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Drage bralke, dragi bralci,

pred vami je nov izvod občinskega glasila. Koronavirus 
nam še vedno narekuje način življenja. Marsikdo še ved-
no ne more delati ali dela od doma, društvene aktivnosti 
so popolnoma zamrle. Društva niso mogla organizirati in 
izvesti prireditev. Prav (ne)poročanje o teh prireditvah bi 
lahko pustilo veliko praznega prostora v Glasu občine. 

Pa ni. Člani uredniškega odbora smo se potrudili, da je 
vsebina glasila bogata. Spet je bilo potrjeno dejstvo, da 
smo Prleki prijazni in dobri ljudje, ki smo vedno priprav-
ljeni pomagati. Poleg tega, da smo hudomušni in se zna-
mo pošaliti tudi na svoj račun. Izpostavljena tema Pro-
stovoljstvo je izjemno bogata. Ob pripravi vsebin se je 
število prispevkov večalo in večalo. In zagotovo nismo 
vsega zapisali. Občani smo namreč zelo aktivni prosto-
voljci. Ne le pri Rdečem križu in gasilstvu, blizu so nam 
številne oblike prostovoljstva, vključujemo se tudi v dru-
ge prostovoljne organizacije, katerih glavni cilj je poma-
gati sočloveku. Veliko nas je tudi takšnih, ki pomagamo 
individualno, kot je zapisala Skrivna Božička. Tudi v naši 
občini se najdejo dobri ljudje, ki so botri revnim otrokom 
na drugem koncu sveta. Zaradi botrstva bodo preživeli, 
poskrbljeno je za njihove osnovne življenjske pogoje …  

Veseli me, da postajajo aktivni tudi mladi in napišejo 
kakšen prispevek, a vendar je škoda, da je odziv na reše-
vanje križank za mlade in likovni natečaj za otroke tako 
majhen. Lani je na likovni natečaj prispela zgolj ena ris-
ba, letos žal nobena. Na pomoč nam je priskočil vrtec in 
posredovali so nam nekaj že ustvarjenih risbic, med ka-
terimi smo izbrali dve, ki krasita naslovno in zadnjo stran 
glasila. Izjemno velik pa je odziv na fotonatečaj, zato bo 
le-ta odslej stalnica v Glasu občine. Poskrbite le, da bo 
fotografija pokončnega formata in originalne velikosti. 

Hvala vam za odličen odziv in pohvale na novo temo, v ka-
teri predstavljamo naše vasi. Tokrat se predstavljajo Buče-
čovci in Berkovski Prelogi skupaj s Kokoriči, saj dihajo kot 
ena vas. Potrudili so se in zbrali zanimive podatke. V nasled-
njem glasilu se bosta predstavili vasi Dobrava in Gajševci.

Prepričana sem, da v tem norem času kljub trenutnim 
omejitvam za zajezitev koronavirusa najdete načine, da se 
srečate s svojimi najbližjimi. Opažam tudi, da dobro skrbi-
te za svoje zdravje. Različne sprehajalne poti nudijo spre-
hajalcem in pohodnikom številne možnosti za ohranjanje mag. Tjaša Kos

Aleš Cipot

telesne kondicije. V prazničnem decembru ste na sprehodu 
lahko občudovali okrasitve zunaj in v notranjosti hiš, nekaj 
utrinkov smo zbrali v fotogaleriji. Sprehod ob Gajševskem 
jezeru nudi tako čarobna jutra kot izjemno lepe sončne za-
hode. In v njem so velike, velike ribe. Preberite.
In saj veste, vaši prispevki so vedno dobrodošli. Pošljite 
nam jih. Člani uredniškega odbora se trudimo zajeti v 
prispevke dogajanje v naši občini. Zagotovo ne napiše-
mo vedno vsega, zato vas ponovno vabim, da aktivno 
sodelujete. Lahko nam pošljete svoj prispevek ali nam 
sporočite temo, o kateri bi želeli brati. V tokratnem gla-
silu smo prvič pisali o domačih nasvetih, kar bo odslej 
nova stalna rubrika Preberite jih in nam tudi sami sporo-
čite svoje koristne ideje za naslednji Glas občine. Skupaj 
zmoremo največ!

Ob prebiranju glasila boste tudi tokrat videli, kako boga-
ta je naša občina. Opravljamo različne dejavnosti, imamo 
različne interese, številni se na svojih močnih področjih iz-
kažejo ne samo na državnem, a mpak tudi na evropskem 
nivoju. Predvsem pa ne smemo pozabiti, da smo prijazni, 
veseli in nasmejani. In da nam nič ne more do živega.

Bodite dobro, ostanite zdravi!



