejša žival na kmetiji je krava, ogledali pa smo
si tudi kokoši, zajce, prašiče, konje, lastovice. Otroci so
živali lahko božali, jih hranili in prisluhnili njihovemu
oglašanju.
Naučili smo se, kako so nekoč molzli krave ročno in kako
jih danes strojno. Mleko smo kasneje okušali v igralnici
in si pripravljali mlečne napitke. Spoznavali smo pripomočke za delo na kmetiji in različne delovne stroje: traktorje, kombajne. Le-te smo kasneje iz odpadnega materiala izdelovali v vrtcu.
Ogledali smo si kmetije Puconja, Prijol in Simonič. Na
poti do kmetij smo se naučili, kako se varno in pravilno
hodi ob cesti. Opozarjali smo na simbole na cesti, različna
prevozna sredstva, spoznavali rastline na travniku, zdravilne rastline, živali, žuželke …
Simona Žižek
Foto: arhiv vrtca Križevci

Vrtec v naravi
Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družabno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in navad. Letos so
se naši najstarejši otroci vrtca odpravili na potep v naravo. Tokrat smo bili v Veržeju.

Starši so otroke pripeljali do Marianuma,
kjer so se v penzionu Mavrica odpravili
v najvišje nadstropje in si poiskali vsak
svoje ležišče, odložili prtljago, si poiskali
svoj mali nahrbtnik in že smo se odpravili raziskovat okolico. Sprehodili smo se
do reke Mure, kjer smo si ogledali plavajoč Babičev mlin. Po odličnem kosilu
smo ob poslušanju pravljice, ki nam jo je
pripovedovala vzgojiteljica Jelka, počivali v »debeli« senci dreves. Spočiti smo se
odpravili v center Duo, kjer smo se preizkušali v oblikovanju gline na vretenu.
Čeprav je bilo na prvi pogled sila eno-

stavno, sta nam na pomoč morala
priskočiti lončarka Urška in vodja rokodelskega centra Ivan Kuhar. Želeli smo
videti in izkusiti čim več, zato smo se
odpravili v remizo, kjer nam je g. Verač
predstavil fazane, videli smo celo, kako si
s kljunom odpirajo jajčno lupino. Po dobri večerji smo se igrali na igrišču, nato
pa smo si skupaj z dijaki Škofijske gimnazije ogledali predstavo z ognjem, ki jo
je izvedla ena izmed študentk. Utrujeni
smo se odpravili v sobo, se pripravili na
spanje, še prej pa odšli v klet na pižama žur. Naslednji dan smo se napotili v

Banovce, kjer nas je naša nekdanja vzgojiteljica popeljala v svet domačih živali.
Le nekaj korakov stran pa nas je na ladji že nestrpno čakal gusar Edi, da bi mu
pomagali najti zaklad.
Bivanje smo zaključili s kratkim sprehodom do slaščičarne, nato pa se polni
novih vtisov in izkušenj vrnili s starši
domov.
Karolina Korošak
Foto: arhiv vrtca Križevci

Melita Karas
Foto: arhiv vrtca Križevci
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Kulturni teden v
vrtcu v Križevcih

Zaključna prireditev
EU4Me

V šolskem letu 2016/17 je bila naša prioritetna nalogo
Komunikacija in razvoj govora v predšolskem obdobju, ki je temeljila predvsem na jezikovni komunikaciji
in dejavnostih, povezanih z njo.
Vemo, da je predšolsko obdobje najpomembnejše za razvoj govora otroka. Vključuje široko paleto dejavnosti: od sodelovanja
in komuniciranja z odraslimi in z drugimi otroki do seznanjanja s pisnim jezikom kot tudi z lastno in tujo kulturo preko
književnosti. Otroci se v tem obdobju učijo izražati izkušnje,
čustva, misli in razumeti sporočila drugih, kar počnejo preko
jezikovnih dejavnosti. Strokovne delavke vrtca smo se odločile,
da bomo slovenski kulturni praznik otrokom predstavile v tednu kulture. Le-tega smo pričeli z obiskom šolske knjižnice, kjer
nam je knjižničarka razkazala knjižnico in pokazala različne
velikosti knjig ter nam pripovedovala pravljico Pod medvedovim dežnikom.
Dan pred slovenskim kulturnim praznikom smo spoznavali,
kaj je kulturni praznik in njegov pomen ter si ogledali projekcijo o Francetu Prešernu. Prav poseben dogodek v vrtcu pa je bil,

ko smo medse povabili mame (Majo Prijol, Romano Duh in
Martino Görkeš), ki so nam pripovedovale pravljico Volk in
sedem kozličkov v makedonskem, nemškem in slovaškem jeziku.
Zadnji dan kulturnega tedna smo namenili likovnemu ustvarjanju, kjer so otroci z ogljem risali portret Franceta Prešerna.
Tako smo z otroki preko različnih dejavnosti gradili pozitiven
odnos do kulture in pridobivali konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti: spoštovanje vrednosti lastne in tuje kulture.
Alenka Novak
Foto: arhiv vrtca Križevci

Na neformalen način pa se razvijajo kot
razne obšolske dejavnosti (npr. Evropska
vas, Otroški parlament …).

V začetku šolskega leta smo se učenke 8. b razreda OŠ Križevci Ajda
Weis, Sara Zamuda in Lara Borovič odločile za sodelovanje v zgodovinskemu krožku. Učiteljica Metka Štuhec nam je predstavila možnost
sodelovanja na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev zgodovine,
ki poteka vsako leto pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije že
od leta 1969. Letos je bila tema Prazniki in praznovanja v šolstvu nekoč
in danes – primerjava. Odločile smo se, da se tekmovanja udeležimo.

In zakaj so EU vsebine pomembne? Vsi ti
projekti želijo na enostaven način predstaviti Evropsko unijo in pravice, ki nam
kot državljanom le-te pripadajo, vzbuditi
zanimanje mladih za aktualno dogajanje
in jih spodbuditi h kritičnosti in k večji
aktivnosti. Spodbujajo tudi večjezičnost
in večkulturnost, ki sta in bosta temeljni
značilnosti EU. Ekipa zaposlenih se je
med letom izobraževala na seminarjih na
Fakulteti za družbene vede, predavatelji
pa so nas obiskali na naši šoli in nam na
zanimiv in konkreten način predstavili
delovanje EU. Učenci so v povezavi s tem
projektom sodelovali tudi na Noči branja. Letos smo se povezali tudi z Dejanom
Bogdanom, predstavnikom Informacijske točke Europe Direct, najbolj aktivni
učenci pa so se ob koncu šolskega leta
udeležili zaključne prireditve v Ljubljani.

Najprej nas je naša mentorica seznanila
s samim potekom dela raziskovalne naloge. Pregledale smo nekaj nalog učencev
naše šole, ki so se tekmovanj udeleževali
pred nami in bili uspešni. Tako smo dobile prvo predstavo o raziskovalni nalogi, ki nas čaka. Nato smo posegle še po
drugi potrebni literaturi v arhivu šole
in knjižnice, prebirale razne članke v
šolskih časopisih, na spletu, prebrale osnovne napotke organizatorja tekmovanja
raziskovalne naloge. Nekaj časa smo potrebovale, da smo zbrale dovolj literature in začele smo sestavljati osnutek naloge. Naša mentorica nas je usmerjala
in priskrbela veliko literature, razložila,
kako naj se v nalogi dogodki razvrščajo časovno in po pomembnosti ter nas
seznanila še s potrebnim terenskim delom, kjer smo pridobivale dodatne in-

Učenje evropske raznolikosti: Spoštovanje večkulturnosti, večjezičnosti,
manjšin in migracij v EU / EU4Me.
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Aleks Tobias, Lan Šiško, Aljaž Maučec
Foto: Metka Štuhec

Državno tekmovanje mladih
raziskovalcev zgodovine

Projekt EU4Me
Tako se glasi glavna misel in rdeča nit
projekta, ki se razvija pod okriljem evropskih projektov Erasmus+ in Jean Monnet.
Glavni koordinatorji dogajanja so profesorji na Fakulteti za družbene vede (FDV)
v Ljubljani: dr. Damjan Lajh, dr. Meta Novak in drugi. K sodelovanju se je prijavila
ena srednja šola in štirinajst osnovnih šol,
med njimi tudi naša. S FDV- jem smo v
preteklosti že sodelovali pri projektih
Čutim Evropo in Comenius. Že takrat
smo odnesli same pozitivne izkušnje, ker
pa naša želja po spoznavanju novega in
drugačnega ni uplahnila, smo iskali vedno nove različice in se prijavili tudi na
projekt EU4Me. Namen tega projekta je
učencem na neformalen način predstaviti in približati EU tematiko v sklopu različnih predmetov (medpredmetno povezovanje). EU vsebine se namreč poučujejo
pri kar nekaj predmetih: zgodovini, geografiji, državljanski vzgoji in etiki, lotimo
pa se jih tudi tujejezično pri nemščini in
angleščini.

V petek, 2. junija, smo se Aljaž, Aleks, Lan, Ines in Taja z
učiteljicama Metko in Doro odpravili v Ljubljano. Tja smo šli
zaradi celoletnega sodelovanja v projektu EU4Me. Na poti do
Ljubljane smo sproti pobirali učence iz različnih osnovnih
šol. Ko smo prispeli do Hiše EU, so nas toplo sprejeli. Tam
smo se srečali z Igorjem Šoltesom, slovenskim poslancem
v parlamentu Evropske unije ter Andrejem Černigojem,
asistentom evropskega poslanca Lojzeta Peterleta. Podrobno
sta nam predstavila delo poslancev in asistentov. Postavljali
smo jima tudi različna vprašanja. Po kosilu smo se odpravili
v parlament in si ga ogledali tudi od znotraj.

Naše aktivnosti so objavljene v šolskem
glasilu, tudi regionalni časopisi so že poročali o nas.
Dora Roškar
Foto: arhiv OŠ Križevci
GLAS OBČINE 2017
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formacije. Na domu smo obiskale bivše
učiteljice in naredile intervjuje na našo
temo. Učiteljice so nam z veseljem pripovedovale, kako so praznovali nekoč
in se tako spomnile svoje mladosti in
učiteljevanja. Prav tako so nam priskočile
na pomoč tudi učiteljice, ki poučujejo na naši šoli še danes in nam podale
nove informacije. Ne smemo pa pozabiti
tudi naših staršev. Zanimivo jih je bilo
poslušati in pobrskati po njihovih starih
slikah iz časov, ko so sami hodili na našo
šolo. Ko smo imele že skoraj vso gradivo,
smo se lotile pisanja raziskovalne naloge.
Konec meseca marca smo jo posredovale
strokovni komisiji in čakale datum predstavitve.
Napočil je dan, ko sva se mladi raziskovalki Ajda in Sara skupaj z mentorico
Metko Štuhec odpravili na predstavitev

naše raziskovalne naloge na POŠ Vrholje
pri Moravčah, kjer se je zbralo več kot sto
mladih zgodovinarjev in njihovih mentorjev iz sodelujočih osnovnih šol. V dopoldanskem delu srečanja sva predstavili našo raziskovalno nalogo in članom
komisije odgovorili na številna vprašanja. Po predstavitvah smo se vsi odpravili na grad Tuštanj, kjer sta nas sprejela
graščak in graščakinja in nam predstavila
zgodovino gradu ter si ogledali muzejsko
zbirko in kapelico. Sledila je še zaključna
prireditev, kjer so vsi nestrpno čakali na
razglasitev rezultatov. Sodelovalo je štiriintrideset raziskovalnih nalog in učenke
OŠ Križevci smo osvojile zlato priznanje.
Lara Borovič, Ajda Weis, Sara Zamuda
Foto: Metka Štuhec
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Matemček
Na državno tekmovanje Matemček sem se pripravljal v
šoli pri dodatnem pouku in doma z mamo. Upal sem na
dober rezultat in sem bil zelo vesel, da mi je uspelo dobiti
zlato priznanje. Še posebej lepo je bilo, ker sem bil zaradi
uspeha povabljen na sprejem k županu. Tam sem bil edini
prvošolček. Seveda se veselim novih tekmovanj v novem
šolskem letu.
Timotej Žnidarič, 1.a

Prvaki znanja blesteli
Naša šola se že pet let udeležuje tekmovanja Prvaki
znanja in niza zavidljive uspehe. Tekmovalci in naša
mentorica Manica Karba se ob pripravah na tekmovanje veliko učimo in seveda tudi zabavamo.
Zadnji dve leti je organizacijo območnega tekmovanja v Pomurju prevzela naša šola in zato je bilo vzdušje še bolj prijetno. Tudi
letos smo imeli dve ekipi. V ekipi Kajeri smo bili Krištof Bohanec, Luka Franov Rakuša, Timotei Noah Horvat in Maj Slavič,
ekipo Hm, niman pojma pa so sestavljali Julija Ostrc, Marko
Sagaj, Filip Zver in Pia Zupančič.
Letošnje leto smo na območnem tekmovanju, ki je potekalo
16. novembra na OŠ Križevci, dosegli odlične rezultate. Hm,
nimam pojma so bili tretji, Kajeri pa peti. Uvrstili smo se na
državno tekmovanje in dobili ogromno motivacije. Lansko leto
nam je zelo malo zmanjkalo do kviza. Letos pa smo si rekli, da
nam mora uspeti.
15. februarja je potekalo državno tekmovanje na OŠ Nove Jarše
v Ljubljani. Po pisnem delu tekmovanja smo bili zelo vznemirjeni, saj smo si želeli napredovati na kviz. Nato smo se odpravili v City park, kjer je potekal najpomembnejši del tekmovanja.
Voditelj je po naključnem vrstnem redu govoril imena ekip,
uvrščenih na kviz. Ko je izrekel imeni obeh naših ekip, nas je
preplavila sreča, ampak zavedali smo se, da je pred nami še ena
ovira. Na kviz se je uvrstilo sedem najboljših ekip. Najboljši
pisni rezultat smo dosegli Kajeri, drugi pa Hm, niman pojma.

Razvedrilna
matematika
Sem učenec OŠ Križevci. Junija sem zaključil 6. razred.
Na šoli se udeležujem različnih tekmovanj, med drugim
tudi tekmovanja v razvedrilni matematiki. Uspelo se mi
je uvrstiti na državno tekmovanje. Priprave na tekmovanje so potekale v knjižnici in računalniški učilnici naše
šole. Za državno tekmovanje sem se s sošolcem zavzeto
pripravljal. Imel sem težave s tremo. Državno tekmovanje je bilo v Ljutomeru. Osvojil sem zlato priznanje in 18.
mesto v Sloveniji.
Tri dni pred počitnicami nas je župan povabil na srečanje.
Za naše uspehe v tem šolskem letu nam je podelil nagrade.
Za zlato priznanje sem dobil knjigo Slovenija brez meja.
Zelo sem ponosen na svoj uspeh. Še bolj me je navdušilo,
ko je ravnateljica mene in druge učence, ki so na državni
ravni uspeli dobiti zlato priznanje, po imenih poklicala
pred vse učence, kjer je vsakemu čestitala in podelila zlata
priznanja.
Domen Ledinšek, 6. a
Foto: arhiv OŠ Križevci
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Dosežki na tekmovanjih
V šolskem letu 2016/2017 sem sodeloval na veliko tekmovanjih in dosegel odlične rezultate. Osvojil sem zlato priznanje na državnem tekmovanju iz matematike
za Vegovo priznanje, na tekmovanju iz Vesele šole in
v Razvedrilni matematiki. Sodeloval sem tudi v ekipi,
ki je dosegla prvo mesto na državnem tekmovanju Prvaki znanja in drugo mesto na državnem tekmovanju
Ekokviz. Na tekmovanju LEFO – hitro in zanesljivo
računanje sem se na državni ravni v kategoriji 6. – 7.
razred zavihtel na tretje mesto.
Želel bi izpostaviti tekmovanje LEFO, ki se malce razlikuje od
drugih matematičnih tekmovanj. Tekmovanje poteka preko
računalnika. Do svojih rezultatov lahko prideš samo s pomočjo uporabniškega imena in gesla. Tekmovanje pa ne temelji na
logičnem razmišljanju, temveč gre za računanje na pamet, kar
pomeni brez kakršnih koli pripomočkov. Komisija na začetku
šolskega leta izbere tri računske operacije. Potem tekmovalci
doma vadimo, nakar tekmujemo v treh krogih na daljavo. Za
uvrstitev na državno tekmovanje štejeta dva najboljša kroga.
Približno petnajst najboljših se pomeri na državnem tekmovanju, ki poteka v živo. Za državno tekmovanje komisija izbere pet
operacij. Na žalost pa se za to tekmovanje še ne prejme nobenega priznanja. Na podlagi doseženega tretjega mesta sem bil izbran v ekipo za mednarodno tekmovanje, ki je potekalo v Litvi,
vendar sem se tekmovanju moral odpovedati, ker sem se v istem
mesecu moral soočati še z dvema državnima tekmovanjema.
Za številna priznanja sem vložil veliko truda in prostega časa,
a pokazal se je rezultat, ki me napolnjuje s srečo, veseljem in
dodatnim znanjem ter mi daje zagon za naprej.

Šolsko leto 2016/2017 je bilo zame zelo uspešno.
Dosegla sem štiri zlata priznanja, in sicer na tekmovanju Prvaki znanja, ki je skupinsko tekmovanje,
iz Razvedrilne matematike, logike in na tekmovanju
Logične pošasti, kjer sem dosegla 100 odstotni uspeh.
Rada bi izpostavila tekmovanje iz logike. 29. septembra 2016 je
potekalo šolsko tekmovanje. Ob pisanju sem imela slab občutek
brez visokih pričakovanj, zato me je novica, da sem se uvrstila na državno tekmovanje, presenetila. V naslednjem mesecu
sem veliko vadila in porabila skoraj ves prosti čas za napenjanje
možganov ob nalogah. Na državno tekmovanje 22. avgusta 2016
sem odšla negotova, saj nisem vedela, ali mi bodo naloge pisane
na kožo. Tekmovanje je potekalo na OŠ Murska Sobota III. Tudi
tokrat sem imela nizka pričakovanja in slab občutek. Rezultati teden dni kasneje pa so govorili drugače. Ko sem izvedela,
da sem dosegla zlato priznanje, sem mislila, da je to pomota.
24. novembra 2016 sem se v Murski Soboti udeležila prireditve,
kjer smo vsi nagrajenci dobili knjižne nagrade. 10. junija 2017
pa sem se z družino in mentorico odpravila v Ljubljano, kjer so
nam podelili zlata priznanja na prireditvi Zotkini talenti.
Velika zahvala gre moji mentorici Manici Karba, ki me je spodbujala in porabila veliko časa, da nam je pripravila naloge, jih
z nami reševala in razlagala. Rada bi se zahvalila tudi moji
družini, ki mi je vedno stala ob strani. Vesela sem, da je moj
trud poplačan.
Pia Zupančič, 8. b
Foto: arhiv OŠ Križevci

Filip Zver, 6. a

Za končno zmago se je upošteval samo kviz. Dolgo smo bili pri
vrhu, na koncu pa so bili Hm, niman pojma boljši za eno točko
in postali državni prvaki, Kajeri pa podprvaki. Bili smo edina
šola iz celotne Slovenije, ki je imela na državnem tekmovanju
dve ekipi. Ko smo se na koncu fotografirali s pokalom in medaljami, smo bili ponosni in presrečni, saj se je ves trud poplačal.
Naslednji dan so bili v šoli vsi veseli in so nam čestitali.
To tekmovanje nam vsem, ki zapuščamo osnovno šolo, ostaja
v lepem spominu. Tistim, ki pa bodo to nadaljevali, pa želimo
malo sreče in obilo zabave ter uspeha.
Luka Franov Rakuša, 9. a
Foto: arhiv OŠ Križevci
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Zlato priznanje za mladinski
pevski zbor LA TI DO
27. maja je v Pesnici potekalo regijsko tekmovanje otroških in mladinskih
pevskih zborov. Iz Prlekije so se na tekmovanje uvrstili trije zbori:
• MPZ LA TI DO OŠ Križevci pri Ljutomeru z zborovodkinjo Renato Mikl
• OPZ DO RE MI OŠ Križevci pri Ljutomeru z zborovodkinjo Katjo Vunderl
• OPZ OŠ Stročja vas z zborovodkinjo Katjo Vunderl
Pevska zbora naše šole sta se na tekmovanju odlično odrezala. Mladinski pevski
zbor LA TI DO z zborovodkinjo Renato Mikl je prejel zlato priznanje in se uvrstil na
državno tekmovanje, ki bo potekalo naslednje šolsko leto v Zagorju ob Savi. Otroški
pevski zbor DO RE MI z zborovodkinjo Katjo Vunderl je prejel srebrno priznanje.
Renata Mikl
Avtor fotografij: Zveza kulturnih društev občin Kungota, Pesnica, Šentilj

Evakuacija v
OŠ Križevci
Po sklepu ravnateljice Osnovne
šole Križevci Vasilije Stolnik je
bila 21. oktobra 2016 izvedena
evakuacija OŠ Križevci in gasilsko-taktična vaja.
Evakuacijo so izvedli zaposleni v
OŠ Križevci v skladu z njihovim
evakuacijskim načrtom. Predpostavka gasilsko-taktične vaje je bil požar v
šolski kuhinji. Učencem OŠ Križevci,
ki so bili zbrani v telovadnici, so gasilci predstavili rokovanje z gasilniki,
njihovo uporabo in namen, imeli so
tudi kratko predavanje o preventivi v
stanovanjih in stanovanjskih hišah.
Predstavljen je bil pomen evakuacije,
nevarnosti in pasti ogljikovega monoksida. Ugotovljeno je bilo, da je bila
evakuacija zelo dobro izvedena in na
koncu so gasilci dobili še ogromen
aplavz otrok in zaposlenih OŠ Križevci.
Po tej evakuaciji so gasilci obiskali še
vrtec v Križevcih, kjer so se družili z
otroki.

Prleški pozavnist državni in mednarodni prvak
»Jaz ti poven, tan pri vas okoli Križovcof negi nekaj sevle …«
Do takšnega zaključka sva malce v hecu prišla s kolegom, ko
sva se pogovarjala o mladih pozavnistih, ki jih je v ožji okolici
križevske občine resnično veliko. In to zelo dobrih, kvalitetnih
in pridnih.
Eden teh je zagotovo Žan Salaj iz Berkovcev, učenec Glasbene
šole Murska Sobota, ki vsako leto dokazuje, da mu v njegovi
generaciji pozavnistov ni para. V letošnjem letu je zopet dosegel
vrhunske rezultate na državnem in mednarodnem nivoju, saj je
na 46. državnem tekmovanju TEMSIG v Kranju v svoji kategoriji
dosegel zlato plaketo in prvo mesto z 99 osvojenimi točkami, na
mednarodnem tekmovanju Davorin Jenko 2017 v Beogradu pa
zlato plaketo, prvo mesto lavreat z 98 osvojenimi točkami. Kot
njegov mentor na murskosoboški glasbeni šoli sem na takšne

rezultate zelo ponosen. S takšnimi učenci je resnično užitek
delati, vendar je potrebno ogromno vaje, zunanje in notranje
motivacije, odrekanja in nenazadnje prilagajanja staršev, saj je
poleg rednega pouka tudi ogromno priprav in nastopov.
Taki dosežki sposobnih mladih umetnikov spadajo ne samo v
kulturo na splošno, marveč v glasbeno umetnost, zato bi se dotičnih rezultatov morali še bolj zavedati, jih ceniti in podpirati,
še posebej zato ker po vsem Pomurju žal še vedno primanjkuje
podmladka na nizkih trobilih, in sicer pozavnistov, baritonistov, posebej pa tubistov.
Marko Slavič
Foto: Filipina Salaj

Milan Antolin
Foto: Primož Lebarič

Tradicionalni
slovenski zajtrk
V petek, 18. novembra 2016, je
v OŠ Križevci potekal slovenski
tradicionalni zajtrk.
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Gre za projekt, ki se izvaja z namenom,
da se izboljša zavest o lokalni samooskrbi, domači pridelavi in predelavi hrane.
Tako otroci kot gosti so zajtrkovali kruh,
maslo, med, mleko in jabolka.
Otroci so se predstavili z deklamacijami,
učenke pevskega zbora pa so ob glasbeni
spremljavi zapele Slakovo skladbo Čebelar.
mag. Lidija Domanjko
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Uspehi učencev na
športnem področju

Dvajset let del projekta Ekošola
Osnovna šola Križevci je že dvajset let aktivna v programu Ekošole in je za
dvajsetletno delovanje dobila priznanje, ki sta ga podelila nacionalni koordinator Ekošole mag. Gregor Cerar in predsednik vlade dr. Miro Cerar.

Na področju osnovnošolskega športa se veliko postori. Naša šola že v
okviru pouka izvaja športe in športne igre po učnem načrtu, učence s
posebnimi predispozicijami pa usmerjamo bodisi v interesne dejavnosti,
bodisi v kakovostni šport oziroma v okoliške klube.
V preteklem letu sva profesorja in mentorja z učenci izvajala veliko vaj osnovnih
motoričnih sposobnosti in osnovne
vzdržljivosti, kljub temu pa sva našla čas
za šolska športna tekmovanja. Uspešni
smo bili pri športih z žogo (odbojka in
nogomet), najbolj ponosna pa sva na svoja varovanca v atletiki, ki sta dosegla neverjetne rezultate vsak v svoji disciplini.
Že od nekdaj se govori, da je atletika kraljica športov. Strinjam se, da je ob gimnastiki to še kako res. Iz tega sva izhajala
s sodelavcem Edijem Petkom in v prostem času ter pri samem pouku usmerjala
učence in učenke, ki so bili zelo uspešni
na medobčinskem tekmovanju:
ime/priimek

Mitja Mertuk
Živa Jurič
Nastja Pučko
Nejc Cof
Adam Vrbnjak
Nina Kosi
Vito Štrakl

disciplina
skok v daljino
skok v daljino

mesto
1. mesto
1. mesto
tek na 1000 m 1. mesto
met vorteksa 1. mesto
met vorteksa 1. mesto
tek na 60 m 1. mesto
tek na 300 m 1. mesto

Ekošola je projekt evropskega združenja
in je sestavni del prizadevanj Evropske
unije za okoljevarstveno izobraževanje.
Osnovni namen tega projekta ni le ozaveščanje mladih, ampak predvsem vzgoja o okolju in za okolje. Prinaša zamisli
in pobude, kako še bolj obogatiti pouk
in obšolske dejavnosti, mladim pomaga
graditi odnos do okolja. V okviru projekta Ekošola smo v tem šolskem letu izvedli več aktivnosti: učenci so se likovno
izražali na ekološke teme, izvedli tradicionalni slovenski zajtrk, evropski teden
zmanjševanja odpadkov, zbirali smo
stari papir, odpadne PET plastenke, odpadne tonerje in kartuše ter se udeležili
Ekokviza. V Ekokvizu smo se letos prvič
uvrstili na državno tekmovanje, ki je potekalo na OŠ Rodica v Domžalah in postali državni podprvaki. Na njem se je za
naziv največja Ekofaca v Sloveniji pomerilo dvanajst najboljših tričlanskih ekip iz
vseh slovenskih regij. V predtekmovanju je sodelovalo kar 1029 ekip iz 142 osnovnih šol. Ekipo OŠ Križevci, z imenom
Ekosrajce4, so sestavljali Julija Ostrc, Domen Ledinšek in Filip Zver. Tekmovali so
v spoznavanju različnih okoljskih tem, ki
so vsako leto drugačne. Učenci so dobili
praktične nagrade, šola pa 1500 EUR, ki
so namenjeni za projekt Ekošola.

Z navedenimi učenci smo se udeležili tudi
regijskega tekmovanja v Murski Soboti,
kjer so se učenci ponovno zelo izkazali.
Izstopala sta Vito Štrakl in Nina Kosi, ki
sta se uvrstila na državno tekmovanje v
atletiki v Žalcu. Po napornem dnevu smo
se vrnili z odličnimi rezultati. Vito Štrakl
je postal državni podprvak na 300 m
(čas 36,81), za vsega 2 desetinki je zgrešil
državni naslov, Nina Kosi pa je z izjemnim finalnim sprintom na 60 m pritekla
v cilj z rezultatom 7.99, kar je bilo dovolj
za 3. mesto v državi.
Res je, da v šoli delamo in se trudimo po
najboljših močeh, a vendar takšnih izjemnih rezultatov ni nihče pričakoval, Nini
in Vitu želimo veliko uspešnih športnih
dosežkov še naprej.
Denis Hofman

Obiskal nas je
Jure Košir, legenda
slovenskega
smučanja
Šestindvajset učencev je pod vodstvom organizatorja Denisa Hofmana, profesorja športne vzgoje, in
razrednikov Matevža Jakla in Ksenije Mavrič ter priznanih smučarskih
učiteljev v okviru slovenskega projekta smučarskega ozaveščanja šolskih otrok Šolar na smuči preživelo
krasen dan.
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Na naši šoli vsako leto tradicionalno izvedemo dve akciji zbiranja starega papirja, in sicer jesensko in spomladansko.
Pri vseh zbiralnih akcijah se nam vedno pridruži tudi vrtec. Zabojnike nam
pripeljejo iz podjetja Dinos d. d. iz Murske Sobote. Spomladansko akcijo smo
komaj čakali, saj smo želeli preizkusiti
novo tehtnico, kupljeno z denarjem, ki
smo si ga prislužili kot državni podprvaki v Ekokvizu. Odziv učencev, staršev,
zaposlenih in prebivalcev naše občine je

vsako leto velik. V obeh akcijah smo skupaj zbrali skoraj sedemindvajset ton starega papirja in kartona. Na tak način nam
je zagotovo uspelo ohraniti pri življenju
kakšno drevo. Izkupiček od zbranega papirja smo namenili učencem za zaključne
ekskurzije.
Hvala vsem, ki ste v teh dvajsetih letih
na kakršen koli način prispevali delček v
mozaik naše Ekošole.
Nina Vozlič

Na Pohorju so 17. januarja osvajali prve
korake smučanja ter hkrati spretnosti
vožnje z vlečnico. Več kot polovica otrok
je bila na »pravem« smučišču prvič, ostali so dopolnjevali svoje znanje na belih strminah. S svojim obiskom nas je
počastil Jure Košir, legenda slovenskega smučanja. Poskrbljeno je bilo tudi za
lačne otroške trebuščke, mladi smučarji
pa so prejeli tudi darilca. Ponosni smo, da
smo lahko bili ena izmed štirih šol iz Pomurja, ki se je na samem začetku priključila temu projektu, saj želimo v prihodnje z osnovami smučanja »opismeniti«
vse slovenske osnovnošolske otroke.
Ksenija Mavrič
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Poletni tabor
V ponedeljek, 26. junija, smo se za šolo zbrali učenci, ki smo se prijavili
na tabor. Najprej nam je učitelj razložil, kaj sploh je taborništvo, nekaj
zgodovine ter razliko med taborniki, gozdovniki in skavti. Pokazal nam
je tudi taborniški pozdrav, ki je B. P., kar pomeni Be prepared oziroma
bodi pripravljen. Taborniki se rokujejo z levo roko, saj gre od srca. Izvedeli smo tudi nekaj taborniških zakonov: tabornik je zanesljiv, zvest,
prijazen, veder, discipliniran …
Na začetku smo se razdelili v dve skupini, ki sta se imenovali Partizani in Zlate
lisice. Po skupinah smo šli nabirat les, ki
smo ga nujno potrebovali za taborniški
ogenj. Nato smo jih razžagali oziroma
razsekali. Za ogenj smo skopali dve luknji, okoli njiju pa nastavili kamenje in
opeko. Po odličnem kosilu smo se naučili,
kako postaviti bivak. Potem smo z učiteljevo pomočjo postavili šotore, v katerih
smo spali. Bil je čas za večerjo. Na ognjišču smo spekli hrenovke, klobase, krompir in cesarski praženec. Po večerji smo
pomili posodo. Tako je bila ura 23.00 in
začela se je straža, ki se je zamenjala vsaki
dve uri. Končala se je ob 7.00. Prva straža
žal ni šla po načrtu. Zjutraj smo se umili
in počesali.

Ker smo imeli zajtrk pripravljen, smo
samo pripravili mizo in začeli jesti. Po
zajtrku smo se Partizani odpravili izdelovat lesene piščali. Za to smo potrebovali
vrbovo vejo in oster nož. Zlate lisičke pa
smo se odpravile v gozd, kjer smo iskale
stopinje. Okrog tistih, ki so se lepo videle,
smo dale plastenko, zmešale mavec in ga
vlile v plastenko, ki smo jo prej položile
na odtis. Ko smo se vračale na taborni
prostor, smo vzele še nekaj drv. Nato smo
se zamenjali. Za kosilo je vsaka skupina
skuhala svojo golaževo juho. Partizani
so po kosilu pomili posodo, Lisičke pa
so počivale ali se igrale z žogo. Potem
nam je učitelj razdelil 200 balonov. Ko
smo jih napolnili, smo jih odnesli na igrišče, se razdelili v dve skupini, si naredili
svoj prostor s trakom in stožci, ki jih je
morala druga skupina podreti. Sledilo je
streljanje z lokom. Imeli smo dva loka in
kar nekaj puščic. Vsak je prišel enkrat na
vrsto, tisti, ki pa je želel še enkrat, pa je
moral najti puščico, ki jo je ustrelil učitelj.
Nato smo si naredili večerjo, podobno
kot prejšnji večer, le da smo si namesto
cesarskega praženca spekli ribe. Te so
bile zelo okusne. Medtem ko smo deklice
lupile, rezale in pekle, so dečki gospodu,
ki nam je posodil bale za tarče, pomagali bale nositi na prikolico. Padel je mrak
in odpravili smo se na nočni pohod. S
svetilkami smo odšli v gozd. Ko smo
prišli na jaso, smo se usedli in poslušali živali. Ko smo se vračali, smo morali
hoditi sami v temi brez svetilk. Nekateri
so premagali strah, nekateri pač ne. Spet
je nastopila straža, ostali pa so odšli spat.
Naslednji dan smo pozajtrkovali in pospravili tabor.
Všeč nama je bilo spanje v bivaku,
pripravljanje obrokov in druženje. Na
taboru sva se naučili, kako prižgati ogenj,
skuhati večerjo, postaviti šotor, vezati vozle, narediti ognjišče in uživati v naravi.
Maša Slavinec in Lucija Mesarič
Foto: arhiv OŠ Križevci
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V cerkvi in kapeli odkrili stenske poslikave in grafite
Pri obnovitvenih delih v kapelici sv. Ane pred križevsko cerkvijo sta restavratorja Nastja Nylaander in Benjamin Korošec pod barvnimi plastmi odkrila grafite in posvetilne križe. V župnijski cerkvi, ki velja za eno
najstarejših na Murskem polju, sta odkrila stenske poslikave.
Po mnenju župnika Štefana Vinkoviča je
bila kapelica sv. Ane potrebna obnove, saj
je zadnjih trideset let niso skoraj nič odpirali, zato jo je načel zob časa. Čas je, da
jo obnovimo in s tem povrnemo prvotno
podobo. Župnik mi je razkazal podzemlje
kapelice, ki je bilo nekoč najverjetneje uporabljeno za kostnico in kapelico, ter najdene grafite in posvetilne križe. Iz pisnih
virov je bilo do sedaj znano, da je kapelica
iz leta 1582 in da je bilo nekoč okrog cerkve
pokopališče. Restavratorja sta v kapelici
pri odstranitvi plasti ometov in opleskov našla grafit z letnico 1533, po čemer
sklepata, da je kapelica vsaj pol stoletja
starejša, kot je bilo do sedaj znano. Grafiti, ki sta jih našla restavratorja, so zapisani
v latinici ali nemški gotici, a bo potrebno
kar nekaj časa, da jih bodo prevedli in ugotovili njihov namen ter sporočilo. Večina najdenih grafitov so le kratice imen in
letnice, nekaj je še neznanih sporočil. Po
mnenju restavratorke Nastje Nylaander
so grafiti zelo zanimivi, veliko nam lahko povedo o življenju navadnih ljudi,
ki so živeli in delovali v okolici, in tudi
o ljudeh, ki so potovali skozi Križevce,

a škoda, ker v Sloveniji grafitov nihče
posebej ne raziskuje. Znano je le, da so se
nekoč domačini, romarji in mojstri podpisovali na zidove kapel in cerkva, ljudje
z višjimi nazivi so bili zapisani v knjigah.
Poleg grafitov pa so v kapelici odkrili še
naslikane posvetilne križe, ki so nekaj
posebnega, saj imajo na sredini vdolbine, v nekaterih je vosek. Deset križev
je zelo dobro ohranjenih. Župnik pa je
že pred obnovo v kapelici odkril odprtino, ki bi lahko predstavljala strelno lino,
skozi katero so opazovali vdore Turkov
in streljali nanje. Glede na podatke, da je
leta 1529 v teh krajih morila kuga in da
so takrat pogosto postavljali kapelice, se
postavlja vprašanje, ali je mogoče iz tistih časov tudi križevska kapelica sv. Ane.
Možna domneva je tudi, da je bil prvotno
objekt obrambnega značaja in da so je šele
v 16. stoletju spremenili v kapelico. Kapeli
želijo čimbolj povrniti prvotni videz, zato
bodo naredili prvotni dostop v podzemni
del, na zahodni strani bo postavljen kamniti portal iz 16. stoletja v svoji prvotni
obliki, okno na južni steni bodo pozidali.

Za cerkev je znano, da so jo leta 1265
zgradili benediktinci iz Šentpavla na
avstrijskem Koroškem, okrog nje so se
naselili kmetje in tako je nastala vas Sveti
križ. V začetku 15. stoletja je cerkev dobila gotsko podobo, iz tega obdobja sta do
danes ohranjena le prezbiterij in gotiziran
renesančni zvonik z baročno streho iz
leta 1602. Leta 1898 so cerkev podrli in
sezidali triladijsko neogotsko cerkev.
Poslikave, ki sta jih odkrila restavratorja
pri odstranitvi plasti ometa in opleskov v
prezbiteriju cerkve, naj bi bile poznogotske poslikave iz 15. stoletja. Tako meni
Nylaanderjeva in dodaja, da je zelo zanimivo, da so poslikave narisane v krogih, kakšnih ne poznajo. Gre za stensko
poslikavo, ki je bila izdelana na svežem
ometu (fresco buono) in dokončana na
suhem ometu v tehniki secco. Prikazani
so apostoli, njihovi deli obraza, prsti in
drugi deli telesa. Avtor ni poznan.
Dela v kapelici in cerkvi še vedno potekajo, zato še nekaj časa ne bodo znane
podrobnosti odkritij. Po mnenju Nataše
Kiš, konservatorke z mariborske območne enote Zavoda za varstvo kulturne
dediščine (ZVKD), bo treba odkrite poslikave in grafite strokovno proučiti in ustrezno umestiti v umetnostnozgodovinski kontekst.
Andreja Obal
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Umetnik, ki ga privlači mitologija

Druga mednarodna kiparska
kolonija »Re: Pannonia«

V ponedeljek, 26. junija, smo imeli možnost spoznati
Nedima Hadžija Ahmetovića–Mafo. Na predstavitvenem
večeru v Logarovcih smo videli nedokončano umetnino,
konja kasača, ki bo krasila krožišče v Križevcih. Mafa
nam je povedal nekaj o svojem življenju in poti ustvarjanja. Ogledali smo si slike njegovih del in kratke filme.

Društvo 29 a je letos drugič organiziralo mednarodno kiparsko kolonijo,
ki se je na več lokacijah Občine Križevci odvijala med 1. in 8. julijem.
Letos je na koloniji sodelovalo enajst umetnikov iz Slovenije in tujine:
Robert Jurak, Milojka Drobne, Nivea Kofol, Bryan Lauch, Renate Mehlmauer, Albert Mesner, Tomaž Plavec, Gregor Purgaj, Mitja Stanek, Brane
Širca in Izidor Zadravec. Tema letošnje kolonije je bila Animals – živali.

Umetnik je bil rojen leta 1970 v Negotinu v Srbiji. Kot velik
ljubitelj stripov je v začetku študiral grafiko, pozneje skulpturo na Umetniški fakulteti v Beogradu. Šest let je ustvarjal v
Budimpešti kot scenograf v nacionalnem gledališču in postal
član združenja madžarskih kiparjev. Od leta 2007 do 2011 je
vodil združenje likovnih ustvarjalcev v Negotinu. Sodeluje na
številnih domačih in mednarodnih razstavah, tako skupinskih
kot tudi samostojnih. Imel je razstavo Urban fetish II, kolekcijo skulpture in male plastike, leta 2008 pa razstavo Anatomija mitologije. Kot član in vodja deluje v številnih umetniških
združenjih po Balkanu in širše. Je dobitnik številnih priznanj
in predavatelj na mnogih simpozijih ter likovnih kolonijah po
vsem svetu. V prihodnje so njegovi cilji ustvarjanje v Romuniji,
simpozij na Kitajskem, v Koreji … Ko govorimo o Mafi, govorimo o vrhunskem umetniku svetovnega kova, ki bo pustil pečat
tudi v naši občini.
Na kratko povejte nekaj o sebi.
Prihajam iz Negotina, manjšega kraja v
Beogradu. Bil sem član glasbene skupine
Irfan Muertes, ki je pred devetimi leti
razpadla. V svojem času bivanja v Logarovcih sem poslušal različne zvrsti glasbe
in sem se navdušil nad Magnificom.

Se da živeti od umetnosti?
Da, nekako se da.

Začetki vašega dela, kaj ustvarjate in iz
katerih materialov?
Odkar pomnim, sem rad risal. Zanimali
so me stripi, filozofija, mitologija … Kiparim, rišem in ustvarjam iz kamna, železa,
gline in plastike. Snemam krajše filme,
kot je Funeral dance of Irfan Muertes.

Lahko poveste kaj o konju kasaču, ki ga
izdelujete?
Največja prednost pri tej umetnini je to,
da imam prosto pot. Veliko mi pomeni,
da se lahko svobodno izražam. Konja
bom skušal prikazati kot realističnega,
seveda na svojstven umetniški način.

Kako vidite našo občino?
Imate veliko potenciala. Tudi v umetniškem smislu, saj imate Roberta, ki je
prava gonilna sila te smeri.

Kako se počutite pri nas?
Zelo sem zadovoljen z bivanjem in ustvarjanjem v Logarovcih, saj imam tri
pomembne asistente, pomočnike: Marka, Marjana in Saša. Za potešitev lakote
poskrbita Jana in Slavica. Ob dobri glasbi,
delu in hrani mi res nič ne manjka.
Nataša Vengust
Foto: Studio Wolf

V Galeriji Art Jurak v Logarovcih je ves
junij kiparil priznani umetnik iz Srbije
Nedim Hadži Ahmetović, ki je s pomočjo treh članov društva ustvaril skulpturo
ljutomerskega kasača, ki bo postavljena
na križevsko krožišče. V sklopu kiparske
kolonije bi se tako naj vsako leto ustvarilo
nekaj večjih skulptur, ki bi tvorile formo
vivo, in bi privabljale obiskovalce v našo
občino. V prihodnosti se bo oblikovala pohodniška in kolesarska pot po poti
forme vive.
Prvič pa so organizirali tudi tabora za
otroke, kjer je enaintrideset osnovnošolskih otrok iz celotne Slovenije ustvarjalo
na filmskem in glasbenem področju.
Tabora Filmska valilnica in Glasbeno-filmska valilnica sta omogočila,
da so otroci poleg umetniškega ustvarjanja in izobraževanja spoznali Prlekijo,
navezali stike z vrstniki in lokalnimi
prebivalci. Otroci so s svežimi idejami ob
pomoči vrhunskih pedagoških mentorjev
s področja produkcije in glasbe Markom
Wolfom, Ludvikom Roganom, Miranom

Flegarjem ter Damjanom Kuzmo ustvarili kratki igrani film in lastno avtorsko
glasbo.
Ob kiparski koloniji in taboru pa se je
vsak večer odvijal tudi bogat spremljevalni program. Dogajanje se je pričelo v nedeljo, 2. julija, v Kulturnem domu Križevci.
Ta večer je bil posvečen otrokom iz tabora. Obiskovalci so si ogledali kratki film
Odvisnik in dokumentarni film dijakov
drugega letnika GFML Pravijo ji dom. Po
ogledu filmov so se v dveh skupinah s pesmimi predstavili otroci, ki so sodelovali
na taborih.
Na ponedeljkovi otvoritveni prireditvi
so obiskovalcem v vaškem jedru zaigrali
člani KUD Muzika Križevci, predstavili
so konja kasača iz hleva Dušana Zorka in
zavrteli kratek film Nedima Hadžija Ahmetovića.
V torek je bila otvoritev fotografske
razstave v prostorih župnišča, pred
razstavo so otroci iz tabora pripravili
kratek koncert, umetniki pa so recitirali pesmi iz pesniške zbirke Monike Čuš

Bežala bi s konji. Sledil je ogled filma Val.
V sredo so v vaškem jedru sodelujočim
na taboru podelili nagrade, potem pa so
odvrteli znanstveno-fantastični film Venus project.
Četrtek je bil Jazz večer, prepleten z odlično glasbo v izvedbi skupine Jože Zadravec JAZZ kvarteta s pevko Natalijo
Tumpej. V petek so se ljubitelji kulture
lahko sprostili v ŠRC Boreci, kjer so jim
zaigrali rogisti, pesmi pa je ob čudoviti
inštalaciji ozadja recitiral Branko Pintarič ob spremljavi violine, ki jo je igrala
Mirjam Mah.
V soboto, 8. julija, se je letošnja kolonija zaključila s koncertom mladih rock
skupin.
Helena Krajnc

Kako to, da vas je pot zanesla v Slovenijo?
Hmm ... Roberta Juraka sem spoznal
preko facebooka in v roku dveh ur sva se
zmenila vse potrebno za odhod.
Katera so vaša pomembnejša dela?
Najraje upodabljam skulpture iz grške
mitologije, kentavra in minotavra. Moje
umetnine so povsod po svetu: v Rusiji,
Iranu, na Kitajskem, v Turčiji, Angliji,
Romuniji … Vsaka izmed njih je zgodba zase in nosi svoj pomen. Posebej sem
ponosen na skulpturo, ki sem jo naredil
lansko leto na Kitajskem, sedaj pa na
konja, ki ga ustvarjam, saj vanj vlagam
iskrena čustva.
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Teden ljubiteljske kulture 2017
Slovenija se s tednom ljubiteljske kulture pridružuje evropskim državam, ki se vsako leto poklonijo ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem. Tako opozorijo na pomen, kakovost in množičnost ljubiteljske kulture v sodobni družbi. Kulturno društvo Križevci pri Ljutomeru je v okviru tega projekta pripravilo prireditev ob 70-letnici
folklorne skupine, 6. tradicionalni folklorni in literarni večer.
O folklorni skupini Kulturnega društva Križevci pri Ljutomeru
Njihovi začetki segajo v leto 1947, ko se je porodila neizmerna
želja po obujanju in ohranjanju kulture na področju ljudskega
oziroma folklornega plesa. Prva mentorica folklorne skupine je
bila Ana Heric. Dvanajst let za tem so v Osnovni šoli Križevci ustanovili folklorno skupino za mlajše plesalce pod vodstvom Manje Mikl. V Železnih dverih so se udeleževali vinskih
praznikov, v Ljutomeru občinskih praznikov in v Logarovcih
proslav ob jubilejih NOB. V posebnem spominu jim je ostalo
tudi sodelovanje na Kmečkem balu. Nastopali so tudi v drugih
republikah takratne Jugoslavije, v Italiji in Avstriji. Pomemben
dogodek je bil tudi nastop v oddaji o starih običajih in ljudskih
pesmih na RTV Ljubljana leta 1976. Številni njihovi plesalci so
prejeli Maroltovo priznanje. Zelo ponosni so na Stojana Weixla,
ki je prejel Zlati Maroltov znak in Viktorja Slavinca, prejemnika Maroltove listine. Oba sta dolga leta delovala kot vodji folklorne skupine. Sedaj skupina šteje štirinajst članov in deluje pod
vodstvom Marte Zmazek. Trije izmed njih so člani že več kot
štirideset let (Milan Slavič iz Stare Nove vasi, Majda Marin iz
Borecev in Marta Zmazek iz Radoslavcev).