5

Proračun za leto 2021

Spoštovani občani,

letos se prvič uradno obračam na vas 
preko prve številke Glasa občine, ki 
je nadomestila informator. Ne bom 
govoril o virusu, ki si ga nihče več 
ne želi, saj je prinesel veliko slabega, 
ampak o proračunu za letošnjo leto. 
Lansko leto smo kljub spremenjenim 
razmeram investicijsko vse realizirali, 
letos nas ponovno čakajo tako ve-
liki kot manjši projekti. Veselim se 
novih investicij, ki bodo nedvomno 
pozitivno vplivale na kakovost in 
zadovoljstvo življenja v naši lokalni 
skupnosti.

Priprava in sprejetje proračuna za 
leto 2021

Dejstvo je, da se bo v proračun za 
leto 2021 steklo nekaj več denarja, 
predvsem na račun višje povpreč-
nine. Ugotovili boste, da je proračun 
skrbno in v največji možni meri inve-
sticijsko naravnan. Dobršen del pro-
računskih sredstev v višini okrog 1,5 
milijonov EUR je namreč namenjen 
investicijam, ki jih bomo izvajali raz-
pršeno po celotnem območju občine. 
Občina se za izvedbo novih naložb 
nadeja tudi sredstev iz državnega 
in evropskega proračuna. Največ 
denarja je namenjenega za lokalne 
ceste, turizem in projektno doku-
mentacijo. V proračunu ohranjamo 
obstoječi standard za socialne trans-
ferje, ohranjamo transferje na podro-
čju kmetijstva, ljubiteljske kulture, 
športa in društvene dejavnosti. 

Trudili smo se poiskati ravnovesje 
med razvojem, kakovostjo življenja 
in varčnostjo. V proračunu so projekti, 
ki jih moramo dokončati, predvsem 
pa tisti, ki so v tem trenutku najbolj 

potrebni. Vselej težimo k skladnemu 
razvoju vseh delov občine. V Načrt 
razvojnih programov za prihodnja 
leta je uvrščenih veliko investicij, ki 
jih bomo ob zagotovitvi sredstev 
(tudi iz morebitnih nepovratnih dr-
žavnih in evropskih sredstev) in pod-
pori svetnikov izvajali v prihodnjih 
letih. Zavedamo se, da je potreb ob-
čanov oziroma občine precej, vendar 
so proračunska sredstva omejena in 
jih je zmeraj premalo. Občina se do 
pričetka gradnje regionalne ceste 
R2-439 (Križevci–Sveti Jurij ob Ščav-
nici) ne bo zadolževala.

Kar se tiče višjih nivojev države in 
Evropske unije, še zmeraj ni razpisov 
iz evropskih strukturnih in investi-
cijskih skladov, ki bi bili primerni za 
našo občino. Verjamem, da se bo to 
moralo zgoditi, saj država že spre-
jema strategijo, smernice evropske 
unije so jasne, zato pripravljamo raz-
lično projektno dokumentacijo, ki bo 
omogočala pravočasne prijave. Na 
pametno, zeleno, povezano, social-
no in privlačno regijo se je naša ob-
čina prijavila s kar devetnajstimi ve-
likimi projekti. Upamo na najboljše.

Prihodki in odhodki občine
V letu 2021 predvidevamo 3.330.718 
EUR prihodkov in 3.580.336 EUR 
odhodkov. Nastali proračunski pri-
manjkljaj nastane zaradi razlike med 
načrtovanimi prihodki in odhodki 
ter znaša po planu za letošnje leto 
310.000 EUR. Pokriva se s sredstvi os-
tanka iz preteklega leta in s prihodki, 
izkazanimi v računu finančnih terja-
tev in naložb ter računu financiranja. 
Zaenkrat gre za ocenjeno vrednost, 
končni znesek prenosa bo znan po 
zaključnem računu za leto 2020.

V nadaljevanju sledi le nekaj večjih 
investicij, projektov in odhodkov. 
Nekateri projekti so sofinancirani iz 
različnih državnih in evropskih virov.

Obramba in ukrepi ob izrednih 
dogodkih (109.570 €)
Varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami je izredno pomembno, 
zato naši gasilski dejavnosti in civil-
ni zaščiti namenjamo temu primer-
no pozornost. Gasilci so poleg svoje 
osnovne prostovoljne dejavnosti, na 
katero smo zelo ponosni, še gibalo 
družbenega življenja na vasi. Smo v 
pričakovanju, da bo tega letos veliko 
več in da se vrnemo v normalo. Ob-
čina namenja investicijska sredstva 
na podlagi potreb društev Gasilske 
zveze Križevci, ki je glede tega glav-
ni sogovornik z lokalno skupnostjo. 
V lanskem letu velja izpostaviti veli-
ko angažiranost in pomoč gasilskih 
enot ob epidemiji. En velik hvala! 