Folklorna skupina Kulturnega društva Križevci pri Ljutomeru praznuje 70 let delovanja
V počastitev jubileja so 11. maja v galeriji župnišča v Križevcih
pripravili razstavo slik in predstavitev biltena, ki so ga izdali ob
tej priložnosti.
Uvodoma so nas pozdravili rogisti in govornica Valerija Žalik.
Folklorni skupini je župan mag. Branko Belec ob tem dogodku
podelil posebno priznanje občine. Dejal je, da ima folklora velik pomen, saj povezuje ljudi različnih starostnih skupin, ustvarja nepozabne spomine in pripomore k ohranjanju tradicije
in identitete naroda. Sledil je krajši kulturni program. Folkloristi so se urno zavrteli ob venčku plesov, Matilda Slavič iz
Bučečovcev je zapela pesem Med iskrenimi ljudmi in Venček
narodnih, Živa Jurič pa je na violino zaigrala ljudsko pesem
Zrejlo je žito. Gospa Žalik je poudarila pomen prenašanja folklore, kulture, plesa in glasbe iz roda v rod ter pomen folkloristov, ki spoštujejo ustvarjalno moč, vrednote in tradicijo svojih
prednikov. Iskreno je čestitala vsem, ki so kakor koli prispevali
k obstoju folklorne skupine. Na dogodek so povabili vse sedanje
in nekdanje plesalce. Predsednica društva Silva Duh je predstavila vsebino biltena in zbrane povabila na ogled razstave slik,
ki so jih prispevali plesalci in njihovi svojci. V biltenu je slikovito predstavljena zgodovina folklorne skupine, njen razvoj, nastopi in vsi plesalci. Dejala je, da je bilten poklon in zahvala vsem
ljubiteljskim plesalcem, njihovim vodjem in godcem, predvsem
pa naj bo spodbuda mlajšim, da bi se priključili njihovim vrstam in nadaljevali ter ohranjali tradicijo. Večer se je zaključil s
prijetnim druženjem in obujanjem spominov.

Teden ljubiteljske kulture se je zaključil s 6. tradicionalnim
folklornim večerom
12. maja je sledil folklorni večer. V bogatem programu so nastopili: otroška folklorna skupina OŠ Križevci pri Ljutomeru,
otroška folklorna skupina KUD Vučja vas, domača folklorna
skupina, folklorna skupina zamejskih Slovencev na Madžarskem iz Sakalovcev, folklorna skupina KD Cven, ljudske pevke
iz Vučje vasi, etno skupina križevskih upokojencev Veseli Prleki, ljudska pevca Olga in Anton Donko in domača pesnica Olga
Antič. Program sta v vlogi babice in vnukinje povezovali Silva
Duh in Žanin Tobias. Ob tej priložnosti so plesalci folklorne
skupine KUD Križevci prejeli Maroltove značke za dolgoletno plesno udejstvovanje. Ob koncu prireditve smo si ogledali
posnetek domače folklorne skupine, ki je bil predvajan na RTV
Ljubljana leta 1976 v oddaji o starih običajih in ljudskih pesmih.
Nataša Vengust
Foto: arhiv KUD Križevci

Na novih orglah so zaigrali
priznani organisti iz tujine
V križevski cerkvi zborovski in dva orgelska koncerta
V letošnjem letu so v župnijsko cerkev
prišli nastopat zbor Collegium vocale
Celje, nizozemski organist in mednarodno uveljavljen pedagog Peter den Ouden,
v okviru občinskega praznika še avstrijska organista Manfred Tausch in Johannes
Ebenbaur, njun nastop pa je popestrila
avstrijska sopranistka Susanne Kurz.
Na koncertu so pevci knežjega mesta
predstavili sakralne skladbe od renesanse do danes. Z deli slovenskih in tujih
skladateljev so se nazadnje predstavili na
mednarodnem tekmovanju v Bratislavi, kjer so z udeležbo v dveh kategorijah
osvojili dve zlati priznanji.

Manfred Tausch
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Nizozemski organist je odigral dela
baročnih in romantičnih skladateljev ter
tako instrument predstavil v vseh svojih
zmogljivostih. Avstrijska organista sta
odigrala koncert na dveh orglah hkrati.
To je bilo res nekaj izjemnega, saj je bilo
veliko improvizacije. Poslušalci so v začetku lahko napisali svoje predloge skladb,
ki bi jih želeli slišati, umetnika pa sta improvizirala in nastale so nove skladbe.
Publika je bila navdušena. Nastopajoče
so nagradili z bučnim aplavzom.
Andreja Obal

Peter den Ouden

Susanne Kurz

Johannes Ebenbaur
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Petja Kolenko in njeni kolaži

Vaša, naša Mura

Petja Kolenko, študentka 4. letnika likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti v
Ljubljani, doma iz Ljutomera, je v začetku junija postavila svojo razstavo slik in
kolažev v galeriji Art Jurak v Logarovcih.
Mlada umetnica je prvič razstavljala lani
novembra na Metelkovi, letos marca pa
v večnamenskem prostoru Zieferblat v
Ljubljani, sodeluje pa tudi na skupinskih razstavah. Nekaj mesecev se je izobraževala na hrvaški likovni akademiji na Reki, aktivno pa sodeluje tudi na
filmskem festivalu v Ljutomeru. Petja
ustvarja v tehniki kolaža, kombinira pa
tudi slikarske in risarske tehnike. Razstava je zelo barvita in živahna, kakršno je
življenje mladega človeka. Nekaj dni po
razstavi je spakirala kovčke in poletela
čez Atlantik, od koder bo zagotovo prinesla mnogo čudovitih vtisov, ki jih bo delila z nami v čisto svojem načinu izražanja.

V okviru občinskega praznika Občine Križevci je v sredo, 7. septembra, Kulturno društvo Križevci pripravilo
Slavičev večer z naslovom Vaša, naša Mura.

Lijana Jurak
Foto: Studio Wolf

Kabaret Kisla Žüpa je navdušil obiskovalce

Ta večer obeležujemo v spomin na dr.
Matija Slaviča, ki je bil teolog, prevajalec,
pedagog in velik človek. Zavzemal se je
za priključitev Prekmurja k matični državi in je odigral pomembno vlogo za naš
konec države. Aktualna tema prireditve
je bil odnos prebivalcev desnega in levega brega reke Mure. Robert Jurak je skozi
klepet z gostjo Simono Cizar povezoval
program. Poudarjala sta pomen povezanosti, pravičnosti in enotnosti vseh panonskih ljudi, ne glede na pripadnost
levemu ali desnemu bregu. Povezovalca sta govorila vsak v svojem narečju, s
čimer sta prireditvi dodala še posebno

KUD Muzika Križevci je ob 8. marcu v kulturni dvorani v Križevcih izvedla prireditev Šopek želja za dan
žena. S širokim repertoarjem zimzelenih skladb so v dvaindvajsetčlanski zasedbi navdušili občinstvo v polni
dvorani kulturnega doma v Križevcih.
Belec, ki je ob mednarodnem prazniku
dnevu žena čestital vsem ženskam ter
obudil spomine na preteklost in svoje
otroštvo, ko je še sam kot otrok sodeloval
na podobnih prireditvah. Povedal je, da
so otroci za žene, matere in dekleta nabirali zvončke in norice ter zanje pripravili
program s pesmijo in recitacijo.
Predsednik KUD Muzika Križevci,

Nataša Vengust
Foto: Hugo Vengust

Prleška avtorja in humorista Marko Kočar in Tadej Vesenjak sta s kabaretom Kisla žüpa nasmejala obiskovalce, ki so se udeležili prireditve v
mesecu novembru.

Prireditev Šopek želja
V goste so povabili še kvartet Štirje študenti, ki so na svojstven, hudomušen način
predstavili skladbo Nos. Program je popestril še duet s pevko Saro Koler Urbanič
in pianistom Valterjem Klemenčičem.
Svoj talent in pridobljeno znanje pa so na
odru prikazali še trije otroci, dva na kitari
in eden na harmoniki. Zbrane je nagovoril župan Občine Križevci mag. Branko

noto. Nastopili so: panonska jazz skupina Two generation, Marko Kočar in Tadej
Vesenjak. Osrednji lik večera je bil Aleš
Ivanuša, ki je svetovni prvak v breakdancu. Povedal je nekaj besed o svoji plesni
karieri, svoje pa je dodal še njegov trener
Dejan Zečević iz plesne šole Zeko. Plesalci so nas navdušili s plesom in zahtevnejšimi elementi breakdanca.
V duhu povezanosti so za zaključek vsi
nastopajoči zapeli in zaplesali ob spremljavi Tadeja Vesenjaka.

Drago Belec se je zahvalil dirigentu Alešu
Lubiju za številne priredbe, organizacijo
ter ves trud, ki ga vlaga v delo pihalnega
orkestra. Prisotnim se je zahvalil za obisk
in podporo ter obljubil, da bo prireditev
postala tradicionalna. Obiskovalci so nastopajočim namenili velik aplavz.
mag. Lidija Domanjko

Na satiričen način sta opisala situacijo v
današnji družbi in boj za materialne dobrine, ne glede na to, ali si posameznik
le-te lahko zagotovi. Poleg tega sta
obravnavala še tematiko uspeha, ljubezni, domačih produktov, na koncu sta se
dotaknila tudi pogreba. Vsaka avtorska
skladba je imela svoj pomen. Avtorja sta
predstavo izvedla v prleškem narečju.
Obiskovalcem sta med drugim poveda-

la, da se ljudje posameznikov ne bodo
spominjali po tem, kakšne avtomobile
vozijo, kako se oblačijo oziroma kažejo z
drugimi materialnimi dobrinami, pač pa
po tem, kaj dobrega so naredili za družbo, za ljudi. Pomembno se je družiti in
imeti prijatelje.
mag. Lidija Domanjko
Foto: Tomo Köleš

Komedija Ko bom oblast
Kulturno društvo Ivan Kaučič iz Ljutomera je v petek, 10. februarja 2017, v
Križevcih gostovalo s komedijo Vinka
Möderndorferja Ko bom oblast. V poldrugi uri smeha in zabave so dodobra
ogreli križevsko publiko in ob koncu
predstave poželi bučen aplavz. V igralski
zasedbi so med drugimi nastopile tudi
tri občanke: Vera Slavič, Urška Osterc in
Ljuba Erhatič.
mag. Lidija Domanjko
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Slovenski kulturni praznik

Čarobni december

V nedeljo, 5. februarja 2017, smo obeležili slovenski kulturni praznik v
Kulturnem domu v Križevcih pri Ljutomeru.

V soboto, 10. decembra, je Kulturno društvo Križevci v Kulturnem domu v Križevcih pripravilo že drugo
prireditev Čarobni december.
		

Kulturno društvo Križevci, katerega
predsednica je Silva Duh, je pripravilo
večer z bogato kulturno noto. Slavnostna
govornika na prireditvi sta bila ravnateljica Osnovne šole Križevci Vasilija Stolnik,
in župan Občine Križevci mag. Branko
Belec. Stolnikova je predstavila pomen
kulture in izobraževanja. Kot sociologinja kulture je poudarila, da je potrebno
sprejemati drugačnost, da ljudje ne smejo
imeti predsodkov in da je potrebno znati predvsem poslušati, ne samo govoriti.
Potrebno je predvsem aktivno poslušanje. Med drugim je povedala, da je fizično
nasilje na šoli skoraj povsem izkoreninjeno, opaziti pa je še verbalno nasilje, tudi
med mlajšimi, in na šoli si želijo odpraviti tudi to vrsto nasilja. Zato se strokovno
osebje nenehno izobražuje, svoje znanje
pa prenaša tudi na otroke in starše. Kultura je pravzaprav proces, ki se dogaja v
človeku in odseva človeka. Župan mag.
Branko Belec je govoril o pomenu kulture
v občini. Omenil je, da je zadovoljen, da
so društva v občini aktivna, da jih občina pri delu spodbuja in jim namenja proračunska sredstva ter da je v zadnjih nekaj

Z izborom božičnih in drugih pesmi sta
nastopila otroški in mladinski pevski
zbor OŠ Križevci pod vodstvom mentoric Katje Vunderl in Renate Mikl ob
klavirski spremljavi profesorice Katje
Žibrat. Nastopili so še: Kitarska sekcija
iz Radencev z vodjem Jožetom Farkašem,
Domen Onassis na klavirju, Ajda Weis na
harmoniki, Lucija Divjak in Lara Weis
na violini, Ana Marija Divjak na flavti
in štirje pozavnisti: Žan Žuman, Krištof
Bohanec, Maj Slavič in Maj Prelog. Manica Sušec je pripravila in izvedla pripoved Deklica z vžigalicami Hansa Cristiana
Andersena, ob njej pa je nastopila Žanin
Tobias.Program je imel pridih prazničnih
dni, ko smo si bliže in si izkazujemo zaupanje in ljubezen. Gledalci smo tako odšli
domov s prijetnimi občutki in doživetji.

letih opazen velik napredek pri aktivnostih društev. Nadalje je poudaril, da je denar pri vsem tem drugotnega pomena, saj
je v delovanje kulturnih društev vloženih
veliko ur prostovoljnega dela aktivnih
članov društev. V zadnjem času sta bili
na območju Občine Križevci ustanovljeni
dve novi kulturni društvi, Društvo 29 a
in KUD Muzika. Župan je povedal, da
vsakdo ne more biti poet, pisatelj oziroma
druge vrste umetnik na najvišjem nivoju.
Vsak ne more biti Prešeren, Cankar, Slak
ali Avsenik, lahko pa si vsak po najboljših
močeh prizadeva, da je dober in pošten
človek, da ni zavisten in da tudi sosedu
privošči le najboljše. Kulturo predstavlja
tudi raven oblačenja, način govora, kultura pitja.
Glasbeni program sta popestrila
vokalistka Sara Koler Urbančič iz Zgornje Ščavnice, na klavirju jo je spremljal
Valter Klemenčič iz Radencev. Lastni
opus pesmi je predstavil Branko Pintarič,
na violini ga je spremljala Mirjam Lah. V
goste sta prišla iz Rogašovcev.

Nataša Vengust
Foto: Milena Rajh

mag. Lidija Domanjko

Rogisti popestrili kulturno dogajanje
Nedelja, 11. junija, je bila v Križevcih pri Ljutomeru glasbeno bogatejša. V centru kraja, pred cerkvijo, so
Križevski lovski rogisti izvedli promenadni koncert.
Poleg območnih srečanj lovskih rogistov,
ki jih organizirajo v Križevcih, so tudi
promenadni koncerti postali tradicionalni. Le-te izvajajo vsako leto tudi na Glavnem trgu v Ljutomeru.

Jeseni, 1. septembra, v okviru občinskega
praznika pripravljajo jubilejni koncert za
35 let delovanja društva, na katerega vse
občane vljudno vabijo. Tako želijo prispevati svoj del k ohranjanju in razvoju

splošne kulturne dejavnosti v ožji in širši
regiji ter tako predstavljajo delovanje
lovcev tudi na glasbenem področju.
Bogomir Heric

Tokrat so predvajali lovske koračnice
znanega slovenskega avtorja Jožeta Grleca: Pozdrav rogistov, Rogisti prihajajo in
Pozdrav Slovenj Gradcu. Avtorji drugih
skladb pa so: Reinhold Stief (Begrüssung,
Hubertusmarsch in Jägermarsch Nr.3),
Aloiz Kollegger (Jubilejna fanfara) in Stefan Groysbeck (Fanfara za rogiste Schallaburg).
Rogisti se radi odzovejo tudi na povabila društev za sodelovanje na njihovih
prireditvah, izvajajo lovske maše ter
obiščejo domove ostarelih občanov v
Lukavcih in Ljutomeru.
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Božično-novoletni pohod

60 let PGD Grabe

Društvo DIPOP je 23. decembra organiziralo božično-novoletni pohod z baklami. Pohod je potekal od Križevcev do Banovcev, kjer smo si ogledali božično vas. Tam so nas postregli s
kuhanim vinom, čajem in domačimi dobrotami. Po povratku
v vaško jedro smo si ogledali jaslice v Borecih. Druženje smo
zaključili ob vročem čaju in kuhanem vinu. Dogodek je pričaral
pravo praznično vzdušje.

V soboto, 3. junija, je PGD Grabe praznovalo svoj
okrogli jubilej. S proslavo in zabavo so proslavili 60
let delovanja društva, ki so ga vaščani ustanovili leta
1957.

Nataša Vengust

Deset let radiokluba Prlek Ljutomer
Letos člani radiokluba Prlek obeležujemo deset let obstoja. Radioklub pokriva območje Občin Križevci in
Ljutomer z dokaj enakomerno pokritostjo z operaterji v obeh občinah. To pa ne pomeni, da je radioamaterska
dejavnost na tem območju stara le deset let. Dokumenti dokazujejo aktivnosti že leta 1959, zanimanje za radijsko tehniko pa se je v naših krajih začelo že leta 1953.
Od teh časov do danes se je zelo veliko
spremenilo. Treba je omeniti, da prenos
raznih podatkov preko radijskih valov
ni redkost v naših vrstah. Seveda je zelo
pomembno delovanje radioamaterjev v
kriznih situacijah. Smo organizacija, ki
deluje v okviru civilne zaščite in v tem
sklopu poskrbimo za prenos informacij
oziroma vzpostavitev zvez. To se je v
Sloveniji nazadnje zgodilo leta 2014 ob
žledu na Notranjskem. Takrat so naši
kolegi s svojo opremo pomagali gasilcem pri prenosu informacij, z zagotovitvijo improviziranih repetitorjev in tudi
samih radijskih postaj. Vsekakor pa to ni
bila edina aktivacija, ko so radioamaterji delovali v dobro ljudi. Radioamaterji
imamo za svoje delo dodeljene določene
frekvence, ki so nam na voljo. Tako lahko
s praktično uporabo in s poskusi raziskujemo delovanje naše tehnike. Pri tem zelo
pomagajo najrazličnejša tekmovanja, ki
omogočajo test zmožnosti naše opreme.
Različne frekvence pa omogočajo različne vrste dela. Tako nižje frekvence
omogočajo komunikacijo na daljše
razdalje, ob dobrih pogojih tudi po celem
svetu. Na višjih frekvencah pa se komunicira na krajše razdalje. Temu primerne
so tudi razlike v načinih zvez. Temu
pravimo modulacija. Večini je najbolj
znana FM modulacija z radia, ki je precej
v uporabi tudi v radioamaterstvu. Poleg
nje obstajajo še druge govorne modulacije, kot so AM, SSB, DV. Poleg modulacij,
ki prenašajo govor, pa obstajajo še modulacije, kot so CW ter digitalne modulacije, kot so PSK32, PACTOR, APRS … CW
ali telegrafija je najstarejša modulacija.
Pri njej se uporablja Morsejeva abeceda
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in dobro izurjeni operaterji jo spremenijo
v besedilo s pomočjo poslušanja ter oddajajo s pomočjo ročnega tasterja. Vse te
tematike vsak radioamater spozna na radioamaterskem tečaju. Na tečaju spozna
elektroniko, radijsko opremo, obnašanje in pravila na radijskih valovih. Spozna tudi samo razširjanje radijskih valov
in frekvence, ki jih sme uporabljati. Po
opravljenem izpitu lahko radioamater na
teh frekvencah poleg sprejemanja signalov le-te tudi oddaja.
Radioamaterji nismo aktivni samo
doma, saj se z radijsko tehniko tudi odpravimo na prosto. Tako poznamo tekmovanja SOTA, IOTA, COTA in ARG.
SOTA je vzpostavljanje zvez z vrhov hribov in gora. IOTA je tekmovanje z otokov
in COTA tekmovanje z gradov. ARG ali
Lov na lisico pa je tekmovalna disciplina,
razširjena po vsem svetu, kjer tekmovalci

s pomočjo svojega ročnega sprejemnika
poiščejo do pet oddajnikov (lisic) in ciljnega. Vrstni red iskanja je poljuben – razen ciljnega, ki pomeni, da je tekmovalec
prišel v cilj. Prvi trije tekmovalci v kategoriji prejmejo medalje, vsi pa dobijo tudi
priznanja. Letos smo v radioklubu Prlek
že drugič pripravili tekmo v ARG-ju.
Tekme so se udeležili tekmovalci iz vse
Slovenije in gosti iz sosednje Hrvaške.
V samem članku je težko zapisati vse, kar
se da delati v okvirju tega hobija, zato vabimo zainteresirane, da nas obiščejo na
spletni strani http://www.s59plk.si ali na
Facebook strani Radioklub Prlek. Lahko
pa nas kontaktirate na e-pošto s59plk@
gmail.com.
Andrej Žnidarič
Foto: Darja Žankar

Skozi leta so dokazali, da so povezano in požrtvovalno društvo, ki je s svojim delovanjem in aktivnostmi močno vpeto v
vaško dogajanje. V vasi Grabe je pri vsaki hiši doma vsaj en član
gasilskega društva. Tesno so povezani tudi s športnim društvom. Skupaj skrbijo za zgledno urejen vaško-gasilski dom, ki so
ga leta 2009 obnovili s pomočjo evropskih sredstev in složnih
vaščanov ter njegovo okolico.
V počastitev obletnice PGD Grabe se je na proslavi sprehodilo
več kot sto dvajset uniformiranih gasilk in gasilcev ter štiriindvajset praporov. Proslava se je odvijala v šotoru, kjer je po glasbenem nastopu sledil povzetek zgodovine in delovanja društva.
Nato je prisotne pozdravil predsednik društva Jožef Slavič. V
njihovo čast so nato spregovorili župan Občine Križevci mag.
Branko Belec, predsednik Gasilske zveze Križevci pri Ljutomeru Dragotin Rakuša, poveljnik križevske gasilske zveze Milan
Antolin ter Stanko Hunjadi, častni poveljnik Gasilske zveze
Ljutomer. Vsi so v svojih govorih poudarili pomembnost

prostovoljnega gasilstva ter tovarištva. V znak tovarištva in
dobrega sodelovanja je predsednik PGD Logarovci Jože Babič
društvu podaril simbolno darilo, sliko, ki prikazuje prijateljski
odnos med društvoma.
Praznovanje so zaključili z zabavo pod šotorom, kjer je prisotne
pričakalo okrepčilo in skupina Od bifeja do bifeja.
Helena Krajnc

Blagoslov mladinskega
prapora GZ Križevci in
vozila PGD Iljaševci
V nedeljo, 7. maja, smo gasilci GZ Križevci praznovali. Razlogov, da smo se zbrali v tako velikem številu,
je več. Blagoslovili in prevzeli smo namreč nov gasilski mladinski prapor in blagoslovili moštveno vozilo
PGD Iljaševci.
Slovesnosti je prisostvovalo sto dvajset uniformiranih gasilcev,
štirinajst nosilcev gasilskih praporov in šestdeset mladih gasilcev. S svojim obiskom in spodbudnimi besedami so navzoče
pozdravili predsednik GZ Križevci Dragotin Rakuša, župan
Občine Križevci mag. Branko Belec, ravnateljica OŠ Križevci
Vasilija Stolnik, predsednik mladinske komisije pri Gasilskem
regijskem svetu Pomurja Bojan Lončar, predsednik PGD Iljaševci Miran Dajčar in predsednik komisije za mladino pri GZ
Križevci Denis Čuk. Za pogostitev navzočih je poskrbelo PGD
Iljaševci. Sveto mašo, blagoslov mladinskega prapora in moštvenega vozila PGD Iljaševci je opravil župnik Štefan Vinkovič. Še zmeraj pa se številnim zagotovo poraja vprašanje, zakaj ta prapor. Odgovor je preprost. Naša gasilska mladina si ta
prapor zagotovo zasluži z dosedanjim delom in dosežki, ki jih
dosega na lokalni, regijski in državni ravni. Spoštovana gasilska
mladina, ne pozabite slogana na vašem praporu: Vi ste naša
prihodnost.
Denis Čuk
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Kviz gasilske mladine Gasilske zveze Križevci

16. državni kviz gasilske mladine

V skladu s programom dela GZ
Križevci in planom Komisije za
delo z mladino v GZ Križevci je 5.
marca v organizaciji Prostovoljnega gasilskega društva Stara Nova
vas potekal kviz gasilske mladine
2017. Vse ekipe so prikazale veliko
mero spretnosti in znanja.