Trg dela in delovni pogoji (31.000 €)
Občina ohranja eno zaposlitev za ne-
določen čas na področju komunal-
nih del ter urejanja krajine, zaprosili 
pa smo še za dva dodatna delavca iz 
programa javnih del. Do pisanja tega 
prispevka ju še nismo izbrali. Preko 
javnih del bomo na OŠ Križevci za-
poslili osebo za pomoč pri učenju in 
drugo pomoč otrokom v vrtcu. Prav 
tako imamo odobren en program, 
katerega izvajalec je Center za soci-
alno delo Ljutomer, gre pa za pomoč 
osnovnošolcem, ki imajo v okviru 
svojih družin slabše razvojne mož-
nosti in pogoje. 

Kmetijstvo in gozdarstvo (88.574 €)
Naša občina je tudi kmetijska občina, 
zato z ukrepi želimo povečati konku-
renčnost in učinkovitost podeželja 

Iz občinske hiše
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cih in krajši odsek v Stari Novi vasi. 
Dodati moram, da gre kar nekaj de-
narja za odkupe zemljišč in projek-
tno dokumentacijo za tekoče in tudi 
za naslednje leto.

Veseli me, da se pričenjajo intenzivni 
premiki v zvezi z državno cesto R2–
439 Križevci–Sveti Jurij ob Ščavnici, 
predvideni so odkupi zemljišč in če 
bo vse uspešno izvedeno, že nasled-
nje leto sledi gradnja.

Nadaljujemo tudi s postopno zame-
njavo potratnih uličnih svetilk z LED 
lučkami. Vsako leto toliko, kolikor 
bomo privarčevali na električni ener-
giji. Občani ste izrazili želje po ulični 
razsvetljavi tudi na mestih, kjer je 
trenutno še ni. To je zelo velik zalo-
gaj, ki se ga bomo sistemsko lotili v 
naslednjih letih.

Gospodarstvo in turizem (267.921€)
Na osnovi Pravilnika in razpisa Ob-
čina Križevci spodbuja gospodarski 
razvoj s krepitvijo malega gospodar-
stva in podjetniške iniciative. S tem 
ukrepom želimo spodbuditi zapo-
slovanje, samozaposlovanje, začetne 
investicije in investicije v razširitev 
dejavnosti ter razvoj, posledično pa 
zniževati socialne transferje. Upra-
vičenci po tem razpisu so mikro go-

ter spodbujati trajnostni razvoj. De-
nar bomo na predlog kmetijskega 
odbora med drugim namenili za 
urejanje in vzdrževanje poljskih poti, 
urejanje odvodnih kanalov med 
kmetijskimi zemljišči, pomoč dopol-
nilni dejavnosti na kmetiji (promo-
cija), pomoč ljutomerskemu kasaču, 
ekološkemu kmetovanju in še kaj. 
Na podlagi neposrednih plačil bomo 
sofinancirali zavarovalne premije na 
področju poljedelstva in namenili 
sredstva za zmanjšanje kislosti tal 
oziroma kalcifikacijo zemlje. Prav 
tako bo nekaj denarja namenjenega 
za analize zemlje in teste na brejost 
pri govedu. Sredstva za podporo 
kmetijskim dejavnostim bi lahko bila 
še višja, vendar nam zakonodaja in 
evropske smernice prepovedujejo 
neposredno financiranje dejavnosti.

Promet, prometna infrastruktura 
in komunikacije (1.050.645 €)
Gre za največjo postavko. Poleg 
upravljanja in vzdrževanja občinskih 
cest ter javnih poti bomo investirali 
oziroma investicijsko vzdrževali nas-
lednje ceste oziroma javne poti: naj-
večji zalogaj predstavlja izgradnja 
dveh lokalnih cest v Logarovcih in 
Kokoričih. V Logarovcih lahko govo-
rimo o zelo slabi ali najslabši cesti v 
občini, v Kokoričih pa gre za nadalje-
vanje gradnje proti regionalni cesti 
zaradi slabega stanja in tudi zaradi 
obnove vodovoda. Končno bomo 
zaradi varnosti naših otrok razširili 
cesto s pločnikom proti OŠ. Tudi tri 
krajše javne poti bodo deležne sana-
cije, in sicer krajši odsek proti AMD, 
odsek proti novogradnjam v Križev-

spodarske družbe, registrirane po 
Zakonu o gospodarskih družbah 
(ZGD-1), ter samostojni podjetniki, ki 
so zavarovani iz naslova opravljanja 
dejavnosti in imajo sedež v naši obči-
ni ter opravljajo dejavnost na obmo-
čju občine Križevci.

Na proračunski postavki so zago-
tovljena sredstva sofinanciranja za 
izvedbo naših tradicionalnih prire-
ditev: festival Re:Panonia, konjske 
dirke v Borecih, prižig prazničnih 
lučk, žegnanje konj in Prleška giba-
nica, ki bo letos v drugačni preobleki 
in v junijskem času, poudarek pa bo 
na kulinaričnem pohodu in lokalnih 
dobrotah.

Izpostaviti moram še dva sofinanci-
rana projekta, pri katerih kot partner 
sodeluje naša občina: v sklopu pro-
jekta Promocija naravne in kulturne 
dediščine kandidiramo za info box, 
ki bo postavljen v Parku doživetij s 
softversko opremo Visit Križevci. V 
sklopu projekta Gastronomska tran-
sverzala Las Prlekija pa bomo delež-
ni turistično-kulinarične prireditve, 
izdelane gastronomske piramide 
naše občine, velikega zvezdastega 
šotora in promocijskega filma.

Ureditev gramozne jame v Borecih
V letu 2019 so bila odkupljena zem-
ljišča gramozne jame v Borecih. V letu 

Iz občinske hiše
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2021 bomo v okviru operacije Kaj nas 
uči Mura, ki je sofinancirana s strani 
ESRR, izvedli ekoremediacijske ukre-
pe za izboljšanje stanja vode. Graditi 
bomo začeli mokrišče, ki bo opravlja-
lo funkcijo čiščenja vod, vrbov poplet 
za utrjevanje brežin in plavajoče ra-
stlinske čistilne otoke. V drugi  t. i. tu-
ristični fazi Park doživetij Križevci 2 pa 
bomo namestili urbano opremo, ure-
dili sprehajalne poti, pomole in plažo. 
Z urejeno turistično strukturo želimo 
pospešiti razvoj turizma in dejavnosti, 
ki temeljijo na zagotavljanju visoke 
življenjske ravni, kakovosti zdravja in 

bivalnega okolja.
Varovanje okolja in naravne de-
diščine (157.700 €)
Poleg sofinanciranja malih čistilnih 
naprav in izdelave projektov bomo 
širili skupni zbirni center za odpadke 
v Ljutomeru. Veliko je nujnega inve-
sticijskega vzdrževanja. Še zmeraj 
nas finančno bremeni zaprtje stare-
ga odlagališča v Ljutomeru. Večina 
sredstev iz te postavke je namenjena 
investicijskemu vzdrževanju CERO 
Puconci, skupni čistilni napravi v 
Ljutomeru in področju odvajanja 
odpadne vode.

V tabeli so predstavljene subvencije go-
spodarskih javnih služb. Letos bo sub-

vencija namenjena tudi oskrbi z vodo 
zaradi sprejetja nove cene, saj je bilo v 
zadnjih letih vloženih 50 milijonov EUR 
v Sistem C (Oskrba s pitno vodo Pomur-
ja). S tem si na dolgi rok zagotavljamo 
varnost z zdravo pitno vodo.

Odvajanje in čiščenje odpa-
dnih voda 60.000 €

Oskrba s pitno vodo 53.000 €

SKUPAJ 113.000 €

Prostorsko planiranje in stano-
vanjsko komunalna dejavnost 
(245.730 €)
Kar se tiče oskrbe z vodo, končujemo 
zamenjavo azbestno-cementne cevi 
na relaciji Križevci–Stara Nova vas. 
Ostaja nam samo odsek od črpališča 
Lukavci do Logarovcev, ki pa ga name-
ravamo zamenjati ob gradnji regional-
ne ceste. Veliko denarja namenimo za 
investicijsko vzdrževanje vodovodne 
infrastrukture in hidrantov. Tekoče in 
investicijsko bomo vzdrževali naših 24 
neprofitnih stanovanj. 

Občina je že drugič v fazi sprememb 
občinskega prostorskega načrta. 
Na podlagi pridobljenih pobud za 
spremembe OPN so v pripravi od-
govori na pobude. Po pregledu in 
odobritvi pobud se pripravi osnutek 
sprememb odloka, ki se pošlje vsem 
nosilcem urejanja prostora na ob-
močju občine Križevci. Sledijo uskla-
jevanja z nosilci urejanja prostora in 
pridobitev odločbe z odgovorom, 
ali je potrebno pripraviti še presojo 
vplivov OPN na okolje. Če je preso-
ja potrebna, se postopek zavleče za 

približno eno leto. V primeru, da pre-
soje ne bo treba izdelati, se pripravi 
končni predlog, ki gre v ponovno v 
pridobitev mnenja nosilcev urejanja 
prostora in pozneje v sprejem. Pred-
videni rok sprejema sprememb OPN 
je konec leta 2021.
V tem letu bomo pristopili k pripravi 

idejne zasnove in izdelavi dokumen-
tacije za pridobitev gradbenega do-
voljenja za sanacijo mrliške vežice. 
Tako je naslednje leto predvidena za-
menjava stavbnega pohištva, obnova 
kuhinje in sanitarij, ureditev ogreva-
nja in hlajenja prostorov. Pred vežico 
je predvidena tudi postavitev večje 
nadstrešnice. 