Gasilska zveza Slovenije in GZ
Šmartno pri Litiji sta organizirali
letošnji 16. državni kviz gasilske
mladine Slovenije. Kviza, ki je potekal v soboto, 1. aprila, v prostorih
Osnovne šole Šmartno pri Litiji, se
je udeležilo osemintrideset pionirskih ekip, osemintrideset ekip
mladincev in dvaintrideset ekip
gasilcev pripravnikov iz celotne
Slovenije. Na državni kviz so se
uvrstile prve tri ekipe v kategoriji
na regijskem kvizu.

Tekmovanje je potekalo v skladu s pravili Gasilske zveze Slovenije. Sodelovalo je
trinajst ekip pionirjev, enajst mladinskih
ekip in dve ekipi pripravnikov, skupaj je
bilo več kot sto tekmovalcev. Za prva tri
mesta so bili podeljeni pokali, vsi tekmovalci in mentorji pa so prejeli medalje.

Iz GZ Križevci so se na državni kviz
uvrstile štiri ekipe. V kategoriji pionirji sta
na državnem kvizu tekmovali dve ekipi
PGD Vučja vas, v kategoriji mladinci ekipa PGD Vučja vas in ekipa pripravnikov iz
PGD Kokoriči.

Matej Babič

Doseženi rezultati:
mesto
1.
2.
3.

pionirji
PGD Vučja vas 1
PGD Vučja vas 2
PGD Vučja vas 3

mesto
1.
2.
3.

mladinci
PGD Ključarovci
PGD Iljaševci
PGD Vučja vas 2

Matej Babič

Doseženi rezultati:
mesto pionirji
5.
PGD Vučja vas 1
32. PGD Vučja vas 2

mesto pripravniki
1.
PGD Ključarovci
2.
PGD Kokoriči

13. regijski kviz gasilske
mladine Pomurja
Pomurski regijski svet in Gasilska zveza Ljutomer
sta organizacijo 13. regijskega kviza gasilske mladine pomurske regije zaupala PGD Mala Nedelja.
Kviza, ki se je odvil v soboto, 18. marca, v prostorih
Osnovne šole Mala Nedelja, se je udeležilo oseminštirideset pionirskih ekip, devetinpetdeset ekip
mladincev in osem ekip gasilcev pripravnikov iz
gasilskih društev pomurske regije.
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mesto mladinci
14. PGD Vučja vas
24. PGD Kokoriči

Na otvoritveni slovesnosti v telovadnici osnovne šole so mlade
gasilce in gasilke ter sodniški zbor pozdravili podpredsednik
GZS in predsednik pomurskega regijskega sveta Milan Antolin, predsednik GZ Ljutomer Andrej Rus, namestnik poveljnika
pomurske regije in poveljnik GZ Ljutomer Andrej Trstenjak,
članica mladinskega sveta GZS Janja Vlaj in podžupan Občine
Ljutomer Janko Špindler, potek tekmovanja pa je tekmovalcem
predstavil predsednik mladinske komisije pomurske regije Bojan Lončar.
Ekipe, ki so jih sestavljali trije tekmovalci oziroma tekmovalke
in mentor, so se pomerile v kvizu, štafetnem vezanju vozlov in
v gasilskih spretnostih. Zahtevnost nalog je bila prilagojena starostnim skupinam. Tekmovanje je potekalo v pravem tekmovalnem duhu ob bučni spodbudi navijačev, razen v teoretičnem
delu, kjer je bila zahtevana stroga tišina.
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Na končni rezultat je poleg znanja in spretnosti do neke mere
vplivala tudi sreča.
Zaključne slovesnosti s podelitvijo priznanj in pokalov sta se
poleg že omenjenih gostov udeležila župan Občine Križevci
mag. Branko Belec in predsednik GZ Križevci Drago Rakuša,
ki nista skrivala zadovoljstva in ponosa, saj so bili mladi gasilci
iz te občine v vseh treh kategorijah uvrščeni med tri najboljše,
uspeh mladih gasilcev iz prleškega dela pomurske regije pa so
dopolnili še pripravniki iz PGD Kapela z osvojenim prvim mestom v svoji kategoriji.
Matej Babič
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Rezultati treh prvouvrščenih ekip v kategoriji:
mesto
1.
2.
3.

pionirji
Vučja vas 2 (GZ križevci pri Ljutomeru)
Vučja vas 1 (GZ Križevci pri Ljutomeru)
Korovci 1 (GZ Cankova)

mesto
1.
2.
3.

mladinci
Zenkovci (GZ Puconci)
Vučja vas 1 (GZ Križevci pri Ljutomeru)
Tešanovci (GZ Moravske Toplice)

mesto
1.
2.
3.

pripravniki
Kapela (GZ Radenci)
Kokoriči (GZ Križevci pri Ljutomeru)
Lipa (GZ Beltinci)
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4. Mladinski tabor

Občinsko gasilsko prvenstvo Gasilske zveze Križevci

Poveljstvo Gasilske zveze Križevci in komisija za mladino GZ Križevci sta izvedli 4. Mladinski gasilski tabor,
ki je potekal od 15. do 19. avgusta 2016 v PGD Boreci.

V nedeljo, 4. junija, je na Grabah pri Ljutomeru v organizaciji Gasilske zveze Križevci potekalo občinsko
gasilsko prvenstvo 2017.
Tekmovalo je osemdeset pionirjev, petdeset mladincev, sto sedemdeset članic in
članov in triinšestdeset starejših gasilk in
gasilcev. Devetintrideset ekip je nastopalo
v naslednjih kategorijah: pionirji, mladinci, članice A in B, člani A in B, starejše
gasilke in starejši gasilci. Sodelovala so
vsa prostovoljna gasilska društva iz GZ
Križevci z vsaj eno ekipo, nekatere pa celo
s sedmimi ekipami različnih kategorij. S
svojo prisotnostjo sta nas počastila tudi
župan Občine Križevci mag. Branko

Tabor je bil namenjen gasilski mladini GZ Križevci v starosti
od 7. do 14. leta oziroma šoloobveznim otrokom, ki so končali
prvi razred, vključno z mladino, ki je letos končala osmi razred
osnovne šole in so člani gasilske organizacije. Namen tabora je bil spodbujanje mladostniškega druženja, timsko delo v
skupinah, spoznavanje gasilsko-športnih disciplin, spoznavanje osnov postroja in upoštevanje povelj, športne in družabne
igre ter preživeti pet dni brez računalnika, tablice in mobilnega
telefona. Letošnjega tabora se je udeležilo kar šestdeset mladih
gasilcev, mentorji in ostali izvajalci programa. Mladi so s pomočjo kompasa in karte izvedli orientacijski pohod od Borecev
do Banovcev.
Popoldneve so preživeli na bazenih kopališča Banovci. Predstavili so se jim kinologi Kinološkega društva Ljutomer-Križevci. Reševalci nujne medicinske pomoči Ljutomer so jim predstavili opremo in rabo defibrilatorja. PGD Murska Sobota se jim
je v petek predstavilo z avtolestvijo, ki je namenjena reševanju
z višine. V četrtek so organizirali večer s starši otrok, kjer so
otroci pripravili zabavni program. Otroci so na taboru uživali.

Belec in ravnateljica OŠ Križevci Vasilija
Stolnik. Mag. Branko Belec je poudaril
pomen gasilstva za občino. Pohvalil je vse
nastopajoče in jim čestital za dosežene
rezultate. Vasilija Stolnik se je najprej
obrnila na mlade gasilce in poudarila, da
se tukaj lepo vidi, da je veliko učencev OŠ
Križevci tudi gasilcev. Obšolske dejavnosti, kot je gasilstvo, namreč zelo dobro
vplivajo na razvoj otrok. Ob koncu pa je
vsem čestitala za dosežene rezultate.
Pionirji so tekmovali v vaji z vedrovko,

v štafeti s prenosom vode in se preizkusili
v razvrščanju. Mokro vajo s hidrantom,
razvrščanje in teoretični test pa so opravljali mladinci. Člani in članice so prikazali spretnosti in znanja pri taktični mokri
vaji, razvrščanju in teoretičnem znanju. Z
vajama s hidrantom s sedmimi tekmovalci in raznoterosti za sedem tekmovalcev
so se predstavili starejše gasilke in starejši
gasilci.
Matej Babič

Doseženi rezultati:
mesto
1.
2.
3.

Milan Antolin, Matej Babič
Foto: GZ Križevci

Srečanje veteranov GZ Križevci

pionirji
Boreci
Vučja vas
Stara Nova vas

mesto
1.
2.
3.

starejši gasilci
Vučja vas
Kokoriči
Stara Nova vas

mesto članice A
1.
Ključarovci
2.
Kokoriči

mesto pionirke
1.
Stara Nova vas

mesto
1.
2.
3.

starejše gasilke
Vučja vas
Boreci
Logarovci

mesto
1.
2.
3.

mesto
1.
2.
3.

mesto
1.
2.
3.

člani A
Boreci
Ključarovci
Stara Nova vas

mesto članice B
1.
Boreci

mladinci
Ključarovci
Stara Nova vas
Križevci

člani B
Vučja vas
Stara Nova vas
Iljaševci

V četrtek, 20. oktobra 2016, je bilo v prostorih Vaško-gasilskega doma Boreci srečanje veteranov Gasilske zveze
Križevci. Srečanja se je udeležilo sto osemnajst gasilskih veteranov.
Ker so se člani PGD Boreci, ki so
pripravili letošnjo pogostitev, izkazali
kot dobri gostitelji, je zbranim veteranom
deževno popoldne ob prijetnem druženju hitro minilo. Navzoče je najprej nagovoril predsednik komisije za veterane
pri Gasilski zvezi Križevci Marijan Šijanec. Predsednik GZ Križevci Dragotin
Rakuša je pozdravil veterane in se jim
zahvalil za udeležbo. Poudaril je pomen
takšnega druženja, saj so ravno ti gasilski
veterani v preteklosti zelo veliko prispevali in storili za gasilstvo. Poveljnik GZ
Križevci Milan Antolin je po pozdravnem nagovoru predstavil nekatere spremembe na področju zakonodaje za veterane, seznanil z operativnim delom na
GZ Križevci, rezultati dela in tekmovalnimi rezultati GZ Križevci na nivoju zveze,
regije in države. Župan Občine Križevci
mag. Branko Belec je pozdravil vse prisotne in se zahvalil za preteklo delo, ki so
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ga veterani prispevali v gasilstvu, predsednik PGD Boreci Branko Slavinec se
je zahvalil za zaupanje GZ Križevci za
organizacijo srečanja in zaželel prijetno
počutje v PGD Boreci.
V program so bili vključeni mladinci
PGD Boreci, ki so navzoče nasmejali

s skečem o gasilstvu. Za družabni del je
bilo prav tako poskrbljeno.
V zadovoljstvo vseh se je srečanje zaključilo v poznih urah z željo, da se v takšnem številu srečajo naslednje leto.
Bianka Žitnik
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Panonska barka v
krožišču v Ključarovcih

Podelitev znakov kakovosti našim kmečkim ženskam
V četrtek, 9. februarja 2017, je v organizaciji KGZS Murska Sobota in Društev kmetic Križevci-Veržej in Ljutomer-Razkrižje potekalo 23. srečanje kmetic Pomurja. Tokratno srečanje se je odvijalo v Termah Banovci,
udeležilo pa se ga je 240 kmetic iz Pomurja.

V soboto, 19. novembra, je v Ključarovcih na krožišču
potekala razstava izdelkov prve mednarodne kiparske
kolonije Re: Pannonia.
Predsednik društva 29 a Robert Jurak je ob sodelovanju drugih
priznanih umetnikov in ob podpori Občine Križevci ter podjetja Tondach d. o. o. izoblikoval zgodbo, povezano s Panonskim
morjem.
Njegovo sporočilo je, da Panonsko morje ljudi ne deli na leve
in desne, pač pa vse združuje v eno skupino, ki pluje v isto
smer, v pravo smer, kjer so ljudje povezani. Dogodek je kljub
deževnemu vremenu popestrila KUD Muzika Križevci. Robert
Jurak je krstil ladjo s penečim vinom in se vsem sodelujočim
zahvalil za pomoč, predvsem županu mag. Branku Belecu, ki
je sprejel idejo kiparske kolonije in jo podprl ter pomagal pri
projektu, podjetju Tondach d. o. o., kjer so izdelki dobili končno
obliko pri visokih temperaturah v pečeh. Direktor proizvodnje
podjetja Tondach d. o. o. Anton Moravec je povedal, da so bili
pripravljeni sodelovati v zgodbi, saj je Tondach d. o. o. povezan z
glino, ima ustrezne kapacitete in proizvodno linijo, tudi zanje pa
je pomenilo sodelovanje z umetniki nekaj novega, inovativnega.

Podžupan Občine Križevci Bogomir Gaberc je povedal, da je zadovoljen, da se je preko kiparske kolonije obogatilo ključarovsko
krožišče, in to z domačimi, lokalnimi materiali. Poudaril je, da
se na ta način širi prepoznavnost našega kraja. Kipar Vasja Ulrih je izpostavil, da je sodeloval že na mnogih kiparskih kolonijah, vendar mu je bilo v Prlekiji posebej všeč, predvsem pozitivna klima sodelujočih umetnikov, okolje, v katerem je ustvarjal,
in domačini, ki so zelo prijazni in odprti za nove ideje. Veliko
izdelkov, ki so nastali v sklopu kiparske kolonije, je bilo na ogled
na sedežu Društva 29 a v Logarovcih in bilo si jih je vredno ogledati.
Ustvarjalci so s svojimi inovativnimi izdelki dodali pravo umetniško vrednost vasi Ključarovci.

Uvodoma je predsednica Društva kmetic Križevci-Veržej Majda Markovič recitirala dve pesmi, ki jih je napisala njihova
članica društva, Trezika Forjan. Frančka Lebarič s Kmetijsko
gozdarskega zavoda Murska Sobota je poudarila, da je srečanje
kmetic Pomurja praznik kmečke ženske, da se na tem dogodku
skupaj veselijo uspehov in dogodkov, ki so se odvijali skozi vse
leto. Kmetice se udeležujejo raznih dogodkov tako na lokalnem
nivoju kot na državni ravni. Mnoge kmetice svoje izdelke dajejo
na ocenjevanja, znanja pa pridobivajo tudi tako, da se udeležujejo različnih delavnic. Zbrane je nagovorila tudi vodja hotelirstva v Termah Banovci Aljana Magdič in jim zaželela prijetno počutje v njihovem okolju. Direktor KGZS Murska Sobota
Franc Režonja je po uvodnem pozdravnem nagovoru povedal,
da je na podeželju treba ohranjati tradicionalno povezanost,

Nataša Vengust, mag. Lidija Domanjko
Foto: Andreja Obal

pogovor, petje, pristne odnose in druženje ter medsebojno
spoštovanje. Dandanes si družinska kmetija v vse več primerih
del dohodka ustvarja tudi izven kmetijske dejavnosti. Kmetijam je potrebno na maksimalen način pomagati in zanamcem zagotoviti dovolj hrane. Pomemben je tudi prenos znanja
oziroma informacij. Truditi se je treba za dobre rezultate, da bi
dosegli več kot včeraj. Župan gostujoče občine Slavko Petovar
je izpostavil, da živimo na območju z bogato rodovitno zemljo, pravzaprav sredi kolača – sredi Murskega polja. Dandanes je
kmečki ženski potrebno reči gospa, saj se je podoba le-te v zadnjih tridesetih letih močno spremenila. Danes je kmečka ženska
izobražena in samozavestna, enakopravna v družbi in družini
ter uživa visoko mesto in zaupanje v družbenem in političnem
življenju. Predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule je izrazila željo, da bi se v društva kmetic vključilo več mladih žensk
in deklet in da je zmeraj treba biti optimističen, saj le tako lahko
dobro delaš. Kmetice so bile na srečanju deležne tudi predavanja o alergenih, ki ga je pripravila priznana strokovnjakinja s tega
področja Marija Šadl. Za razvedrilni del programa so s petjem
poskrbele Soside iz Male Nedelje ter Micika in Franček, prav
tako iz Male Nedelje.
Direktor KGZS Murska Sobota g. Režonja je podelil nagrade tistim, ki so trikrat zapored dosegle zlato oceno in so si tako prislužile znak kakovosti. Iz križevske občine sta nagrado za dolgoletno delo v društvu in v upravnem odboru prejeli Ana Colnarič
in Milena Ros, za uspešno vodenje društva pa Majda Markovič.
mag. Lidija Domanjko

Državne ženske kmečke igre tokrat na Gorenjskem
Članice društva kmetic Križevci-Veržej so se 1. julija udeležile 12. Državnih ženskih kmečkih iger, ki so letos
potekale v naselju Selo v občini Bled. Iger se je udeležilo štiriindvajset ekip iz celotne Slovenije.
Lanskoletne zmagovalke Blejke so pripravile zanimive, hudomušne in s krajem povezane igre. Tekmovalke so morale iz
zelenjave izdelovati blejsko pletno, ki velja za avtohtono blejsko
plovilo, prav tako so iz zelenjave izdelovale gorjanski zvonček,
pripraviti so morale pastirsko malico, izdelati blejsko kremno
rezino ter eno izmed tekmovalk iz svoje skupine obleči v grajsko
gospodično. Pomerile so se še v drugih spretnostih igrah. Tekmovalni duh Društva kmetic Križevci-Veržej so letos izžarevale
Majda Markovič, Milena Ros in Anica Duh. Ekipa Fünkenšnic
je pokazala veliko mero spretnosti, budno in strogo oko sodnic
pa je razsodilo, da so bile letos najuspešnejše kmetice iz Mirne
Peči, ki bodo naslednje leto gostile tovrstne igre.
Ekipa Društva kmetic Križevci-Veržej je prejela priznanje, župan Občine Bled Janez Fajfar pa jim je omogočil brezplačen
ogled blejskega gradu. Po krajšem vzponu na grad in ogledu
zanimivosti so se kmetice posladkale še z blejsko rezino ter se
zadovoljne vrnile v Prlekijo.
mag. Lidija Domanjko
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Društvo kmetic Križevci-Veržej prejelo
priznanje tudi v Občini Veržej

V pričakovanju okrogle obletnice
Več kot šestdeset članic se je osmega marca zbralo na rednem letnem občnem zboru Društva kmetic Križevci-Veržej, ki je potekal v gostišču Zorko v Borecih. Program dela za preteklo leto je bil v celoti realiziran.

Leta 2010 je župan Občine Križevci mag. Branko Belec
podelil županovo priznanje Društvu kmetic Križevci-Veržej za ohranjanje in negovanje kmečke tradicije
ter zgledno sodelovanje v življenjskem utripu občine.
Letos pa je društvo prejelo tudi plaketo Občine Veržej.
Za opravljeno delo pri razvoju društva, predvsem pa pri razvoju
statusa in pozitivne identitete kmečke žene v sodobni kmečki
družini, je Občinski svet Občine Veržej sprejel sklep, da se
Društvu kmetic Križevci-Veržej ob 40-letnici delovanja podeli
plaketa Občine Veržej.
Vir: občina Veržej, obrazložitev sklepa
Foto: Marija Tivadar

Predsednica društva Majda Markovič
je povedala, da so se članice letos že
udeležile regijskega srečanja kmetic Pomurja, udeležujejo se občnih zborov sosednjih društev, s kakovostnimi izdelki
sodelujejo na izboru dobrot slovenskih
kmetij. Nadalje je predsednica izpostavila
zgledno sodelovanje z Občinama Križevci in Veržej, z Zvezo kmetic Slovenije,
udeležujejo se izbora kmetice leta in
mlade kmetice ter tekmovanja v kuhanju
kisle juhe. Prav tako so letos sodelovale na
Noči branja v OŠ Križevci, na delavnicah,
ki potekajo enkrat tedensko, pripravile
so izdelke za tradicionalno velikonočno
razstavo, ki je bila 9. in 10. aprila v sejni
sobi Občine Križevci. Med letom načrtujejo še strokovno ekskurzijo k članicam pobratenega društva v Krško, pa še
kakšen pohod in sodelovanje na občin-

skih prireditvah. Jeseni bodo pripravile
slovesnost ob praznovanju 40. obletnice
delovanja društva. Ob tej priložnosti
bodo izdale tudi zanimivo brošuro, kjer
bodo med drugim strnjena razmišljanja
pobudnic ustanovitve društva. Vsebina
le-te bo povezana z delovanjem društva,
zanimivimi dogodki članic in dejavnostmi, ki so se odvijale skozi štiri desetletja.
Vsaka članica lahko s prispevkom prispeva h kreiranju pisnega izdelka. Na občnem zboru so bile v društvo sprejete štiri
nove članice: Metka Slavič iz Babincev,
Anica Sodec iz Bučkovcev, Andreja
Škrlec iz Banovcev in Milena Korošak iz
Stare Nove vasi. Zbrane je nagovoril župan Občine Križevci mag. Branko Belec.
Povedal je, da ga veseli, da je vsako leto
več članic, ki si vzamejo čas zase. Pohvalil je aktivnosti društva na vseh področjih

in njihovo pripravljenost za sodelovanje
na prireditvah. Članice so pomemben
člen razvoja na podeželju. V nadaljevanju
je zbrane nagovorila Frančka Lebarič iz
KGZS, ki nudi strokovno pomoč pri izvajanju društvenih aktivnosti. Povedala
je, da je kar petintrideset izdelkov s področja UE Ljutomer prijavljenih za ocenjevanje na Dobrotah slovenskih kmetij.
Prisotnim so se pridružile tudi članice iz
sosednjega društva Sveti Jurij ob Ščavnici.
Članice so s plesnim nastopom navdušili člani vrtčevske folklorne skupine iz
Veržeja in breakdancerka Petra Rajh iz
Stare Nove vasi.
mag. Lidija Domanjko

Torbice in cekarji za vse priložnosti
Letošnja ponedeljkova druženja v okviru delovanja Društva kmetic
Križevci-Veržej so potekala na temo Torbice in cekarji za vse priložnosti.
Članice so se v sodelovanju z Ljudsko
univerzo Murska Sobota vključile v
študijski krožek pod strokovnim vodstvom Andragoškega centra Slovenije,
ki je sofinanciran s strani Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport. V
sklopu študijskega krožka so članice pod
mentorstvom Mateje Rajh izdelovale cekarje in torbice iz različnih materialov
in z različnimi tehnikami. Nastali so
zanimivi in uporabni izdelki. Na srečanjih so udeleženke izdelovale tudi voščilnice, od katerih je vsaka zase unikatna.
V izdelke je bilo vloženega veliko truda
in časa. Šestnajst udeleženk je na cvetno
nedeljo od direktorja Ljudske univerze
Murska Sobota Dejana Dravca prejelo
priznanja za sodelovanje v študijskem
krožku. Povedal je, da ga veseli, da so s
študijskimi krožki prodrli na desno stran
reke Mure, saj so članice Društva kmetic Križevci-Veržej prve, ki so se odločile
za sodelovanje z njimi. Prav tako je v
nadaljevanju povedal, da si želi, da se to
sodelovanje nadaljuje in da bi dejavnost
še nadgradili in se morebiti predstavili
tudi širše.
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Župan Občine Križevci mag. Branko
Belec je prav tako pohvalil udeleženke
in snovalke razstave, saj s svojim delom
dokazujejo, česa vse so sposobne poleg
številnih domačih obveznosti.

Razstava je bila na ogled na cvetno nedeljo in v ponedeljek, izbrana dela pa so še
zmeraj na ogled v izložbi pred sejno sobo
Občine Križevci.
mag. Lidija Domanjko

Žetev zlatega klasa
V nedeljo, 9. julija, je na Stari Gori
že triindvajsetič zapovrstjo potekala
prireditev Žetev zlatega klasa. Letos se
je dogodka prvič udeležilo tudi Društvo kmetic Križevci–Veržej. Namen
tekmovanja je, da se ohrani spomin
na čase, ko je bilo treba vse opraviti
ročno. Zato so tekmovalci želi s srpi in
kosami. Tričlanske ekipe sta sestavljali
dve ženski, ki sta bili pobiralki, in kosec.
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Društvo kmetic Križevci–Veržej so zastopali Danica Novak, Srečko Šalamun in
Kristina Prašnički. Med sedmimi ekipami je zmagala skupina iz Drakovcev,
križevsko-veržejska naveza pa je zasedla
četrto mesto ter za sodelovanje in prikaz
dela prejela priznanje.
mag. Lidija Domanjko
Foto: Ana Colnarič
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Na strokovno ekskurzijo
tokrat čez Muro

15. prireditev Drogi sosid, dober den
Tradicionalna prireditev Drogi sosid, dober den se je v nedeljo, 20. novembra 2016, odvijala že petnajsto leto
zapored. Kulturno društvo Kajer iz Bučečovcev je pripravilo bogat kulturni program, prežet s pesmijo in plesom ter kulturno dediščino.