Doživljajski park – ureditev turistič-
no-rekreacijskega centra ŠRC Boreci
V gozdu ob športnih igriščih in 
Matičnjaku na površini 1,3 ha smo 
uredili turistično-rekreacijski park s 
sprehajalnimi zelenimi površinami 

in rekreacijskimi elementi. Prostor 
je namenjen različnim športnim 
dejavnostim, tako skupinskim kot 
individualnim. Po vsem parku so na-
meščeni različni zunanji fiksni fitnes 
elementi za raztezanje in razgiba-
vanje telesa. V parku so postavljene 
postaje z raznimi športnimi orodji 

Iz občinske hiše
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namenjeni varstvu družin, starejših, 
revnejših slojev prebivalstva, teles-
no in duševno prizadetih ter zasvo-
jenih oseb.

Preglednica donacije društvom za 
tekoče delovanje

Kmetijsko področje (13) 7.870 €

Gasilska društva (12) 30.000 €

Športna društva (10) 15.420 €

Kulturna društva (7) 9.280 €

Programi veteranskih orga-
nizacij (3) 570 €

Društvo upokojencev 1.500 €

Društva na področju social-
nega varstva (8) 800 €

SKUPAJ 65. 440 €

Glede na letošnji proračun lah-
ko zaključimo, da želimo še nap-
rej ostati mladim prijazna občina. 
Veliko je postavk s posrednim in 
neposrednim vplivom na mlajšo 
populacijo naših in bodočih obča-
nov. Prav tako veliko vlagamo v ka-
kovost življenja z infrastrukturnimi 
projekti. Res pa je, da moramo za-
gotoviti tudi več gradbenega pros-
tora za mlade družine. To je izziv za 
bližnjo prihodnost. Izziv za starejšo 
populacijo pa predstavlja načrto-
vanje gradnje doma za starejše ob-
čane s predznakom sofinanciranja 
države.

Bodite zdravi, kmalu se zopet srečamo.

Podrobnejše informacije glede pro-
računa in vseh ostalih informacij 
najdete na naši spletni strani: 
www.obcina-krizevci.si 

Z lepimi pozdravi,
mag. Branko Belec, župan

Vir fotografij: splet

za otroke in odrasle. Te bomo v pri-
hodnosti nadgradili še za starejše 
občane. Znotraj parka je poskrblje-
no za druženje in počitek. Park smo 
nadgradili s sanitarijami in gostin-
skim objektom, ki smo ga oddali v 
najem. Letos so predvidene samo 
manjše komunalne nadgradnje, 
park pa bomo dopolnili in povezali 
s kamešnico. 

Kultura, šport in nevladne organi-
zacije (289.850 €)
V letu 2017 je občina Križevci (15-od-
stotni lastnik) skupaj s CEROP Pucon-
ci (85-odstotni lastnik) kupila objekt 
Valilnica v Ključarovcih. V letu 2018 
smo izvedli zamenjavo strehe, v letu 
2020 zamenjavo stavbnega pohištva, 
v letošnjem letu pa občina začne z 
notranjo ureditvijo objekta (elektro 
in strojne instalacije, ureditev tlakov, 
ogrevanje) in fasado. CEROP Puconci 
je končal s sanacijo in je preko soci-
alnega podjetja Mensana vzpostavil 
Center ponovne uporabe (restavraci-

ja in sanacija starega, še uporabnega 
pohištva). Zaposlenih je že nekaj lju-
di, iščejo mizarje in tapicerje za zapo-
slitev. Občina bo del zgradbe name-
nila lastnim potrebam (za zaposlene 

in javne delavce ter za vso opremo za 
komunalno dejavnost, stojnice, mize 
…) in potrebam celotne občine. Ak-
tivnosti, ki bodo bogatile ta prostor 
in promovirale naš kraj, bodo izbrane 
preko natečaja.
Če bomo uspešni na razpisu Funadaci-
je za šport, bomo uredili še tretje igrišče 
ob osnovni šoli, tokrat za rokomet. Tudi 
to igrišče bo pokrito z umetno maso. 

Izobraževanje (755.729 €)
Plačilo vrtca – razlika v ceni 492.200 €

Oskrba  v domovih 64.700 €

Šolski prevozi 115.000 €

Subvencioniranje šolske pre-
hrane 14.126 €

Subvencioniranje stanarin 16.000 €

Darilo ob rojstvu otroka 9.000 €

Nagrade študentom 13.000 €

Stroški za neposredno social-
no oskrbo uporabnikov 35.000 €

Enkratna socialna pomoč 
ogroženim 7.000 €

Obvezno zdravstveno zavaro-
vanje oseb 0 €

SKUPAJ 766.026 €

K tabelarnemu pregledu moram do-
dati, da približno 50.000 EUR name-
nimo investicijskemu vzdrževanju v 
šoli in vrtcu.