Udeleženci strokovne ekskurzije Govedorejskega društva lisaste pasme
Ljutomer-Križevci so si v četrtek, 13. oktobra 2016, ogledali KGZS Murska Sobota, kmetijo v Dobrovniku, tropski vrt, sirarno in vinsko klet v
sosednjem Prekmurju.

Tema letošnje prireditve je bila ajda,
prleško hajdina, in vse, kar je povezano s
pridelavo in predelavo ajde ter produktov,
ki nastanejo iz nje. Bučečovske gospodinje
so pripravile okusne sladice iz ajde: ajdove
kropce, ajdove piškote, biskvite … Zaplesali sta folklorna skupina iz Svetega Jurija
ob Ščavnici in domača folklorna skupina Kajer iz Bučečovcev. V goste je prišla
moška vokalna skupina iz Artič, nastopil
je humorist Marko Kočar, z recitacijo pa
Olga Antič. Maskota Kajer, ki iz leta v leto
potuje med obiskovalci, je bila v letošnjem letu v Stari Novi vasi. Kajer so vrnili in pripravili pevski nastop Sare Rajh
ter mladega harmonikarja. Na tokratni
prireditvi pa je Kajer odpotoval k obiskovalcu iz sosednje Občine Veržej. Predsednica Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti Ljutomer Mira
Rebernik Žižek je zaslužnim članom KD
Kajer iz Bučečovcev podelila bronaste,

Prvi postanek je bil v Murski Soboti, kjer
jih je nagovoril direktor KGZS – zavoda
Murska Sobota Franc Režonja. Strokovni
del predstavitve vzrejališča plemenskih
bikov lisaste pasme je opravil univ. dipl.
inž. zoot. Marjan Špur. Udeleženci so se
nato oblekli v zaščitne obleke in se sprehodili do vzrejališča, kjer so si ogledali
najboljše bike. Sledil je še ogled laboratorija. Pot so nadaljevali proti Dobrovniku, kjer sta udeležence pričakala župan
Občine Dobrovnik Marjan Kardinar in
lastnik kmetije g. Horvat. Sledil je ogled
krav dojilj, pasme rdeči angus. V čredi je
več kot 70 živali, ki so na prostem, ne glede
na letni čas. Lastnik razpolaga z več kot
60 ha zemlje. Kmet meso prodaja predvsem v Sloveniji, največ v gostinske lokale
v Ljubljani. Krave se pasejo v neposredni
bližini tropskega vrta Ocean Orchids, ki
je bil naslednja točka ogleda. Skozi voden
ogled tropskega vrta so bile udeležencem
predstavljene različne rastline, od kakavovca, kave, popra, bananovca, papaje,
ingverja in številnih drugih, poudarek pa

obiskovalci in poslušalci dajejo energijo,
da kakovostno in z veseljem delajo.
Pohvalo za uspešno delo in izvedeno
prireditev je članom KD Kajer izrekel
tudi podžupan Občine Križevci Bogomir
Gaberc.
mag. Lidija Domanjko

Visoko zastavljeni cilji Kulturnega društva Kajer
je bil predvsem na orhidejah. V prodaji so
orhideje Phalaenopsis. Podjetje vse sadike
orhidej kupi, predvsem na Nizozemskem
in v Belgiji, v domačih rastlinjakih pa
jih vzgajajo skoraj eno leto, da so nato
primerne za prodajo. Udeleženci so se
zapeljali proti Ratkovcem, kjer so v sirarni Gorički raj spoznali način pridelave
jogurtov brez konzervansov in postopek
pridelave različnih vrst sirov. Vse dobrote
so lahko tudi degustirali. Zadnja lokacija
strokovne ekskurzije je bila v Mačkovcih
na Marofu. Po kosilu je sledil oglede
vinske kleti Marof, ki po arhitekturni
stvaritvi spominja na obrnjeno ladjo kot
spomin na obdobje, ko je bilo v teh krajih
še Panonsko morje. Sledila je krajša predstavitev dejavnosti in degustacija vin. V
ponudbi so predvsem suha in zelo suha
vina, za katera grozdje pridelajo v lastnih
vinogradih, ki se v Mačkovcih, Bodoncih
in Kramarovcih raztezajo na več kot 32
hektarjih.
mag. Lidija Domanjko
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srebrne in zlate Maroltove značke za uspešno delo na kulturnem področju. Predsednik KD Kajer Zvonko Šijanec se je zahvalil članom društva za uspešno delo, ki
od posameznikov zahteva veliko truda in
odrekanja, saj je za uspehe na državnem
nivoju potrebnih veliko vaj. Prav tako se
je zahvalil obiskovalcem, ki so napolnili dvorano gasilskega doma, saj jim prav
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V soboto, 4. marca 2017, je v prostorih Vaško gasilskega doma Bučečovci potekal že 12. občni zbor KD Kajer
iz Bučečovcev. V sklopu društva delujejo folklorna skupina Kajer, ljudski pevci iz Bučečovcev, pevci ljudskih
pesmi pri folklorni skupini Kajer, mešana skupina pevcev ljudskih pesmi pri folklorni skupini Kajer, dramska
sekcija, recitacijska sekcija in sekcija za ohranjanje kulturne dediščine. V društvo je vključenih 110 članov, v
posameznih sekcijah je aktivnih več kot 50 oseb.
Neizprosna volja, odrekanje in trdo delo
se je članom društva obrestovalo, saj
sta folklorna skupina Kajer in mešana
skupina pevcev ljudskih pesmi pri folklorni skupini Kajer dosegli državno raven. Za folklorno skupino Kajer je to že
četrta zaporedna uvrstitev na državni
nivo. Regijsko raven pa so dosegle folklorna skupina Kajer, pevci ljudskih pesmi
pri folklorni skupini Kajer ter mešana
skupina pevcev ljudskih pesmi pri folklorni skupini Kajer. Folklorna skupina
je sodelovala tudi na državnem srečanju
folklornih skupin Hrvaške v Koprivnici,
kot gostje so z veseljem sodelovali tudi
na več prireditvah v Pomurju, s čimer so
promovirali folklorno skupino in Občino Križevci. Skupino vodi Sašo Ropoša.
Društvo vsako leto v mesecu novembru
pripravi prireditev Drogi sosid, dober
den, ki je vselej tematsko obarvana in
GLAS OBČINE 2017

dobro obiskana. Predstavijo se s plesi, recitacijskim in dramskih delom, v goste pa
povabijo tudi druge skupine. Lanskoletna
prireditev je bila na temo ajde, letos pa se
bodo lotili tematike, povezane s krušnimi pečmi in opravili povezanimi z njimi.
Predsednik društva Zvonko Šijanec je
povedal, da želijo svoje delo v letu 2017
še nadgraditi z izvedbo kakšnega projekta, ki bo širšega značaja in bo povezovala
več društev. Prav tako si ponovno želijo,
da se vsaj ena sekcija uvrsti na državni
nivo, nadalje vsaj dve na regijski nivo, poleg sedaj že tradicionalne prireditve Drogi
sosid, dober den želijo samostojno izvesti
še vsaj dve prireditvi, pripraviti razstavo, ponovno aktivirati starejšo folklorno
skupino, gostovati v tujini in v goste povabiti kakšno folklorno skupino iz tujine,
se strokovno izobraževati in promovirati
društvo ter občino po Pomurju in širše po

državi. K besedi je bil povabljen tudi župan Občine Križevci mag. Branko Belec,
ki je pohvalil delo društva in optimističen
ter visoko zastavljen plan dela za leto 2017.
Predsednica KUD Križevci Silva Duh
je prav tako pohvalila delo sosednjega
društva in aktivnosti, ki jih nameravajo
realizirati.
mag. Lidija Domanjko
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V Križevcih so peli in plesali

Enotnost Društva upokojencev Križevci

Društvo upokojencev Križevci pri Ljutomeru, ki mu predseduje Milica Hamler, je pripravilo zanimiv zimski
večer z naslovom Zapojmo in zaplešimo mlajši in starejši.

V petek, 24. marca, je potekal občni zbor Društva upokojencev Križevci. Zbralo se je kar 137 upokojencev, ki
so po uradnem delu z veseljem pokramljali in zaplesali. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1952.

V okviru Društva upokojencev Križevci
med drugim delujeta Folklorna skupina
Društva upokojencev, ki se je predstavila
s spletom plesov ter vokalno-instrumentalna skupina Veseli Prleki, ki je s pesmijo in ljudskimi instrumenti razveselila zbrano publiko v Kulturnem domu v
Križevcih.
V goste so povabili otroško folkorno
skupino KUD Vučja vas, breakdancerja

Kot je povedala predsednica društva Milica Hamler, je društvo v lanskem letu v
celoti realiziralo zastavljeni program.
Bili so organizatorji prireditve Zapojmo in zaplešimo mlajši in starejši, za
člane so pripravili različna predavanja
na temo sociale in zdravstva, odpravili so se na izlet po Prekmurju, udeležili
so se letovanja v Izoli, srečanja upokojencev Pomurja v Moravskih Toplicah,
v sklopu občinskega praznika je bila za
starejše občane organizirana prireditev s
kulturnim programom in pogostitvijo v
vaškem jedru, organizirali so planinski
pohod po Pohorju, pohod do Gajševskega
jezera, martinovanje, pred božično-novoletnimi prazniki so obiskali bolne in
nepokretne starejše občane in jih obdarili, za člane so organizirali tudi silvestrovanje. Predsednica se je zahvalila poverjenikom, ki delujejo po vaseh in tako
prispevajo h koheziji društva. Vpeljali so
tudi sistem prostovoljstva in tako so že
v lanskem letu kar nekaj upokojencem
ponudili brezplačne prevoze k zdravniku, v trgovino ali k maši. Prav tako niso
pozabili na člane, ki praznujejo okrogle
obletnice rojstva. Med članicami je tudi
najstarejša občanka Jožefa Kovačič iz
Logarovcev, ki je letos dopolnila 104 leta
in so ji predstavniki društva ob jubileju
voščili. V letošnjem letu želijo nadaljevati
s podobnimi aktivnostmi, še več poudarka bi želeli dati športu, šahu in kartanju.
Poleg pohoda bodo letos organizirali še
kolesarjenje.

Petro Rajh in Davida Cimermana, violinistko Živo Jurič, s harmoniko se je predstavil Blaž Sunčič. Nadalje je program
s petjem obogatila vokalna skupina, ki
deluje v okviru KUD Bubla iz Radencev,
zapele so tudi ljudske pevke iz Male Nedelje. S plesom in pesmijo se je predstavila
seniorska folkorna skupina iz Beltincev.
Moderator prireditve Bojan Rajk je k
besedi povabil župana Občine Križev-

ci mag. Branka Beleca. Župan je izrazil
zadovoljstvo ob aktivnosti društev, saj
so prireditve, ki jih prirejajo društva v
občini, kakovostne in posledično tudi
dobro obiskane.
Članice in člani Društva upokojencev so
bogato obložili mizo v sejni sobi, tako da
je druženje trajalo še pozno v večer.
mag. Lidija Domanjko

Vključeni so v projekt Starejši za boljšo kakovost življenja doma. Na občnem
zboru so bili v društvo sprejeti tudi novi
člani. Navzoče je nagovorila Viola Bertalanič, predsednica Pomurske pokrajinske
zveze društev upokojencev Murska Sobota, ki je pohvalila delo društva in upokojence seznanila z nekaterimi novostmi
pokojninske in socialne zakonodaje, med
drugim s pogoji za pridobitev varstvenega dodatka, denarne socialne pomoči
ipd. Podžupan Občine Križevci Bogomir
Gaberc je izpostavil, da je pomembno, da
so upokojenci aktivni in da se družijo,
tako se krepijo socialne vezi, ki so v tretjem življenjskem obdobju zelo pomembne. Pohvalil je delovanje društva in

bil navdušen nad aktivnostmi, ki so se
dogajale v lanskem letu in so načrtovane
tudi v prihodnje. Članica društva Matilda Slavič se je predstavila s pesmima
Materi in Pa naj zapleše mami. Sekcija
Veseli Prleki, ki deluje v sklopu Društva
upokojencev Križevci in je v lanskem letu
izvedla 18 nastopov po bližnjih termah,
domovih starejših občanov in varstveno
delovnih centrih, pa je člane navdušila s
pesmimi Ko sem še majhen bil ter Še en
krajcarček mam.
Udeleženci so z druženjem ob zvokih
glasbe in s plesnimi koraki nadaljevali do
večernih ur.
mag. Lidija Domanjko

Tradicionalna 12. prireditev Pozdrav pomladi
V nedeljo, 23. aprila, na svetovni dan knjige, smo
se ljubitelji kulture zbrali na 12. prireditvi Pozdrav
pomladi, ki ga je pripravilo KUD Vučja vas.
Prireditev se je odvijala v popoldanskem času v vaško-gasilskem domu Vučja vas. Nastopali so člani društva in gostje,
ki smo jih povabili in so se z veseljem odzvali na naše povabilo. Za začetek sta se predstavila mlada instrumentalista iz
Vučje vasi, sledil je skeč, ki sta ga uprizorili članici KD Kajer
z naslovom Gospa in kmetica čakata na avtobusni postaji.
Skeč je bil nem, zato še toliko bolj zanimiv.
Potem je Etno skupina Veseli prleki iz DU Križevci zapela
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in zaigrala na stare instrumente štiri pesmi. Mladinci iz Vučje
vasi so s svojim skečem o sodobni družini na šaljiv način predstavili družino, ki bi jo zlahka našli nekje v naši sredini, sledila
je otroška folklora iz Vučje vasi z odrsko postavitvijo Kak je
negda lüšno blo na paši, kar smo že skoraj pozabili. Pevke ljudskih pesmi iz Vučje vasi so nam predstavile, kako in kaj se je
pelo nekoč, križevska folklora pa je na koncu še zaplesala.
Zaključili smo v prijetnem klepetu ob prleških dobrotah in si
zaželeli, da se snidemo naslednje leto, ko nas bo spet obiskala
pomlad.
Jasmina Paldauf
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Šah – igra, ki zahteva razmišljanje,
zbranost in vztrajnost
Šah je miselna igra z dolgo tradicijo in z visoko ravnijo organiziranosti po celem svetu. Je igra, kjer je potrebna
vztrajnost in potrpežljivost in kjer je vsaka že dobljena partija lahko tudi izgubljena.

3. Vseslovenski pohod z rdečimi baloni tudi letos
Zavod 13 je že tretje leto zapored organiziral 3. Vseslovenski pohod z rdečimi baloni. Letos je kot soorganizator
dogodka v Ljutomeru sodelovalo Kulturno, turistično in izobraževalno društvo KELIH.
V Ljutomeru smo se na Glavnem trgu zbrali v soboto, 4. marca,
ob 11. uri in se sprehodili z rdečimi baloni. Mednarodni dan
redkih bolezni z našim 3. Vseslovenskim pohodom z rdečimi
baloni ni opozarjal le na redke diagnoze otrok in odraslih oseb.
Želeli smo se sprehoditi skupaj z našimi prijatelji in podporniki
omogočiti ljudem, da se srečajo s posebnimi otroki, ki so nekje
na obrobju, in pokazati, da je vsak od nas del te družbe.
Rdeči baloni za nas predstavljajo upanje in ljubezen. Menim, da
smo vsi prebivalci tega sveta posebni in vredni stati v prvih vrstah. Želimo vam pokazati, da prizadetost ni nujno omejenost,
temveč vpliva le na naše sprejemanje drugačnosti.

Petra Greiner, Zavod 13: »Vedno računamo na povezanost,
sprejemanje posebnosti in spoštovanje vsakršne drugačnosti
med ljudmi. Želimo si le, da naši otroci ne bi imeli prilepljenih
zaznamk in se ob njihovem rojstvu strokovnjaki ne bi držali
za glave. Kot kaže, se kljub znanosti še vedno rojevajo. Da bi
nas opozarjali na osnovne reči, ki v življenju štejejo. Ljubezen
in povezanost med vsemi nami, pa naj se sliši še tako kičasto.«
mag. Tjaša Kos

Anton Lovrenčič se s šahom ukvarja že od otroških dni. Šah
pa je zanj postal zelo resen hobi v srednji šoli, ko je postal član
Šahovskega kluba Branik. Za šah ga je navdušil jugoslovanski
velemojster šaha Svetozar Gligorić, večkratni jugoslovanski
državni prvak in zmagovalec mnogih mednarodnih turnirjev.
Po končani srednji šoli se je pridružil Šahovskemu klubu Ljutomer, s katerim je sodeloval na več regijskih tekmovanjih. Sedaj je član TVD Partizan šahovske sekcije, kjer vadijo trikrat
tedensko. Svoj prostor imajo v ŠIC Ljutomer, ob ponedeljkih
pa igrajo v ljutomerski knjižnici, kamor so jih povabili, da
popestrijo knjižnično dogajanje. Igrajo hitropotezni šah, kjer
ima vsak igralec omejen igralni čas deset minut. Vsako leto se
udeleži tudi turnirja za prvaka Pomurja za upokojence, kjer je
pred leti tudi zmagal. Letos so si kot zmagovalci pomurske regije s klubom priigrali tudi pravico do tekmovanja na državnem
upokojenskem tekmovanju v šahu.
V preteklosti je bil tudi mentor šahovskega krožka na Osnovni
šoli Križevci, kjer je svoje znanje prenašal na mlajše generacije.
Ostaja v dobri šahovski formi in sledi napredku, spremlja šahovska tekmovanja po televiziji, spletu ali pa obnavlja znanje s
pomočjo knjig. Večkrat je poskusil za šah navdušiti tudi občane
Občine Križevci, vendar brez uspeha. Interes za šah je žal v naši
občini premajhen. Vsi zainteresirani pa so vabljeni, da se oglasijo v šahovskem klubu v Ljutomeru ob sredah ob 16.30 v prostorih ŠIC ali pa pokličejo na telefonsko številko 051 323 545.
Helena Krajnc
Foto: arhiv Antona Lovrenčiča

12. Tek z naravo
V sklopu občinskega praznika je lansko leto v septembru potekala prireditev 12. Tek z naravo. Ob lepem
vremenu so se starejši in mlajši udeleženci na različnih razdaljah pomerili med seboj.
Nekateri bolj za ˝dušo˝, ostali pa kar za res.
Ob učencih iz OŠ Križevci so sodelujoči prihajali iz celotnega
Pomurja in širše. Sodelovalo je čez 300 tekačev. Tek na 7,5
km je v ženski konkurenci osvojila Klavdija Celec, v moški
pa je drugič zapored slavil Aljaž Novak. Občinski tek na 3,7
km sta najhitreje pretekla Slavko Kumek in Tanja Vrbnjak.
V imenu organizatorja prireditve ŠD Stara Nova vas ob tej
priložnosti vsem sodelujočim iskreno čestitamo. Obenem
vas vabimo, da se nam 16. septembra pridružite.
Andreja Sintič
Foto: Srečko Bohanec
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Zdrav duh v
zdravem telesu
Že petindvajset let v telovadnici Osnovne šole Križevci pod vodstvom fizioterapevtke Silve Jureš enkrat
tedensko od novembra do marca vadi skupina žensk
različnih starosti in poklicev.
Leta 1992 je gospa Lidija Marič obiskovala fizioterapijo v
Radencih, kjer je skupaj s takratno terapevtko Silvo Jureš prišla
do zaključka, da bi bilo zanimivo, če bi strokovno vodeno vadbo ponudili tudi v domačem okolju. Novice o vadbi sta najprej
širili ustno, potem pa tudi s plakatom, ki je zainteresirane vabil
h gibanju. Prva vadba je potekala 10. decembra 1992. Takrat se
je zbralo šest žensk: Silva Jureš, Marta Jureš, Majda Vrbnjak,
Majda Marin, Jožica Zorko in Lidija Marič. Ker dober glas seže
daleč, je bilo ob koncu leta na vadbi že osemindvajset udeleženk.
V vseh teh letih je število članic nihalo od štiriindvajset pa vse
do dvaindevetdeset. Letos je telovadbo obiskovalo devetinšestdeset članic, vadbe pa se tedensko navadno udeleži petdeset ali
več žensk. Vadba poteka eno uro in pol, zmeraj se prične s sprehodom in pogovorom, potem pa sledi ena ura trdega dela, kjer
je zahtevan red, tišina in disciplina. Gre za strokovno in kvalitetno vodeno vadbo, kjer je velik poudarek na gimnastičnih in
dihalnih vajah ter vajah sproščanja. Vaje so zasnovane tako, da
izboljšujejo počutje in zdravje udeleženk. Zaradi predanosti
gospe Jureš, ki vseh petindvajset let vodi vadbo, in zadovoljstva
udeleženk se je glas o njej razširil tudi izven meja naše občine
in jo obiskujejo tudi ženske iz Veržeja, Ljutomera, Rakičana in
drugod.
Helena Krajnc
Foto: arhiv Lidije Marič

Izvrstni rezultati
križevskih
breakdancerjev
Od 19. do 23. oktobra 2016 je v avstrijskem Gradcu potekalo IDO – svetovno prvenstvo v hip
hopu, breakdancu in electricboogiu. Nastopilo je
3600 plesalcev iz 40 držav in 3 kontinentov.
Svetovni prvaki so postali mladinska breakdance skupina
The chosen ones jr. (Petra Rajh, Gal Vrbnjak, Elias Ljubec,
Enej Koprivec, David Copot in Filip Komačič). Petra Rajh
prihaja iz Stare Nove vasi, David Copot pa iz Lukavcev.
Drugo mesto je osvojila tudi članska breakdance skupina
The chosen ones (David Cimerman, Aleš Ivanuša, Tim
Babnik, Nik Pregara Šuler, Mark Redelonghi in Dejan
Zečević). David Cimerman prihaja iz Lukavcev, Aleš Ivanuša pa iz Borecev. Zavidljive rezultate so domači plesalci
zasedli tudi v solo izvedbah:
mesto
5.

breakdance solo – mladinci
David Copot

mesto
9.
9.

breakdance solo – člani
David Cimerman
Aleš Ivanuša

Kralj kasaških stez dominiral v veliki nagradi
Občine Križevci
Luther King, zmagovalec Slovenskega kasaškega derbyja 2016 in celotno sezono nerešljiv problem nasprotnikov, tudi tokrat ni dovolil presenečenja.
Na sončno septembrsko nedeljo se je na
ljutomerskem hipodromu odvil že šesti tekmovalni dan sezone 2016, katerega osrednja točka sporeda je bila Velika
nagrada Občine Križevci – Memorial
Franca Zorka. Za štartnim avtomobilom
se je razvrstilo osem povabljenih kasačev
iz celotne Slovenije, med drugim tudi
zmagovalec slovenskega Kasaškega derbyja 2016 in nesporen prvi favorit Luther
King, ki ga je suvereno skozi sezono vodil
naš že nekaj let najboljši kasaški voznik
Jože Sagaj ml., ter Jasa GL na vajetih
Dušana Zorka.
Kljub vsem naporom nasprotnikov v ciljni ravnini Luther King in njegov voznik
nasprotnikom nista pustila niti kančka
upanja na zmago. Tako sta 2.100 metrov
dolgo distanco in veliki pokal ter pregrinjalo osvojila z izvrstnim kilometrskim časom 1:15,9.

Da je bilo veselje domačih navijačev
popolno, sta se na odru za zmagovalce
najboljšemu pridružila še drugouvrščeni
Florko z Darkom Sodecem

in tretjeuvrščeni Tars Stars z Jankom
Sagajem.
Ana Šonaja
Foto: Jošt Dolinšek

Plesalcem čestitamo za izjemne uspehe, ki so jih dosegli na
svetovnem prvenstvu.