Socialno varstvo (171.395 €)
Področje zajema programe na po-
dročju urejanja sistema socialnega 
varstva, programe pomoči, ki so 

Iz občinske hiše
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Obdarovanje občanov z lokalno pridelano hrano

Naši najmlajši

Občinski svet je na decembrski seji sprejel sklep, da se 
zagotovijo sredstva za obdarovanje občanov v času bo-
žično-novoletnih praznikov.

Lokalni ponudniki so pripravili izdelke, ki so jih pridni pro-
stovoljci zložili v darilne vrečke za večkratno uporabo, člani 
prostovoljnih gasilskih društev pa razdelili darila v vseh 16 
naseljih v občini. Darilo je bilo dostavljeno v vsako hišo. 

V drugi polovici lanskega leta so bili rojeni Ema Koprivnikar, Liam 
Rižnar, Aljaž Kaučič, Kenaya Slana, Gašper Šiško, Petra Lakičević, 
Tinej Prijol, Zala Belak, Maj Žibret, Oskar Pevec in Ula Vrbnjak.
Družinam želimo veliko neprecenljivih skupnih trenutkov.

Družina je tam, kjer se življenje začne in se ljubezen nikoli ne konča. 
(neznani avtor)

mag. Lidija Domanjko

mag. Lidija Domanjko

Iz občinske hiše

Ker je bilo v letu 2020 zaradi ukrepov veliko dogodkov odpovedanih, smo želeli občanom z majhno pozornostjo 
lokalnih ponudnikov polepšati praznične dni.

mag. Tjaša Kos

mag. Lidija Domanjko

mag. Tjaša Kos

Maja Prijol



10

Slavnostna prireditev

Praznik občine je v letu 2020 minil 
v znamenju koronavirusa. Številnih 
prireditve v okviru občinskega pra-
znika so bile odpovedane. Smeh, 
ples in dobra volja ob druženju bodo 
morali še malo počakati. Tudi mi smo 
se prilagodili ukrepom in slavnostno 
prireditev izvedli drugače z željo, da 
bi bilo kmalu vse po starem. Slove-
sno smo podelili letošnja priznanja. 
Člani KD Križevski rogisti in ansam-
bel Opoj so poskrbeli, da je imela 
prireditev čudovito glasbeno sprem-
ljavo. Po slavnostnem nagovoru žu-
pana mag. Branka Belca so fanfare 
slovesno najavile podelitev prizna-
nja z listino in plaketo ter priznanj 
občinskega sveta. Priznanje z listino 
in plaketo je prejel Maksimiljan Le-
bar, priznanja občinskega sveta pa 
Srečko Bohanec, Miran Jurkovič in 
Martin Koroša.

Bodimo ponosni, da smo doma v ob-
čini Križevci in tudi v prihodnje skupaj 
soustvarjajmo napredek naše občine. 
Predvsem pa bodimo tudi v prihod-
nje dobri ljudje, dobri sovaščani.

mag. Tjaša Kos
Studio Wolf

Občinski praznik 2020
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Slovesna otvoritev prenovljene ceste v Zasadih

Obnova vodovoda v Kokoričih

Izgradnja mosta v Iljaševcih

Vaščani naselja Zasadi so 6. septembra 
2020 pripravili slovesno otvoritev pre-
novljenega odseka ceste v Zasadih. Ob-
čina Križevci je namreč rekonstruirala  
traso ceste v dolžini 344 metrov, ki po-
teka skozi gozd proti naselju Murščak. 

Vaščani so s pridobitvijo zadovoljni, 
zato so se zbrali na otvoritvi, ki sta ji pri-
sostvovala tudi župan Občine Križevci 
mag. Branko Belec in križevski župnik 
Štefan Vinkovič. Po pozdravnem na-
govoru predsednika vaškega odbora 
Zasadi Jožefa Bohinca je sledilo uradno 
odprtje prenovljenega odseka ceste.

Občina Križevci je jeseni obnovila 1271 
metrov vodovoda v Kokoričih. Grad-
bena dela je izvajalo podjetje Nograd 
Lotmerk, d. o. o., nadzor nad investicijo 
pa Inženiring Štefan Rajnar, s. p. Trasa 
je potekala po kmetijskih površinah, 
zato so z deli pričeli po spravilu pri-
delkov. Vrednost investicije je znašala 
73.632,80 EUR.