Kasaški praznik ponovno v presežkih

mag. Lidija Domanjko
Foto: arhiv Plesne šole Zeko

Že devete kasaške dirke, ki jih vsako leto v mesecu
juliju vzorno pripravijo člani Konjeniškega društva
Križevci, so tudi letos postregle s sproščenim vzdušjem, odlično jedačo in hladno pijačo, manjkalo ni okusnega langaša ter slastnih palačink, s katerimi so se
brezplačno sladkali najmlajši obiskovalci prireditve.
A vsa pozornost je bila namenjena dvajsetim konjem, ki so se v
petih dirkah predstavili občinstvu. Tokrat je kar dve zmagi na
Krim odnesel Borut Zaletel, ki je slavil s kobilo Delariso v prvi
in z žrebcem Rikelijem v tretji dirki. Med dvoletniki je trenutno
najboljšo formo pokazala Caly na vajetih Dušana Zorka, med
zmagovalce pa sta se vpisala še Rosso s Francem Cimermanom
in Artis, ki ga je do zmage popeljal David Antolin.
Gledalce je najbolj navdušila revijalna dirka ponijev in oslička.
V njej so v sulkyje sedli otroci. Dirko speljati z malimi trmastimi konjiči in osličko je bilo vse prej kot enostavno, a vseeno
je uspelo vsem sedmim udeležencem priti skozi cilj. Zmagal je
Max na vajetih Mateja Pirca, druga je bila Mavrica z Niko Sitar
Šarc, tretji pa Ferdo in Erazem Kos. Četrto mesto je pripadlo
Ponču in Luku Sagaju, oslička Neli in Janica Nushol sta bili peti,
kot šesti sta v cilj prikasali Pika in Lucija Sitar Šarc, sedmerico
pa sta zaključila Suzy in Matic Seršen.
Ana Šonaja
Foto: Mitja Kos
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Kolesarski izlet

Dan športa

18. občinski praznik Občine Križevci
Tekmovanje med vasmi za prehodni pokal Občine Križevci
Organizator: Športno društvo Križevci

V nedeljo, 14. maja, je potekal šesti kolesarski izlet po Občinah Križevci, Veržej in Sveti Jurij ob Ščavnici.
Izleta se je udeležil tudi župan Občine Križevci, mag. Branko Belec.
Kolesarji smo lahko izbirali med dvema dolžinama proge, in
sicer 24,5 km ali 42,5 km. Krajša kolesarska pot nas je vodila iz
križevskega vaškega jedra proti Lukavcem in Logarovcem, kjer
smo imeli krajši postanek pri Kolarjevih, nato pa po gozdni poti
mimo Iljaševcev proti Vučji vasi, kjer smo imeli drugi postanek.
Pot smo nadaljevali proti Bunčanom, po nasipu proti Veržeju in
skozi Banovce do končnega cilja v Športno rekreacijskem centru
v Križevcih. Daljša trasa je zajemala še pot po občini Sveti Jurij
ob Ščavnici. Na poti nas je spremljalo servisno vozilo, ki je skrbelo za morebitna popravila, brezhibno delovanje naših koles in
za varnost kolesarjev. Ko smo prispeli na cilj, so nas že pričakale
dobrote z žara, sledilo je še skupno druženje.
Kolesarski izlet je organiziralo društvo DIPOP v sodelovanju
z občinama Križevci in Veržej. Vseh udeležencev je bilo približno 150, od tega 130 kolesarjev. Prireditev so omogočili Terme
Banovci, gostilna Zorko, vinarstvo Škrget, Marinles d. o. o. in
pekarna Božič.
Vsem se iskreno zahvaljujemo in vabimo na ponovno druženje
v naslednjem letu.
Glede na udeležbo je izlet vse bolj prepoznaven in obiskan,
zato za zdravo telo - na kolo!
Nataša Vengust

Dan športa
Dan športa je tradicionalna prireditev ob občinskem
prazniku. Že vrsto let ga organizirajo športna društva
zadnjo soboto v avgustu.
Na samem začetku je tekmovanje potekalo za osnovno šolo, sedaj pa se že nekaj let zaradi lažje izvedbe športnih tekmovanj v
različnih panogah odvija v športnih centrih v Križevcih in Logarovcih. Najbolj priljubljena panoga v naši občini je nogomet
(trojke), kjer vsako leto tekmuje dvanajst ekip, po ena iz vsake
vasi. Temu sledi vlečenje vrvi, pikado, balinanje, kegljanje za
ženske, namizni tenis in odbojka na mivki. V prejšnjih letih
smo imeli še met na koš, tek na 400 m v parih in skakanje z
vrečami. Namen prireditve je spodbujanje občanov h gibanju in
rekreaciji, saj se v vsaki panogi najde kaj zanimivega za vsakega,
ki obišče prireditev. Obiskanost prireditve je zelo odvisna od
predsednikov športnih društev in vaških odbornikov, ki spodbujajo svoje sovaščane k udeležbi.
Letos bo prireditev potekala v soboto, 26. avgusta, v športnem
centru v Logarovcih, kamor vas vljudno vabimo in upamo, da se
morda preizkusite v kateri izmed športnih panog.

mesto
1.
2.
3.

vlečenje vrvi (5 ekip)
Lukavci (Roman Štih, Boštjan Novak, Andrej Šumak, Jernej Duh, Stanko Novak, Slavek Novak)
Križevci (Stanko st. Budja, Stanko ml. Budja, Tonček Ivančič, Patrik Korošec, Primož Korošec)
Iljaševci (Miran Dajčar, Renato Vundrl, Dušan Kosi, Simon Pučko, Andrej Weis)

mesto
1.
2.
3.

pikado (15 ekip)
Vučja vas (Boštjan Karo, Boris Zaplata)
Lukavci (Boštjan Novak, Bogdan Vaupotič)
Kokoriči (Boštjan Heric, Rok Heric)

mesto
1.
2.
3.

balinanje (15 ekip)
Lukavci (Branko Belec, Roman Kavaš)
Iljaševci (Renato Vundrl, Simon Pučko)
Kokoriči (Janez Maučec, Robi Horvat)

mesto
1.
2.
3.

nogomet trojke (12 ekip)
Ključarovci (Damjan Kosi, Kristjan Vrbnjak, Marko Budja)
Križevci (Daniel Vidmar, Boris Rižnar, Luka Pajek, Matjaž Majcen)
Iljaševci (Dušan Kosi, Simon Pučko, Andrej Weis)

mesto
1.
2.
3.

med dvema ognjema – osnovnošolska mladina (5 ekip)
Lukavci 1 (Grega Štih, Jan Štih, Nik Muršič, Rene Kraner, Nik Novak)
Kokoriči (Jakob Vogrinec, Tadej Semenič, Goran Horvat, Jan Križan, Val Križan)
Lukavci 2 (Taja Novak, Nejc Kranec, Kevin Markoja, Gaja Kumer, Živa Kumer, Jure Belec)

mesto
1.
2.
3.

namizni tenis – dvojice (8 ekip)
Lukavci (Alojz Križan, David Novak)
Berkovci 1 (Matej Kapun, Franc Šafarič)
Kokoriči 2 (Robi Horvat, Miran Farkaš)

mesto
1.
2.
3.

odbojka na mivki – mešane trojke (8 ekip)
Križevci (Jošt Slavič, Jakob Slavič, Brina Godec, Sara Horvat)
Lukavci (David Novak, Roman Štih, Maja Kavaš)
Ključarovci (Stanko Dragovič, Klara Dragovič, Kristjan Vrbnjak, Timotej Jagodič, Robi Kosalec)

mesto
1.
2.
3.

keglanje – ženske dvojice (10 ekip)
Ključarovci (Eva Dragovič, Živa Jurič)
Iljaševci (Liljana Vundrl, Klementina Weis)
Lukavci 1 (Petra Novak, Alenka Makovec)

mesto
1.
2.
3.

vrstni red po osvojenih točkah skupaj
Lukavci
Iljaševci
Križevci

točke
78
50
48

Prehodni pokal Občine Križevci je tretjič zapored osvojila vas Lukavci z 78 točkami.
Andrej Weis

Andrej Weis
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MEDOBČINSKA LIGA MALEGA NOGOMETA NA TRAVI ZA VETERANE
(vodja tekmovanja: Franc Škrobar)

ŠPORTNA ZVEZA KRIŽEVCI

Rezultati športnih tekmovanj v sezoni 2016/2017
in občinskih prvenstev 2017

mesto
1.
2.
3.

MEDOBČINSKA LIGA MALEGA NOGOMETA NA TRAVI KRIŽEVCI
(vodja tekmovanja: Andrej Weis)
mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ekipa
ŠD BUNČANI
ŠD KLJUČAROVCI
SLAPTINCI
KMN KRIŽEVCI
ŠD BERKOVCI
MRD M-POWER BAR
JUNIOR STARA NOVA VAS
ŠD LO-KO
KALINOVJAK BUČEČOVCI
HABITUS LUKAVCI
MDC ZETOR SERVIS
KMN GRLAVA-BANOVCI

k
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

z
19
17
16
14
13
11
10
8
6
5
3
1

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

p
3
2
6
6
7
8
12
13
12
16
18
20

gol razlika
139:43
122:44
133:77
140:83
126:82
104:80
100:106
74:119
74:93
65:148
58:125
39:156

točke
57
54
48
44
41
36
30
25
21
15
10
4

9. OBČINSKO PRVENSTVO V ELEKTRONSKEM PIKADU
11. 2. 2017, GASILSKI DOM KOKORIČI
(organizator: ŠD LO-KO)
mesto
1.
2.
3.

člani (posamično)
Leon Mertük (Boreci)
Sebastjan Antolin (Boreci)
Miha Topolnik (Križevci)

mesto
1.
2.
3.

članice (posamično)
Lea Zabavnik (Križevci)
Anita Antolin (Boreci)
Sabina Majcen (Logarovci)

mesto
1.
2.
3.

člani (pari)
Boštjan Karo in Boris Zaplata (Vučja vas, Vučja vas)
Leon Mertük in Miha Topolnik (Boreci, Križevci)
Rok Heric in Boštjan Heric (Kokoriči, Kokoriči)

mesto
1.
2.
3.

članice (pari)
Natalija Kraner in Margarita Babič (Logarovci, Logarovci)
Anita Antolin in Liljana Vundrl (Boreci, Iljaševci)
Sabina Majcen in Lea Zabavnik (Logarovci, Križevci)

mesto
1.
2.
3.

Zaključni turnir (ŠRC Križevci, 11. 6. 2017)
mesto ekipa
1.
ŠD KLJUČAROVCI
2.
SLAPTINCI
3.
ŠD MRD M-POWER

naj strelci

ŠD Ključarovci
Fair play
ŠD MRD M-POWER
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mladinci/ke (posamično)
Rok Heric (Kokoriči)
Lea Zabavnik (Križevci)
Kristjan Heric (Kokoriči)

14. OBČINSKO PRVENSTVO V NAMIZNEM TENISU
12. 3. 2017, OŠ KRIŽEVCI
(organizator: ŠD LO-KO)

ŠD Bunčani
naj strelci
goli igralec
51 Primož Kolbl (Slaptinci)
51 Boštjan Žajdela (KMN Križevci)
39 Denis Pintarič (ŠD Bunčani)

ekipa
DOMINO Sv. Jurij
ŠD KRIŽEVCI
ŠD LO-KO VETERANI

GLAS OBČINE 2017

mesto
1.
2.
3.

mladinci (posamično)
Tadej Semenič (Kokoriči)
Kristjan Hanžekovič (Bučečovci)
Filip Lešer (Bučečovci)

mesto
1.
2.
3.

mladinci (pari)
Filip Lešer in Tim Novak (Bučečovci, Lukavci)
Tadej Semenič in Jakob Vogrinec (Kokoriči, Kokoriči)
Kristjan Hanžekovič in Aljaž Maučec (Bučečovci, Bučečovci)

mesto
1.
2.
3.

člani (posamično)
Bojan Jagodič (Ključarovci)
David Novak (Lukavci)
Franc Šafarič (Berkovci)

mesto
1.
2.
3.

člani (pari)
Jakob Slavič in Matej Kapun (Križevci, Berkovci)
Miro Kolbl in Marjan Koroša (Križevci, Križevci)
Slavko Dunaj in David Novak (Lukavci, Lukavci)

GLAS OBČINE 2017

člani (posamično)
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OBČINSKA LIGA OBČINE KRIŽEVCI V TENISU
igrišče v LJUTOMERU in BANOVCIH
(vodja tekmovanja: Dejan Heric)
mesto
1.
2.
3.
4.

OBČINSKI LIGI V ELEKTRONSKEM PIKADU 2016/2017
(vodja tekmovanja: Milan Majcen)

igralec
Dejan Heric (Boreci)
Milan Majcen (Logarovci)
Jože Močnik (Iljaševci)
Bojan Vidnar (Logarovci)

ZIMSKA OBČINSKA LIGA MALEGA NOGOMETA TROJK NA ODBOJ 2016/2017
(vodja tekmovanja: Andrej Weis)
mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Picerija MBM Ključarovci

ekipa
PICERIJA MBM KLJUČAROVCI
BLACK ENERGY VUČJA VAS
ŠD BERKOVCI
JUNIOR STARA NOVA VAS
ŠD MRD BB BAR KRIŽEVCI
ŠD BUNČANI
MDC ZETOR SERVIS VUČJA VAS
ŠD LO-KO
LOGAROVCI-KOKORIČI
SANITETNI PREVOZI NEDELJKO
LUKAVCI

1. naj trojka
Tadej Čuk
Alen Lebar
Marko Rožman

naj strelec lige
Tadej Čuk (Black Energy)
naj igralec lige
Tadej Čuk (Black Energy)

2. naj trojka
Aleš Antolin
Rok Kotnik
Luka Pihler

3. naj trojka
Matej Vok
Luka Kotnik
Niko Matjašič

OBČINSKA LIGA V NAMIZNEM TENISU 2016/2017
(vodja tekmovanja: Aleš Čuk)
mesto
1.
2.
3.
4.
5.

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

k
12
12
12
12
12

z
9
8
7
2
4

r
1
2
1
3
2

p
2
2
4
7
10

razlika
27
12
15
-10
-42

točke
19
18
15
9
2

Naj trojke 2016/2017
zlata trojka
David Novak (INT. Jelen Lukavci)
Bojan Jagodič (ŠD Berkovci)
Franc Šafarič (ŠD LO-KO)

srebrna trojka
Sašo Ropoša (MDC Zetor Bučečovci)
Milan Majcen (ŠD LO-KO)
Matej Kapun (ŠD Berkovci)

bronasta trojka
Danijel Cvetko (MDC Zetor Bučečovci)
Drago Kozar (ŠD Berkovci)
Slavko Dunaj (INT. Jelen Lukavci)

ekipa
BOOSTERS KRIŽEVCI
KASAČ VERŽEJ
NAŠ OVINEK LOGAROVCI
GABRIJELOV BARČEK VUČJA VAS
GRABE 1
BAR BAZA LOGAROVCI
KLEMENT DART DEVILS LOGAROVCI
MRD SHOOTERS KRIŽEVCI

k
14
14
14
14
14
14
14
14

z
14
9
8
6
6
4
2
0

r
0
2
2
4
2
1
2
1

p
0
3
4
4
6
9
10
13

točke
42
29
26
22
18
13
8
1

2. liga
mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ekipa
GRABE 2
TAXI BAR FRČ ILJAŠEVCI
MRD KAPUČINKE KRIŽEVCI
BUNČKE CVRLE
BOREŠKI VETERANI
ŽUTA KUČA BUČEČOVCI
BERKOVCI
LO-KO KAUBOYSI

k
14
14
14
14
14
14
14
14

z
8
9
8
6
5
4
3
1

r
5
1
3
4
2
2
3
4

p
1
4
3
4
7
8
8
9

točke
29
28
27
22
17
14
12
7

naj igralci – 1. liga
Miha Topolnik
Bogdan Vaupotič
Boštjan Heric
Boštjan Karo
Simon Rajh
Boštjan Novak
Milan Majcen
Boris Zaplata
Gregor Žnidarič

%
94,4
81,0
79,4
71,8
70,6
64,1
63,9
58,5
57,1

ekipa
Boosters
Kasač Veržej
Naš ovinek
Gabrijelov barček
Kasač Veržej
Grabe 1
Naš ovinek
Gabrijelov barček
Bar Baza

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

naj igralci – 2. liga
Denis Hamler
David Mertuk
Robert Zabavnik
Boštjan Osterc
Robert Hanžekovič
Milan Slavič
Jernej Duh
Damir Zmazek
Sebastjan Šumak

%
81,8
80,6
73,8
72,7
71,8
63,9
61,5
59,5
59,5

ekipa
Žuta kuča
Boreški veterani
MRS Kapučinke
Bunčke cvrle
Taxi bar Frč
Grabe 2
Grabe 2
LO-KO Kauboysi
Bunčke cvrle

ZAKLJUČNI TURNIR V ELEKTRONSKEM PIKADU
4. 3. 2017, Vaško-gasilski dom Vučja vas
(organizator: ŠD Vučja vas)
mesto
1.
2.
3.

1. liga (posamično)
Miha Topolnik (Boosters Križevci)
Leon Mertük (Boosters Križevci)
Boštjan Karo (Gabrijelov barček Vučja vas)

mesto
1.
2.
3.

2. liga (posamično)
Robert Hanžekovič (Taxi bar Frč Iljaševci)
Dejvid Kšela (ŠD Berkovci)
Milan Slavič (ŠD Grabe 2)

mesto
1.
2.
3.

1. liga (pari)
Milan Majcen in Bojan Vidnar (Naš ovinek Logarovci)
Gregor Žnidarič in Miran Farkaš (Bar Baza Logarovci)
Erik Jurič in Simon Rajh (Kasač Veržej)

mesto
1.
2.
3.

2. liga (pari)
Boris Rižnar in Robert Zabavnik (ŠD MRD Kapučinke Križevci)
Dejvid Kšela in Simon Kapun (ŠD Berkovci)
Kristjan Heric in Milan Veberič (LO-KO Kauboysi Logarovci in ŠD Grabe 2)

Zbral in pripravil:
Milan Majcen, predsednik ŠZ

ŠD Berkovci
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mesto
1.
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Vabilo na turnir šolanih psov
Športno-kinološko društvo Ljutomer–Križevci organizira državno tekmovanje šolanih psov
v nedeljo, 3. septembra 2017, ob 8. uri
v Lukavcih na društvenem poligonu.
Sočasno bo to tekmovanje za pokal VOMAR in za pokal Občine Križevci v sklopu praznovanja občinskega
praznika.
Spoštovani občani, vljudno vabljeni na ogled turnirja šolanih psov.
Silvester Lovrenčič

Državno prvenstvo v pikadu | ekipa GABRIJELOV BARČEK Vučja vas | Radenci | državni prvaki B lig

Evropsko prvenstvo v pikadu | ekipa GABRIJELOV BARČEK Vučja vas | Caorle (ITA) | 5. mesto B lig
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13. Tek z naravo
Stara Nova vas 37 a, sobota, 16. september

OBČINA KRIŽEVCI
ŠPORTNA ZVEZA KRIŽEVCI
ŠPORTNO DRUŠTVO LO-KO

Tek poteka v sklopu Pomurskega pokala.

STARTNINA

 Ob 9.30: pričetek zbiranja prijav

vabijo v sklopu praznovanja
19. Občinskega praznika Občine Križevci
na

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/).

DAN ŠPORTA

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

ki bo v
SOBOTO, 26. AVGUSTA 2017,
v ŠPORTNO REKREACIJSKEM CENTRU LOGAROVCI

Tek na 7,5 km je točkovana kategorija za Pomurski
pokal. Tekmovalci in tekmovalke so razporejeni po
starostnih kategorijah.
Kategorije
MA
MB
MC
MD
ME
MF
MG
ŽA
ŽB
ŽC
ŽD
ŽE

Tekmovanje bo potekalo v naslednjih športnih disciplinah:
- odbojka na mivki ̶ mešane trojke: žreb in začetek ob 14.00 uri (nedelja, 20. 8. , ŠRC Križevci)
- mali nogomet na travi ̶ trojke: začetek ob 13.00 uri
- namizni tenis ̶ pari: žreb in začetek ob 13.00 uri
- pikado ̶ dvojice: žreb in začetek ob 13.00 uri
- balinanje ̶ dvojice: žreb in začetek ob 13.00 uri
- med dvema ognjema ̶ osnovnošolci: žreb in začetek ob 14.00 uri
- vlečenje vrvi (5 tekmovalcev): žreb in začetek ob 15.00 uri
- vrtno kegljanje ̶ ženske dvojice: žreb in začetek ob 14.00 uri

Letniki
1998 in mlajši
1988–1997
1978–1987
1968–1977
1958–1967
1948–1957
1947 in starejši
1988 in mlajše
1978–1987
1968–1977
1958–1967
1957 in starejše

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

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

 Ob 11.00: start Baby teka na 200m

Pravico do tekmovanja imajo občanke in občani s stalnim bivališčem v Občini Križevci.

Tečejo dečki in deklice letnik 2012 in mlajši.

 Ob 11.10: pričetek otroških tekov

Točkovana kategorija za Pomurski pokal. Tekmovalci
in tekmovalke so razporejeni po kategorijah.

Najboljše ekipe v posameznih panogah bodo nagrajene s pokali.
Tekmuje se med vasmi za prehodni pokal Občine Križevci.
Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno (tekmovalci prejmejo malico zastonj).

Vabljeni !

Kategorije
M/Ž A
M/Ž B
M/Ž C
M/Ž D
M/Ž E

Letniki
2010–2011
2008–2009
2006–2007
2004–2005
2002–2003

Dolžina proge
350 m
350 m
700 m
700 m
1050 m

Čas starta
11.10
11.25
11.40
11.55
12.10

Podelitev medalj in pokalov bo takoj po objavi
rezultatov.

SPLOŠNA DOLOČILA!
Vsak tekmovalec teče na lastno odgovornost.
Odgovornost za nastop tekačev mlajših od 18 let
prevzamejo starši oziroma spremljevalci.
Vsem nastopajočim priporočamo, da so ustrezno
kondicijsko pripravljeni.
Kontaktna oseba: Borut Rožman
Tel: 031 466 139
Spletna stran: http://junior-snv.si

Prireditev bo ob vsakem vremenu.
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Nacionalni prvak, regionalni prvak in
najboljši v svoji pasmi

Poskrbimo za živali tudi v vročini
Letošnje poletje je izredno vroče, saj so temperature pogosto nad 30°C. Takšne temperature so neprijetne in
celo neznosne za veliko ljudi pa tudi za večino živali, na katere ne smemo pozabiti

Kvalitetni in vrhunski mucki tudi v naši občini

Ključnega pomena je, da ima vsaka žival vedno na razpolago
svežo vodo in senco, kamor se lahko umakne. Na to morajo biti še posebej pozorni skrbniki, katerih živali so privezane
ali zaprte. Ne pozabite, da se sonce tekom dneva premika in če
vidite, da je žival zjutraj v senci, to še ne pomeni, da bo v senci
tudi opoldne, ko se začne največja pripeka. Včasih živali posodo z vodo razlijejo, a s tem nočejo povedati, da niso žejne. Zato
večkrat na dan preverimo, če ima žival vodo in jo sproti tudi
zamenjamo. Ne pozabimo na konje, pujse, zajce, kokoši in druge živali, ki so pogosto zaprte in spregledane. Tudi one potrebujejo vedno svežo vodo in ustrezno prezračen prostor s primerno temperaturo, če že morajo biti zaprte. Še bolje bi bilo, da bi
se jim omogočilo gibanje, kjer si lahko pod krošnjami dreves
same poiščejo naravno senco. Pse sprehajamo zgodaj zjutraj ali
zvečer, ko se že ohladi in asfalt ni pregret. Če je asfalt prevroč,
lahko enostavno preverite tako, da položite roko ali še boljše,
boso nogo na asfalt in počakate 30 sekund. Če ne zdržite, je asfalt prevroč. Vsekakor pa je nujno, da pse peljemo na sprehod in
jim omogočimo gibanje, ki ga nujno potrebujejo. Gibanje pa bo
koristilo tudi vam. V času poletja so zaradi prej omenjene slabe
tolerance na vročino živali pogosto žrtve vročinskih udarov, ki
so v večini primerov usodni. Vročinski udar prepoznamo po intenzivnem sopenju, povečanem slinjenju, pospešenem dihanju
in nezavesti. Če vidite, da je prišlo do vročinskega udara, čimprej pokličite veterinarja. V vmesnem času pa poskušajte žival
ohladiti tako, da njen trup ovijete v mokre, hladne brisače in ga
hladite z mlačno vodo. Največ vročinskih udarov utrpijo psi, ki
jih lastniki puščajo v avtu. To je skrajno neodgovorno in kruto
početje. Živali nikoli ne puščajte samih v avtu, niti za 10 minut.