V letu 2019 je bila izdelana projektna dokumentacija, lansko leto pa izvedena 
izgradnja mostu na javni poti v Iljaševcih. Obstoječi most je bil preozek in ni 
omogočal nemotenega prometa za širša vozila. Na krilih so se pojavile razpoke 
in posedki temeljev mostu. Zaradi navedenega je bila izvedena popolna ruši-
tev obstoječega in izgradnja novega širšega mostu.
Občina Križevci je marca lani izvedla postopek javnega naročila in izbrala ponudni-
ka, in sicer Komunalno podjetje Ormož, d. o. o., ki je skupaj s Cestnim podjetjem 
Ptuj, d. o. o. izvedlo  razpisana dela. Končna vrednost del je znašala 77.127,64 EUR.
Nadzor nad investicijo je izvajal Inženiring Štefan Rajnar.

mag. Lidija Domanjko
arhiv občinske uprave

mag. Lidija Domanjko
Inženiring Štefan Rajnar

mag. Lidija Domanjko

Investicije
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Ureditev javne poti v Lukavcih

Obnova vodovoda v Berkovskih Prelogih

Energetska sanacija poslovno-stanovanjskega 
objekta v Križevcih

Občina Križevci je novembra uredila 
javno pot v Lukavcih. Odsek dolžine 
170 metrov in  širine 3,5 metra je as-
faltirala gospodarska družba Asfalti 
Ptuj, d. o. o. Projekt je zajemal uredi-
tev odvodnjavanja, ureditev dovo-
zov, čiščenje jarkov in asfaltiranje tra-
se JP 724 197, ki se nahaja v naselju 
Lukavci na relaciji proti Noršincem. 
Vrednost del je znašala 43.453,99 
EUR. Nadzor nad investicijo je izvajal 
Inženiring Štefan Rajnar, s. p.

V decembru so izvajali dela na vodo-
vodu v Berkovskih Prelogih. Izvajalec 
Nograd Lotmerk, d. o. o. je opravil raz-
pisana dela na trasi dolžine 340 me-
trov. Pogodbena vrednost del je znaša-
la 24.840 EUR. Nadzor nad investicijo je 
vršil Inženiring Štefan Rajnar, s. p.

V letu 2020 so izvedli energetsko sanacijo poslovno-sta-
novanjskega objekta v Križevcih pri Ljutomeru, ki je zaje-
mala toplotno izolacijsko fasado z grafitno toplotno izola-
cijskimi ploščami debeline 14 cm. Dela je oktobra izvajal 
samostojni podjetnik Miran Kurnik za pogodbeno vrednost 
22.847,47 EUR. 

mag. Lidija Domanjko
Inženiring Štefan Rajnar

mag. Lidija Domanjko
Inženiring Štefan Rajnar

mag. Lidija Domanjko
Dejan Žižek

Investicije
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Obnova odseka ceste v Stari Novi vasi

Zamenjava svetilk javne razsvetljave

Novembra so izvajali dela na odse-
ku ceste v Stari Novi vasi. Obnovljen 
je bil del ceste  dolžine 100 metrov 
preko železniške proge v smeri proti 
Dobravi. Dela je izvajala gospodarska 
družba GMW, d. o. o., nadzor pa Inže-
niring Štefan Rajnar s. p., Vrednost in-
vesticije je znašala 22.442,65 EUR.

Ob trasi regionalne ceste R1−230 Vučja vas−Križevci je postavljenih 150 svetilk  javne razsvetljave, ki so zastarele, 
zato jih je potrebno zamenjati z novimi LED svetilkami. V letu 2020 je bilo zamenjanih 63 svetilk, za kar je občina 
odštela 15.783,63 EUR. Dela je izvajala gospodarska družba Elektro Maribor, d. o. o.

mag. Lidija Domanjko
Inženiring Štefan Rajnar

mag. Lidija Domanjko
arhiv Elektro Maribor

Investicije
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kavice. Prav tako so bila zraven še natančna navodila, kako 
pravilno pripraviti paket, da bo  le-ta prispel do pravega na-
slovnika. Darilo sem tako zapakirala v škatlo za čevlje in jo 
lepo zavila. Dodala sem še čestitko z iskrenimi željami. 
Med brskanjem po spletni strani projekta Vida sem zasledila, 
da je društvo Humanitarček pripravilo aplikacijo HumiApp, 

ki jo je možno naložiti na svojo mobilno napravo. V aplika-
ciji so vsak dan pripravili nalogo dobrodelne narave. Skozi 
mesec sem opravila nekaj nalog, posebej všeč mi je bila na-
slednja: Odpovej se eni razvadi. V opisu naloge je bilo nave-
deno: »Če je v življenju kaj težko, je spreminjati zakoreninjene 
navede. Ni važno, ali si moški ali ženska, ni važno, kakšen je tvoj 
življenjski standard, če nekaj počnemo od nekdaj, se tega tež-
ko znebimo. A če je motivacija ustrezna … Danes se tako od-
povejmo eni navadi. Naj bo to kajenje, čokolada ali bela kava 
s peno. Sredstva nato namenimo socialno ogroženi skupini.« 
Odpovedala sem se energijskim pijačam in sredstva name-
nila projektu Boter. 