Že od nekdaj sem si želela mačko, ki bi jo lahko imeli v stanovanju, saj nisem hotela, da bi jo prehitro izgubili. Mački, ki živijo zunaj, so namreč velikokrat izpostavljeni nevarnim vplivom
okolja. Skrbno sem se lotila proučevanja pasem. Zame odločitev
ni bila težka. Ko sem prišla do priljubljene pasme britank, sem
takoj vedela, da je to tisto, kar si želim. Seveda je bila nad to pasmo navdušena tudi moja družina. Sedaj mineva že četrto leto,
odkar smo v naš dom pripeljali prvega čistokrvnega britanskega
kratkodlakega samčka Casperja. Nad njim smo bili vsi neizmerno navdušeni. V trenutku smo ga vzljubili in on nas. Nato smo
se odločili še za nakup samičke in tako povečali število hišnih
ljubljenčkov. Sčasoma smo se odločili za vzrejo.
Mačke te pasme so zelo temperamentne, bistre, inteligentne,
ljubeče, prijazne do otrok, dokaj igrive, nikoli napadalne, predvsem pa zveste mačke, ki rade spremljajo in opazujejo svoje skrbnike pri vsakodnevnih opravilih. Zelo dobro se razumejo tudi
s psi. So velike mačke z mišičastim in čokatim telesom, širokimi prsmi, veliko in okroglo glavo, noge imajo kratke in krepke,
kratko in gosto dlako, zaokrožena kratka ušesa ter kratek in
debel rep. Naše vzrejališče deluje pod okriljem TICA – The International Cat Association, Harlingen, Texas – mednarodnim
mačjim združenjem, ki je največji svetovni genetski register
mačk in je prisotno po vsem svetu. Naši mucki imajo opravljene
tudi vse potrebne teste in cepljenja, ki potekajo pod veterinarskim nadzorom. Naše vzrejališče se imenuje Teddy’s cats. Letos
smo se tudi prvič udeležili razstav, in sicer v Beogradu, Ljubljani
in Umagu z mlajšim samcem, imenovanim King Filip of Azurite-King, starim komaj eno leto. Tam je Filip dosegel vrhunske dosežke. Poleg pridobitve treh nazivov (CH, GRC, DGC) je
osvojil še Nacionalno nagrado, Regionalno nagrado in nagrado za najboljšega mačka v svoji pasmi v celotnem južnem delu
Evrope. Njegovi dosežki in fotografije bodo objavljeni tudi v
svetovni TICA letni knjigi najboljših mačk. Podelitev vseh nagrad bo potekala oktobra letos v Tuluzu v Franciji in se je bomo
z veseljem udeležili. Za večje udobje naših mačk pa smo letos
dodatno uredili mačje igralnice. Veliko nam je pomagal gospod
Obran iz Stare nove vasi, za kar smo mu neizmerno hvaležni.

King Filip

Vzreja mačk zahteva res veliko nege, pozornosti in prostega
časa, predvsem pa ljubezni do živali. Tudi brez podpore in spodbude ne bi šlo. Lahko rečem, da imam idealne pogoje, saj me
družina pri tem zelo podpira. Če bi lahko še enkrat izbirali, bi se
zagotovo odločili za isto pasmo mačk, saj smo z njimi resnično
srečni in zadovoljni.

Ko se avto segreje, deluje kot pečica. Tudi če je avto parkiran v
senci, lahko doseže visoke temperature. Če vidite v avtu žival,
ki ima znake vročinskega udara, pokličite policijo. Če se že odpravljate na pot s psom, naj bo to v zgodnjih jutranjih ali poznih
večernih urah.
Predvsem pa nikoli ne tolerirajte mučenja živali. Če vidite žival
na soncu, dehidrirano, ji ponudite vodo in umik v senco, pogovorite se s skrbnikom živali in obvezno ukrepajte.
Društvo za zaščito živali Pomurja

V VROČINI POSKRBITE ZA
DOBRO POČUTJE VAŠIH ŽIVALI!

mag. Hermina Vrbanjšak
Foto: Marjan Vaupotič

Kako?
•
•
•
•
•

Živali naj imajo vedno na razpolago svežo vodo
Omogočen umik v senco
Živali sprehajajte zjutraj ali zvečer, ko ni tako vroče
Živali NE puščajte v avtu
Tudi za druge živali (ježi, ptice, in druge) nastavite vodo

Društvo za zaščito živali Pomurja N: Trg zmage 8, p.p. 30, 9000 Murska Sobota
T: 070 879 212 – Trezika, 040 736 313 – Breda, 031 528 396 – Mirjana
W: dzzpomurja.si E: dzzpom@gmail.com

90
Casper

GLAS OBČINE 2017

GLAS OBČINE 2017

91

ŽIVALI IN NARAVA

24 ur z reko Muro

Filmski večer za reko Muro

Rodovitno pokrajino ob reki Muri so naši predniki poselili že v 4. tisočletju pred našim štetjem, torej v času
bakrene dobe. To so bili prvi poljedelci in živinorejci na tem območju. Kasneje je reka Mura predstavljala
pomembno prometnico med alpskim prostorom in Panonsko nižino.

Tudi v Križevcih je marca potekalo predavanje in filmski večer na temo ohranjanja reke Mure kot edinstvene
in neprecenljive vodne žile v našem koncu. Vse več Pomurcev se namreč zaveda, da le neokrnjena zagotavlja
temelje našega preživetja in prehranske varnosti.

Lahko bi rekli, da je reka Mura zelo živahna reka. Pogosto je po
poplavah prestavila strugo in s tem spremenila tudi meje, obenem pa odplavila rodovitno zemljo. Ljudje so ob bregu struge
zabili kole, med katere so naložili snope povezanih vej in to obtežili s kamenjem. To je bil boj büjrašev z reko Muro za rodovitno prst. S tem se je reka še lahko kosala, kasneje pa so bili posegi
vedno bolj drastični. Danes imamo možnost spoznati razliko
med tistim območjem, kjer je ujeta med jezove na vsaki strani,
in območjem reke, kjer svobodno teče in se razliva ob nalivih.
Gozdovi ob reki Muri spadajo med ene najobsežnejših in najbolj
ohranjenih poplavnih gozdov pri nas in so uvrščeni v ekološko
omrežje Natura 2000. Takšnih gozdov je tudi v evropskem
prostoru vse manj. Pomembni so za ohranjanje ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. Prav tako so pomembni za varstvo pred
poplavami in za ohranjanje čiste pitne vode.
V Veržeju so se tudi letos zbrali različni strokovnjaki, ki so opozarjali in predavali o pomenu ohranjanja biotske pestrosti ob
reki Muri. Dogodek BIOBLITZ – 24 ur z reko Muro je namenjen
otrokom in odraslim, kjer lahko doživimo reko Muro z vsemi
čuti. Predvsem otroci imajo na voljo veliko ustvarjalnih in eksperimentalnih delavnic, podali pa smo se tudi v naravo in od
blizu pogledali metulje, hrošče, poslušali ptice in spoznavali
rastline.

Namen večera je bil seznaniti javnost o
vplivih načrtovanih hidroelektrarn na
Muri. Neodvisni strokovnjaki z različnih
področij (inženirji gradbeništva z znanjem o delovanju in vplivih pretočnih
hidroelektrarn, ekologi in naravovarstveniki) so tehtno in verodostojno prikazali naše bodoče izgube in le malo pridobitev na ravni regije. Ob tem je pomenljiv
podatek, da je bil večer kljub zahtevnosti
tematike dobro obiskan.
Seveda bi si želeli, da pridejo predvsem
zagovorniki gradenj HE, saj bi le ti tako
izvedeli, da hidroelekrarne niso moderen način trajnostnega pridobivanja energije zaradi številnih dolgoročnih negativnih vplivov na okolje, kajti že med
gradnjo prihaja do poseka velike količine
varovalnega poplavnega gozda, odstranitve habitatov številnih vrst (med njimi
ogroženih) ter do premika ogromnih
količin gradbenega materiala (beton ni

Letos se je dogodka udeležil tudi nekdanji veslaški olimpijec,
danes pa velik borec za ohranjanje rek, Rok Rozman iz Radovljice. Pred nekaj leti je prišel do podatka, da je na Balkanu v
načrtu gradnja 2700 jezov na rekah. Predstavil nam je potopis
veslanja po reki Vjosi v Albaniji. S svojo avanturo je prebudil
ljudi, da so začeli zbirati informacije in se poučili, kaj pomenijo
takšni posegi za naravo in ljudi ob reki. Na Balkan Rivers Tour
so Rok in njegovi kolegi v 39 dneh preveslali reke od Slovenije
do Albanije.
Ob tem ljudi ves čas ozaveščajo, da morajo sami skrbeti za svoje
okolje. S prisotnostjo na Bioblitzu podpira naša prizadevanja,
da se reka Mura ohrani tudi za generacije, ki prihajajo za nami,
in da reka ne more biti vir hitrega zaslužkarstva za nekatere
posameznike, ki menijo, da obstaja prevlada javne koristi pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov energije nad
koristjo doseganja dobrega stanja voda in javno koristjo ohranjanja narave. Ljudje ob reki Muri vemo, kaj nam reka daje in
kaj nam pomeni. Mi smo tisti, ki odločamo, kako bomo z njo
ravnali.
Lijana Jurak
Foto: Lijana Jurak, Andreja Slemenšek, Suzana Lohl

trajnosten material in niti ni iz obnovljivih virov). Povedano je bilo, da bo vpliv
na podtalnico v večini negativen zaradi
izvedbe tesnilne zavese na nasipu do neprepustnih plasti. Večina prisotnih se je

strinjala, da je Muro nujno revitalizirati
in upoštevati njene nenadomestljive ekosistemske storitve.
Vesna Kitthiya

Razstava fotografij ptic
V začetku julija je društvo 29 a v sklopu umetniške kolonije v Križevcih pripravilo razstavo fotografij ptic in
narave skozi objektiv Marka Zabavnika. Dogodek se je odvil najprej na prostem, fotografije pa so bile tisti
teden na ogled v občasni galeriji župnišča.
Program je začela skupinica mladih glasbenikov, ki so izvedli koncert sede na travi
pod milim nebom. S svojo iskrenostjo in
angelskimi glasovi so ganili maloštevilno
domače občinstvo, zlasti ko so tankočutno izvedli Cohenovo Hallelujah. Silva
Duh je čustveno prebrala poezijo Monike
Čuš o konjih. Na zabaven način so se predstavili tudi gostujoči umetniki. Markove
fotografije so bile posnete v naravnem
rezervatu Ormoške lagune, ki je nastal v
opuščenih bazenih nekdanje tovarne sladkorja. Ljubiteljsko se ukvarja s fotografiranjem ptic in narave, po srcu pa je velik
naravovarstvenik. Fotogenične ptice naših
krajev osupnejo s svojo eksotično pisanostjo ali skromno ljubkostjo. Ko človek tako
strmi pred njegovim turkiznim vodomcem, puhasto brkato sinico ali pa znamenito smrdokavro, se zdi, kot da so te ptice
na dosegu naše roke. A potem je njegovo
sporočilo med vrsticami vendarle dovolj
zgovorno: obstoj teh čudovitih bitij je odvisen od našega ravnanja z naravo.
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Nekoč so bile smrdokavre, ali po naše
hupkači, del vsakega visokodebelnega
sadovnjaka, danes je privilegij, če jo vidiš
v živo. Tako nas njegove lepe slike vabijo,
da opazujemo svet okoli sebe z odprtimi
očmi, ker bomo le tako morda uzrli rumeno-črnega kobilarja, ki se oglasi v krošnji kakega starega visokega drevesa na
vrtu.
Istočasno so obiskovalci Križevcev lahko
pogledali še razstavo Zabavnikovega mlajšega ornitološkega kolega Robija Šiška.

Njegove slike ptic Komarnika so krasile
izložbo pošte in delale veselje mimoidočim, predvsem pa ljubiteljem narave.
Na koncu je vredno omeniti še dejstvo, da
so se ljudje pripeljali v naše kraje v dneh
umetniške kolonije izključno zaradi programa in da je bilo vzdušje vseskozi zelo
pozitivno in podporno.
Vesna Kitthiya
Foto: Helena Krajnc, Andreja Obal
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Prenašanje žabic čez cesto v Borecih in Gajševcih

Recept za prleško gibanico

Prostovoljke in prostovoljci nismo pozabili letošnjih dvoživk (žabe, krastače, rege, pupki...) v Borecih in Gajševcih, kjer množično prehajajo cesto in jih rešujemo pred prometom.

Recept:

O pomenu ohranjanja te vrste smo povedali že veliko: so za ljudi povsem nestrupene, lovijo mrčes, lazarje in niso sluzaste. V določeni razvojni fazi prispevajo
k samočistilni sposobnosti vode, ki jo na
koncu spijemo. So izvrstne pokazateljice
stanja v okolju, saj njihovo telo reagira na
toksine in motnje v okolju veliko prej kot
naše. So globalno ogrožena vrsta.
Akcijo smo začeli 26. februarja. Do konca marca smo v Borecih prenesli 5457
dvoživk čez cesto proti mrestiščem, v
Gajševcih pa 2117. Pomlad je bila suha, z
nizkim vodostajem, kot že dolgo ne. Podnebne spremembe so tu. Z intenzivnimi
posegi v gozdne in obdelovalne površine,
z odstranjevanjem zarasti ob vodotokih
ter izsuševanjem mokrišč z melioracijami
prispevamo k povečanemu izhlapevanju
ter odtekanju vode in nižanju podtalnice.
Ob ne preveč optimističnih napovedih
klimatologov in ekologov bomo ob nespremenjenem delovanju morali poglobiti vodnjake, tako da pomanjkanje vode
ne bo pestilo le žab in drugih živih bitij.
Pitna voda in voda za namakanje bo vse
dražja in jo bo veliko težje pripeljati nazaj, kot jo je lahko izgubiti.

Vsa zahvala občini, da je po letih prošenj
letos nabavila svojo zaščitno folijo, ki
preprečuje prehod dvoživk neposredno
na cesto in omogoča lažje ter varnejše
prenašanje na delu odseka, ter pomagala
pri postavitvi.
Dogodke in dogajanje v zvezi z dvoživkami
v naši občini lahko spremljate na strani

www.facebook.com/zabapupekprlek,
dodatno pa so se o problematiki razpisali
na www.pomagajmo-zabicam.si. Hvala
vsem, ki vztrajno in nesebično sodelujete v akciji in prispevate svoj del za boljši
svet.
Vesna Kitthiya
Foto: Jasmina Kotnik

Vlečeno testo:
50 dag pšenične moke
1 žlica rastlinskega olja
1 žlica jabolčnega kisa
1 jajce
ščepec soli
mlačna voda po potrebi
Skutni nadev:
1 kg polnomastne skute
3 žlice kristalnega sladkorja
ščepec soli
Smetanov poliv:
do 1 l kisle smetane
3 jajca
Maščobni preliv:
10 dag masla ali rastlinskega olja

Postopek priprave:
Moko presejemo, dodamo maščobo, kis, sol in jajce. Med gnetenjem prilivamo vodo.
Gnetemo tako dolgo, da testo postane voljno – gladko in elastično. Testo namažemo z
maščobo, pokrito naj počiva vsaj 30 minut. Lahko uporabimo tudi kupljeno vlečeno testo, vendar se resnično priporoča domače. Skuti dodamo sladkor in sol ter premešamo.
Cela jajca počasi razžvrkljamo s kislo smetano. Maslo stopimo. Skutni nadev in smetanov poliv lahko združimo, v tem primeru del kisle smetane pustimo za zgornji poliv.
Priporočamo uporabo okroglega (lončenega) pekača s premerom okoli 35 cm, dovoljujemo uporabo štirikotnega pekača. Izbrani pekač namažemo z maščobo. Spočito
testo razvaljamo in nekoliko razvlečeno, položimo preko pekača in ga razvlečemo po
prtu, potresenem z moko, da sega čez obod sklede toliko, kot je široka. Pustimo ga
nekaj minut, da se osuši. Tanko testo razrežemo na 4 do 8 enako velikih delov (ponavadi 6), tako da zareze segajo skoraj do dna pekača in ima prleška gibanica 5 do 9 plasti
vlečenega testa. Prvo plast testa premažemo z maščobnim polivom, nanjo razvlečemo
naslednjo plast testa. Pazimo, da odvečni del testa ne visi čez rob pekača. Na drugo
plast testa enakomerno posipamo skutni nadev, pokapamo s smetanovim in nato še
maščobnim polivom. Čez pekač razvlečemo naslednji del testa, nanesemo skutni nadev ter smetanov in maščobni poliv. Tako ponavljamo do zadnje plasti. V notranjosti
pekača tik nad višino prleške gibanice enakomerno odstranimo odvečno testo in bogato namažemo s smetanovim polivom. Tako pripravljeno prleško gibanico na več
mestih prebodemo s tanko iglo do dna pekača.
V prej segreti pečici prleško gibanico pečemo 40 minut pri temperaturi 200°C. Ne
glede na to priporočilo lahko temperaturo in čas pečenja prilagodimo pekaču in vrsti
pečice. Pečeno prleško gibanico lahko potresemo s sladkorjem v prahu. Režemo jo na
trikotnike ali pravokotnike. Višina prleške gibanice znaša med 1,5 in 2,5 cm.
Dober tek!
mag. Tjaša Kos

Česnovka v Borecih

Okrogla miza za poenoten recept prleške gibanice
Na okrogli mizi, kjer smo poenotili recept za prleško gibanico, sta aktivno sodelovala tudi člana komisije za
ocenjevanje prleške gibanice, ki poteka vsako leto v okviru prireditve Prleška gibanica. Frančka Lebarič je
zaposlena na KGZS Murska Sobota kot svetovalka za dopolnilne dejavnosti UE Ljutomer, poleg tega je zelo aktivna v različnih komisijah na lokalnih ocenjevanjih kot tudi na Dobrotah slovenskih kmetij. Branko Slavinec
je direktor gostinstva v Zdravilišču Radenci in član komisij na različnih kuharskih ocenjevanjih.
Po uvodnem pozdravu župana mag. Branka Beleca sem še enkrat predstavila smernice za poenotenje recepta za prleško gibanico, ki so bile sprejete na lanski okrogli mizi.
Naslednji korak, ki ga je bilo treba narediti, je bilo določiti količino sestavin v receptu. Veliko je bilo potrebno postoriti, zato
je zbiranje receptov še vedno potekalo. Hkrati je bilo potrebnega
veliko dogovarjanja in strpnosti vseh. Pogovarjali smo se o uporabi lončenega pekača. Branko Slavinec je dejal, da na ocenjevanju prleških gibanic, ki so jih pekli v lončenih pekačih, le-te
niso bile pečene. Nina Žuman je povedala, da z ustrezno peko
ni nobenih težav. Zaradi tradicije in izgleda je lončeni pekač
zelo všečen. Prav je, da se predvidi peka obeh oblik, okrogle in
štirikotne, s tem da je okrogla prleška gibanica, pečena v lončenem pekaču, lahko konkurenčna prednost. Kar nekaj besed smo
namenili sami pripravi vlečenega testa. Dopušča se uporaba
kupljenega, vendar se resnično priporoča domače vlečeno testo.
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Količina kisle smetane je odvisna tudi od tega, ali je skuta domača ali kupljena. Možno je tudi, da se skuta in kisla smetana
združita in se naredi enotni nadev. Čas in temperaturo pečenja
prilagodimo vrsti pekača in pečice. Priporočeni čas je 40 minut
pri temperaturi 200°C. Ob koncu sem se zahvalila za podporo
Občini Križevci in županu, vsem donatorjem in promotorjem
ter vsem posameznikom in društvom, ki so na kakršen koli
način sodelovali in doprinesli k izvedbi okrogle mize. Posebna
zahvala je veljala Majdi Vrbnjak in Lidiji Koroša za nesebično
pomoč pri peki prleških gibanic za potrebe promocije, saj jih v
enem letu spečeta najmanj petdeset.
mag. Tjaša Kos
Foto: Dieter Požgan
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Natečaji

Prvi eko veganski kulinarični večer
V soboto zvečer, 22. aprila, na svetovni dan Zemlje, se je v Gostilni Zorko v Borecih zgodil poseben večer. S
svojimi kulinaričnimi kreacijami v šestih hodih se je gostom predstavila izjemna mojstrica veganske in presne
kuhinje Mateja Ulaga.
Popestritev večera je bila zagotovo eko tržnica, na kateri so se
predstavili lokalni ponudniki ekološke hrane: Ekološka kmetija Radikon, Ekološka biodinamična kmetija Kasaš, Ekološka
kmetija Mir Grünt, Kmetija Eko Grunt, Ekološka kmetija Rozmarič, ekološki trgovini Bajka in Sončnica, Društvo za zaščito
živali Pomurja in Društvo zmorem domače. Poleg omenjenih so
pri večeru sodelovali tudi ekološki trgovini Bioteka in Biotrgovina Snopje, Eko socialna kmetija Korenika, Vrtnarstvo Slavič
in knjigarna in papirnica Knjiga Ana Šonaja. Kulinarika se je
združila tudi z dobrodelnostjo, saj smo skupaj z Gostilno Zorko
in mojstrico veganske kulinarike Matejo Ulaga del sredstev namenili Društvu za zaščito živali Pomurja.
Večer, preživet v prijetnem vzdušju, je bil posvečen spoštovanju narave, podpori ekološkim lokalnim pridelovalcem in trgovinam. Menim, da bi se ljudje morali bolj zavedati povezave
med načinom obdelave zemlje, hrano, ki jo kupujemo in svojim
zdravjem.
Gostje so bili navdušeni:
Stanka Dešnik (direktorica Krajinskega parka Goričko): »Po-

srečen večer, ki ga je organizirala Anja Slavič in povabila mlade
in starejše, vegane in vegetarijance, seveda so bili med nami
tudi mesojedci, je navdušil vse. Po predstavitvi pridelovalcev
zdrave hrane na tržnici na terasi pred vhodom smo napolnili
restavracijo in z velikim užitkom zaužili večerjo v šestih hodih.
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Anja je nedvomno dokazala, da je možno lokalno pridelano
hrano ponuditi v domači gostilni s tradicijo, povabiti ljudi od
blizu in daleč in s priznano kuharico navdušiti oboje, ponudnike in uživalce.«
Društvo za zaščito živali Pomurja: »Večer smo preživeli v dobri družbi in uživanju vrhunskih dobrot Mateje Ulaga. Pohvale
za prvi korak v tej smeri v Pomurju, saj je prvi korak včasih
najtežji. Sedaj bomo le sledili temu. Veseli smo tudi, da bodo v
Gostilni Zorko pripravljali veganske jedi, saj v našem okolju to
zelo pogrešamo. Hvaležni smo, da smo bili del tega dogodka, ki
misli tudi na živali v našem okolju.«
Eko kmetija Mir Grünt: »Srčna hvala Anji Slavič za organizaci-

jo in trud, da je bil dogodek perfektno izpeljan in napolnjen s
pozitivno atmosfero. Jedi izpod rok vrhunske kulinarične mojstrice Mateje Ulaga so bile izjemno okusne in prelepe na pogled.
Res je presegla svoj sloves najbolj srčne kuharice. Hvala Gostilni
Zorko, da je ponudila prostor za ta čudoviti družabni dogodek
dobrodelne narave.«

Anja Slavič
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Čarobna Toskana in pet
vasic Cinque Terre
Odločitve, kam na dopust, so v naši družini
demokratične. Vendar na koncu vedno končamo tam,
kamor bi šel Miha. Toda tokrat sem vendarle prišla
na svoj račun in aprila smo odšli odkrivat Toskano in
področje Cinque Terre, ki sta zelo priljubljena tudi v
katalogih turističnih agencij. Tako potovanje po mojem mnenju izgubi tisti čar, ki ga je v Toskani najlažje
doživeti, Dolce Vita ali po naše uživati v lepih trenutkih življenja na počasen način.
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Prvi dan našega potepanja smo začeli z ogledom San Marina,
ene najmanjših državic, ki obsega le 61 kvadratnih kilometrov,
na katerih živi okoli 17.000 ljudi. Ker je bilo naše potovanje nekaj dni pred prvomajskimi prazniki, smo se izognili gneči, ki
je tako značilna za turistične točke. Namig: parkirati velja na
parkirišču ob vzpenjači, s katero smo v nekaj minutah že na
vrhu gore Titano, kjer smo si ogledali ostanke kraljevega mestnega obzidja, tri stolpe, se sprehodili mimo vladne palače in
bazilike sv. Martina, raziskovali ozke ulice, polne trgovinic, ter
občudovali razgled daleč naokoli.
Naslednja točka so bile naravne terme Bagni San Filipo, ki skrivajo naraven izvire tople vode z zelo veliko žvepla, zato je vonj,
ko se spuščaš proti naravnim bazenčkom, res značilen. Ker je
v vodi tudi veliko kalcija, se tvorijo beli bazenčki, v katerih se
veselo kopajo domačini in turisti. Žal pa nas je preganjala noč,
zato smo se vrnili do avta in odpravili do turistične kmetije,
kjer smo prespali. Kmetija, do katere vodi drevored, se nahaja
na vrhu hriba, zato smo se zjutraj zbudili v čudovit dan, ki je
ponujal značilne toskanske razglede.
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Naslednji postanek je bila Siena, ki velja za najočarljivejše srednjeveško mesto v Evropi. Glavni trg Piazza del Campo je poznan
po tradicionalni konjski dirki – Palio, ki poteka dvakrat letno.
Ko iz najvišjega srednjeveškega stolpa v Italiji Torre del Mangia
zreš na majhen ovalni trg, si težko predstavljaš, da lahko tam
naenkrat galopira kar deset konj.
Značilnost naših potovanj je vedno v tem, da si izberemo
lokalno specialiteto. To je bil tokrat sladoled, ki je v Italiji res
vrhunski, tako da smo v vsakem kraju poskusili vsaj en »gelato«.
Naslednji dan nas je čakal San Gimigniano, eno najbolj znanih
kamnitih mest v Toskani, katerega prepoznavni znak so štirje
stolpi. Na najvišjega se splača povzpeti in si ogledati okolico.
Stara italijanska mesta nazorno pričajo o zgodovini močnih samostojnih mest ali državic, saj so vsa obdana z obzidji, ki so
služila za obrambo mesta. Vendar pa je glavna značilnost trga v
San Gimignianu sladolednica, ki je že večkrat zmagala na tekmovanju za najboljši sladoled. Vrsta se ponavadi vije do cerkve
in vsekakor se splača počakati.
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Nadaljevali smo z vožnjo skozi pokrajino Chianti. Namesto
neskončnih pšeničnih polj južne Toskane so bili griči obdani z
gozdom in obsežnimi vinogradi. Na poti smo se ustavili še na
kosilu v naključno izbrani gostilni. Odlično smo se najedli ter
odnesli dragoceno izkušnjo. Pri nedeljskem kosilu v Italiji je treba naročiti steklenico vina, saj celotni dogodek traja vsaj 3 ure.
Proti večeru smo se bližali Firencam, kjer smo imeli rezervirano
sobo v hotelu v središču mesta. (Namig: težje je dobiti parkirno
mesto kot sobo.) Do garažne hiše smo se prebijali med trumami
turistov, ki so hodili kar po cestah, zato imajo taksisti kar
piskača, ki nenehoma piska, ko vozijo po cesti. Firence predstavljajo zibelko renesančne umetnosti. Mesto je polno arhitekturnih
presežkov. V njem je ustvarjal eden najslavnejših umetnikov Michelangelo. Podali smo se na razgledno točko Piazzale Michelangelo, od koder je najlepši razgled na mesto, še posebej na znameniti starodavni most Ponte Vecchio, kjer so bile nekoč prodajalne
mesa, sedaj pa je ponudba bolj turistična. Obiskali smo še katedralo Santa Maria del Fiore, ki je res ogromna. Zjutraj smo se še
enkrat sprehodili po Firencah, saj so bile pravo nasprotje večerne
gneče. Mesto v jutranjem soncu zasije v čisto drugi luči.
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POPOTNIŠKI KOTIČEK

Namibija – kraj, kjer spoznaš pristno Afriko
Namibija je nekdanja nemška kolonija, država z dobrima dvema milijonoma prebivalcev in s površino za kar
štirideset Slovenij. Upam si trditi, da je ena redkih držav, če ne celo edina, kjer lahko doživimo pristno Afriko.
Z nahrbtnikom in skupino sopotnikov smo se z zagrebškega letališča odpravili na trinajsturni let proti Namibiji.

Z zanimanjem smo pričakovali ogled stolpa v Pisi, vendar pa
se je navdušenje ohlajalo, čim smo se bližali stolpu. Nepopisna
gneča in turisti, ki so na 101 način pozirali pred objektivi in
hoteli ujeti posnetke v stilu, da se naslanjajo, držijo ali potiskajo poševni stolp. Za sam vzpon na poševni stolp pa nekaj ur
čakanja, zato smo se hitro odpravili naprej do mesta Luca, ki
so ga ustanovili Etruščani in je znano po ogromnem obzidju.
V mestu smo si privoščili sladoled in z zanimanjem opazovali
selitev italijanske družine. Zaradi starih, ozkih in visokih hiš z
malimi stopnišči se namreč selitev izvaja kar skozi okno.
Nato smo se odpravili do vrhunca našega potovanja, do območja Cinque Terre, v prevodu to pomeni pet dežel. Pet majhnih
ribiških vasic, ki se v strmi breg vijejo v pečinastih zalivih, je
zaradi zanimive arhitekture pod Unescovo zaščito. Spali smo
v vasici Manarole, od koder smo se z vlakom, ki povezuje vse
vasice, vozili na izlete. Ceste so namreč izredno ozke, prometa
kar veliko, parkirnih mest pa ni, zato je uporaba vlaka ali ladje
edina možnost. Najprej smo se z vlakom zapeljali severno do
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največje vasice Monterosso, nato pa se po ogledu le-te odločili,
da se kar sprehodimo do vasice Vernazze po označeni poti, ki
se vije med vinogradi. Pot se je ves čas vzpenjala in spuščala ob
morju, tako da smo lahko občudovali okolico in način pridelave
grozdja, kjer morajo zaradi strmega brega uporabljati posebne
vlakce, s katerimi vozijo pridelke in ljudi do vinogradov. Po
ogledu Vernazze smo se zapeljali še do Corniglie, proti večeru
smo šli še do južnejše vasice Riomaggiore, kjer sem se med
fotografiranjem izgubila. Med vasicami je ogromno različnih
pohodniških poti, žal pa so številne od njih še vedno zaprte
zaradi plazov, med njimi tudi najbolj znana Pot ljubezni. Vse
vasice so čez dan polne dnevnih obiskovalcev, saj večina ljudi
prenočuje izven narodnega parka.
Po dveh dneh hribolazenja je bil čas, da se odpravimo proti
domu.
Andreja Obal
GLAS OBČINE 2017

Pot s trpežnimi terenskimi vozili smo
začeli od Windhoeka proti Auasbergu,
kjer nas je ujela prva mrzla noč. Postavimo šotore, zakurimo ogenj, na katerem
skuhamo prvo večerjo in že občutimo
prve čare prave pustolovščine. Naslednje
jutro vožnja proti Namibu. Pot premore
še nekaj malo asfalta, potem pa makadam
in nekaj redko poseljenih farm. Pokrajina počasi prehaja v suho puščavo. Sedaj
se izgubim v kraju in času, ne zanima me
kateri dan je, na telefonu zmanjka omrežja za nadaljnjih nekaj dni. Naslednji
dan si ogledamo grad Duvisib, ki sta ga
dala zgraditi nemški baron Hansheinrich
von Wolf in njegova žena, sedaj pa služi
za ogled in prenočišče turistom. Dolga
peščena pot nas zapelje do bele farme,
kjer nam lastnik, po rodu Nemec, pove,
kako z družino preživijo sredi puščave
in so ob tem celo srečni. Preživljajo se z
živinorejo in turizmom, v trgovino, ki
je oddaljena pol dneva vožnje, pa se odpravijo samo enkrat mesečno. Prespimo
na robu farme in še preden nas ujame
GLAS OBČINE 2017

tema, najbolj pogumni splezamo na vrh
najvišje skale in si privoščimo čudovit
pogled na sončni zahod.
Pred nami je peti dan, ko se v družbi
prvih sipin zapeljemo proti severu. Krasna pokrajina z gorami na desni in z brezmejno puščavo na levi strani ceste, ki nas
pripelje v Sesriem. Končno prvi od mojih
težko pričakovanih dni. Naukluft park,
peščene sipine, največji peskovnik v mojem življenju. Zgodaj zjutraj se začne »jaganje« po pesku, težki koraki, čevlji polni
peska, suha vročina in vroč veter. Seveda
spet najpogumnejši na najvišjih vrhovih
sipin. Zaradi visoke vsebnosti oksidirane
kovine ima pesek rdeče oranžno barvo. Po naporni izkušnji se prileže prost
popoldan za počitek v kampu in prvo
javljanje domačim, saj smo po mučnem
iskanju le ujeli mobilno omrežje. Lepo je
po skoraj tednu dni slišati mamo.
Pot nas naslednje jutro odpelje proti severu in dolgo pusto pot popestrimo z ogledom kanjona. Noč preživimo v pravljičnem zavetju skal, ki nas le delno čuvajo

pred hudimi sunki vetra.
Sledi jutro brez vode, tega smo bili sicer
že vajeni. Pot nas ta dan pelje ob obali
atlantskega oceana. Kar hitro doživimo
prvo lepoto, ki jo ponuja ta predel – jato
belo-roza flamingov. Pokrajina je čudovita, urejena, spominja me na Portorož.
Prispemo v Swakopmund, kjer ostanemo
dva dni v bungalovih, edina prava postelja
na potovanju in prva možnost, da v javni
pralnici operemo kakšno oblačilo. Mesto
je urejeno, med sprehodom opazim visoke ograje, ki imajo na vrhu električno
zaščito in vsaka hiša še alarmno napravo.
Sama se počutim precej varno, sprehodi po mestu in ob ledeno mrzlem morju so pravi balzam za dušo. V mestu si
privoščimo večerjo v restavraciji. Tradicionalnih jedi tam ni, med plemeni se
prehranjujejo pretežno z belim koruznim
zdrobom in mlekom, meso si privoščijo
le redko. Večerjamo ribje specialitete,
na mizi prevladujejo stejki, katerih okusov si pri nas ne moremo predstavljati. V
Swakopmundu si z adrenalinsko vožnjo s
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štirikolesniki ogledamo se nekaj peščenih
sipin. Spočiti in polni adrenalina se po
dveh dneh odpravimo vzdolž obale do
Cape Cross, kjer si ogledamo kolonijo
neštetih tjulnov ter Skeleton Coast, obalo
okostij. Pokrajina ob poti se spet spremeni iz puščave v savano, ne spremljajo nas
več mogočne sipine ampak skalne gmote
in travnata prostranstva. Ob pogledu na
slavno rastlino velvicija se moja pričakovanja do nje povsem razblinijo. Sledi veselje ob srečanju s prvimi Himbami, ki pa
za fotografiranje seveda zahtevajo vedno enkrat višjo vsoto, kot jim ponudiš.
Prav tako so posebne več tisoč let stare
poslikave na skalah, ki so jih ustvarili
za namen učenja, dandanes pa veljajo za
dragoceno znamenitost.

102

Na poti proti Opuwu nas prehiti noč in
prespimo na prvi primerni gmajni. Sledi
Opuwo, glavno mesto plemena Himbe,
kjer se sprehodimo po tržnicah, ki nam
ponujajo nekaj nakita in velike pečene
črve za prigrizek. Precej neobičajno mesto, kjer se na pol gole Himbe pomešajo z
običajnimi ljudmi. Popoldne se z lokalnim
vodičem odpravimo v eno od vasi plemena Himba. V vas pripeljemo lepo količino
hrane in nekaj vode, saj morajo prebivalci te vasi vsak dan prepešačiti šest km do
prve vode. Živijo v majhnih nomadskih
naseljih skupaj s čredo koz, nekaj kravami
in kokošmi. Postavljene imajo skromne
kolibice, ki so zgrajene iz tankih hlodov,
izolacijo pa naredijo z mešanico kravjih
iztrebkov in peska.

Ženske imajo čudovito rdečo kožo, saj se
umivajo tako, da nase nanesejo rdeč prah,
ki ga dobijo s trenjem posebnega kamna.
Zvečer v vasi zakoljejo kozo in razvije se
prava veselica. Plešemo v ritmih ploskanja, igramo se z otroki in imamo se prav
luštno. Precej umazani se naslednji dan že
veselimo kampa s tuši v Epupi. Epupa je
kraj, kjer teče reka Kunene, ki razmejuje
Namibijo in Angolo, poznana je po pravljičnih slapovih. Čeprav se v njej kopajo
številni krokodili in kače, smo si privoščili nekaj osvežilnih trenutkov kopanja tudi
mi. Reka daje pokrajini neprecenljive
lepote in pot vzdolž te reke je prava paša
za oči. Ker je naše potovanje že v drugi
polovici, urno nadaljujemo po skoraj neprevoznih poteh do mesta Kamanjab, kjer
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nas čaka zame drugo težko pričakovano
doživetje, farma čit. Zvečer se utaborimo
na beli farmi. Lastniki nas zapeljejo za
ograje, kjer domuje sedemnajst divjih čit.
To so gepardi. Naslednji dan si privoščimo
še nekaj crkljanja z udomačenimi čitami.
Ne boste verjeli, ob božanju celo predejo.
Ob slovesu od njih že vsi nestrpno pričakujemo prihod v Etosha National Park. Tukaj je bilo pred davnimi leti jezero, ki je
izparelo, sedaj pa v njem domujejo številne živali. Park je velik za celo Slovenijo,
po njem pa vodijo urejene poti, po katerih
smo se podali sami. Po poteh parka se sme
voziti od sončnega vzhoda do sončnega
zahoda, ponoči živali lovijo in zahtevajo
svoj mir. Po dveh dneh zapuščamo Etošo
in se podajamo proti Kalahariju.
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Na poti se ustavimo ob največjem meteoritu na zemlji Hoba, ki se nahaja na
kmetiji Hoba West, kjer je bil odkrit in
od tam nikoli premaknjen zaradi svoje
šestdesettonske kovinske mase. In še preden prispemo v bušmansko vas, na dolgi
peščeni poti srečamo eno najbolj strupenih kač na svetu, črno mambo. V vasi
nas sprejme majhen prisrčen bušman Kristian. Bušmani so pleme majhnih, suhljatih
in veselih ljudi, ki znajo zaplesati tudi na
Avsenikovo Golico. Naslednji dan se od
prelepe kalaharske pokrajine z žalostnim
pridihom tamkajšnje revščine poslovimo,
a ne kar tako, saj je vsak od nas tam pustil
kak kos oblačila, ki smo ga podarili domačinom. Zadnjo noč v namibijski vasi se
začnemo pripravljati za pot domov.

Po enaindvajsetih dneh spet domača tla,
toda nisem se vrnila enaka. Za mano je
bogata izkušnja, na kateri sem spoznala
drugačen svet, predvsem pa samo sebe.
Martina Zamuda
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Grüezi aus Schaffhausen
Mesto, ki to ni, so besede, s katerimi lahko strnemo vtise mesta Schaffhausen.
Slednje je glavno mesto istoimenskega kantona, ki obsega najsevernejši del Švice.
Kljub visokemu standardu v državi kanton in mesto Schaffhausen spadata med bolj ugodne. Pot proti mestu obdajajo številne kmetijske površine, ki spominjajo na podeželje v Sloveniji.
Okrog mestnega jedra se razprostirajo manjša, s tradicionalnimi hišami pozidana naselja. Simbol mesta predstavlja trdnjava Monut, ki ponuja razgled na širšo okolico in prav tako služi
kot prireditveni prostor. Schaffhausnu poseben pečat daje tudi
reka Ren, ki ločuje levi in desni breg mesta, ter meji na kanton
Zürich. V centru mesta vabijo številne majhne trgovine in gostilne, vendar ni občutiti mestnega vrveža. Ob umirjenem ozračju nas preseneti še prijaznost in hkrati nevsiljivost ljudi ter
številne možnosti za prostočasne dejavnosti. Kot tujci se zamislimo nad svojim znanjem nemščine, uradnega jezika v tem
delu Švice, saj tudi s trudom težko razumemo narečno govorico
domačinov.

Kot mnogi drugi, ki so že obiskali Švico, se najbolj navdušimo
nad njenimi naravnimi lepotami. Prav gotovo je za ljubitelje
kratkih izletov mesto Schaffhausen odlična izhodiščna točka.
Do mogočnih Renskih slapov se lahko odpravite celo peš, z
avtomobilom se lahko zapeljete do Bodenskega jezera, za tiste,
ki raje raziskujejo planine, je na voljo Appenzell s številnimi
edinstvenimi planinskimi potmi in veličastnimi razgledi, ki jih
nudijo švicarske Alpe.
družina Filipič

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

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

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

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

Izpolnjen kupon oddajte ali pošljite na Občino Križevci do 1. septembra 2017 in sodelujte v nagradnem žrebanju.
Podeljene bodo 3 praktične nagrade po slavnostni prireditvi občinskih priznanj 8. septembra 2017 na vaškem jedru pod šotorom.
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Najlepše
se zahvaljujemo
vsem sponzorjem, brez katerih nagrad ne bi bilo.
GLAS OBČINE
2017
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Darila za pet nagrad, ki jih bodo podelili v okviru občinskega praznika (tri za
nagradno križanko ter za fotografijo naslovnice in fotografijo zadnje strani) so
prispevali:
• Terme Banovci: 1x kopel pri gozdni vili 90 min, 11x kopalna karta za odraslo osebo,
10x kopalna karta za otroka do 15 let, 6x majica s kratkimi rokavi
• Gostilna in picerija Šadl: 5x kosilo
• SKZ KRIŽEVCI LJUTOMER z. o. o. – 6x 0,25 l bučnega olja
• Osterc Matej Vučja vas: 1x izdelki iz sivke
• Vinarstvo Kos: vina

NLB Start

Prava banka ima vedno prave rešitve.
Še ne prejemate plače ali pokojnine na NLB Osebni račun? Izkoristite ugodnosti NLB Start v Poslovalnici Križevci pri Ljutomeru.
Vse, kar potrebujete za zamenjavo banke, lahko uredite pri nas.

www.nlb.si/start

01 477 20 00

TALNE OBLOGE MF
Matej Filipič s.p.

19. občinski praznik
OBČINE KRIŽEVCI

POLAGANJE IN OBNOVA
VSEH VRST TALNIH OBLOG

BREZPLAČNA VSTOPNICA

051 350 091
mfilipic.sp@gmail.com

za kasaške dirke Občine Križevci, 10. septembra 2017
Hipodrom Ljutomer
mag. Branko Belec
župan Občine Križevci
MSKljučarovci
Ključarovcid.o.o.,
d.o.o.,Ključarovci
Ključarovci19,
19,9242
9242Križevci
Križevcipri
priLjutomeru
Ljutomeru
MS

Vstopnica velja za eno osebo.

Telefon:02/5888-530;
02/5888-530;Mobitel:
Mobitel:040-439-050;
040-439-050;Mail:
Mail:info@ms-kljucarovci.si
info@ms-kljucarovci.si
Telefon:

PRODAJAKMETIJSKIH
KMETIJSKIH SUROVIN
SUROVININ
INIZDELKOV
IZDELKOVTER
TERGRADBENI
GRADBENI
PRODAJA
MATERIAL.
MATERIAL.

PRODAJA
KMETIJSKIH SUROVIN IN IZDELKOV
TER GRADBENI MATERIAL

Občina Križevci
Križevci 11
9242 Križevci pri Ljutomeru
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Fotogalerija natečaja
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Andreja Osterc

Branko Kurbos

Branko Kurbos

Branko Kurbos

Majda Markovič

Majda Markovič

Majda Markovič

Zinka Pušenjak

Danijel Lesničar

Danijel Lesničar

Danijel Lesničar

Saška Zamuda

Zinka Pušenjak

Zinka Pušenjak

Vanesa Jaušovec

Vanesa Jaušovec

Jožica Corner

Jožica Corner

Jožica Corner

Karin Jureš

Vanesa Jaušovec

mag. Tjaša Kos

mag. Tjaša Kos

mag. Tjaša Kos

Karin Jureš

Karin Jureš

Marjana Rožman

Marjana Rožman

Suzana Bednjički

Suzana Bednjički

Suzana Bednjički

Marina Vrbnjak
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Koledar prireditev
Prireditve v sklopu 19. občinskega praznika Občine Križevci
Datum

26. 8. 2015

1. 9. 2017

Dan

sobota

petek

Prireditev

Ura

13.00 Dan športa

19.00

Kraj
prireditve
ŠRC
Logarovci

Organizator
Športna zveza

sobota

14.00

ŠD LO-KO

Jubilejni koncert Kulturnega društva

Kulturni dom Kulturno društvo

Križevski rogisti

Križevci

nedelja 8.00

Prleška gibanica 2017, turistično

Vaško jedro

izobraževalno in

gastronomska prireditev

Križevci

turistično društvo

Državno tekmovanje šolanih psov za

Društveni

Športno kinološko

pokal

poligon

društvo Ljutomer–

v Lukavcih

Križevci

Vaško jedro

Občina Križevci in

pod šotorom

Društvo upokojencev

v Križevcih

Križevci

VOMAR in pokal Občine Križevci
5. 9. 2017

6. 9. 2017

torek

sreda

15.00

Srečanje starejših občanov in
jubilantov

19.00 Slavičev večer

Kulturni dom
Križevci

20.00

10. 9. 2017

nedelja 14.00

Poskočni muzikanti

Vaško jedro
pod šotorom
v Križevcih

PGD Lukavci
Občina Križevci

Kasaška dirka za pokal Občine

Hipodrom

KK Ljutomer

Križevci

Ljutomer

Občina Križevci

Odkritje spominske plošče v zahvalo

Križevski rogisti

Kelih
3. 9. 2017

sobota

Križevci

Kulturno,
2. 9. 2017

9. 9. 2017

Zabava pod šotorom s skupino

15. 9. 2017

petek

17.00

in spomin hraniteljem orožja

Dom

Teritorialne obrambe Ljutomer v

Lukavci

OZVVS Ljutomer

obdobju priprav in vojne 1990–1991
19.30

Orgelski koncert: Marjeta Urbanič

cerkev Sv.

Rudolf

križa

Pohod iz Križevcev v Kokoriče ob

parkirišče

otvoritvi turistične poti Stopinje

občine

15. 9. 2017

petek

17. 9. 2017

nedelja 11.00

17. 9. 2017

nedelja 12.00 Otvoritev ceste v Kokoričih

Župnija Križevci
Občina Križevci

nova cesta v

Vaški odbor Kokoriči

Kokoričih

Občina Križevci

Na vse prireditve je vstop prost in vas lepo in vljudno vabimo.
Praznujmo skupaj 19 let uspešnega obstoja in delovanja naše občine.

Kulturno društvo
Križevci

Osrednja slavnostna prireditev s
podelitvijo občinskih in županovih
8. 9. 2017

petek

18.00

priznanj
Slavnostni govornik: mag. Dejan
Židan, minister in podpredsednik

Kulturni
dom

Občina Križevci

Križevci

vlade

8. 9. 2017

9. 9. 2017
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petek

sobota

20.00

19.00

Zabava pod šotorom s skupino GADI
in Manco Špik

Vaško jedro
pod šotorom
v Križevcih

PGD Lukavci
Občina Križevci

Otvoritev instalacije s konjem

Krožišče v

Društvo 29A

kasačem v krožišču v Križevcih

Križevcih

Občina Križevci
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