Slovenci vedno znova dokazujemo, da smo res dobrodel-
ni. Kljub temu da je bilo lansko leto za mnogo ljudi težko, 
so v  dobrodelnem maratonu Radia 1, ki poteka nepre-
kinjeno celih 28 ur, zbrali sredstva v višini 1.037.313,54 
EUR, ki bodo namenjena družinam v stiski. 

Prostovoljstvo in dobrodelnost imata velik pomen za 
skupnost, saj izboljšujeta kakovost v družbi, branita inte-
rese marginaliziranih posameznikov in skupin ter spod-
bujata aktivno državljanstvo. Upam, da bomo v sebi 
vedno ohranjali sočutje do drugih, hkrati pa, da bo med 
nami vedno manj pomoči potrebnih. 

Poslanstvo: prostovoljka

Leto 2020 je bilo res posebno leto, epidemija je spremenila 
celoten potek vseh aktivnosti, od vsakdanjih nakupov, obi-
skov storitvenih dejavnosti in športnih aktivnosti, do pra-
znovanj. Tako v decembrskem času nismo smeli obiskati 
praznično okrašenih mest, praznovati s svojimi sodelavci, 
zelo omejeno je bilo praznovanje s svojimi najbližjimi. Po 

drugi strani pa sem se ob takih trenutkih še posebej zave-
dala, da sem lahko mirna in zadovoljna, da imam finančno 
varnost zaradi službe, ki ni ogrožena. Vedno več je žalostnih 
zgodb, ki so posledica izgub služb, negotovosti glede pri-
hodnosti, obremenjenosti zaradi šolanja otrok doma. Prav 
tako sem vesela, da me obdajajo z ljudje, ki imajo zago-
tovljeno materialno varnost in niso v nobeni finančni stiski. 
Posledično sem se odločila, da namesto obdarovanja bli-
žnjih obdarujem tiste, ki imajo v življenju manj. V domačem 
krogu se vedno obdarujemo. Svoje bližnje sem obvestila, 
da jih letos ne bom obdarila, ampak sredstva namenila za 
dobrodelni projekt.  

Večkrat sem kje prebrala žalostne zgodbe v sklopu projek-
ta Vida, v katerem prostovoljci društva Humanitarček že 
vrsto let opozarjajo in pomagajo starostnikom v stiski. Na 
spletni strani projektvida.org je portal Dobrodelko, kjer gre 
za bazo dobrih del in aktualnih potreb. V decembru je bilo 
tako mogoče v sklopu portala Skriti božiček pomagati sta-
rostniku ali brezdomcu. Sama sem se odločila, da bom vsaj 
malo razveselila enega izmed brezdomcev. 

Pri nekaterih osebah so bile navedene želje, sama pa sem 
sprejela nalogo, kjer želja ni bila zapisana. V takšnem pri-
meru se je svetovalo, da se v paket vključi toaletna torbica 
z osnovnimi higienskimi potrebščinami ali kapa, šal in ro- Skrita Božička

Prostovoljstvo
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Rdeči križ in Silva Duh

V Sloveniji deluje več prostovoljnih 
organizacij, tudi Rdeči križ Sloveni-
je (RKS). O njegovem delovanju v 
Sloveniji in še posebej v občini Kri-
ževci sem informacije pridobila iz 
prve roke. Pogovarjala sem se s Sil-
vo Duh, ki ima v tem dobrodelnem 
združenju več funkcij: podpredse-
dnica RKS, predsednica RKS območ-
nega združenja Ljutomer in predse-
dnica KORK Boreci.

Uvodoma je povedala nekaj zani-
mivih informacij o začetku delova-
nja Rdečega križa: »RKS je najsta-
rejša humanitarna organizacija na 
Slovenskem, ki je 1866 nastala še na 
področju Avstro-Ogrske monarhije. 
Nastala je po zgledu ustanovitve Od-
bora peterice v Ženevi leta 1863 kot 
oblika pomoči ranjenim vojakom in 
njihovim družinam, predvsem ko so 
otroci osiroteli. Sprva še ni nosila 
imena Rdeči križ, je pa že ob sami 
ustanovitvi kot zaščitni znak dolo-
čila rdeči križ na beli podlagi. Leto 
pozneje je bila v Ženevi sprejeta I. 
Ženevska konvencija za zaščito bol-
nih in ranjenih vojakov. Na Sloven-
skem je bilo leta 1866 ustanovljeno 
Društvo za pomoč ranjenim in bol-
nim vojakom, vdovam in otrokom, 
ki se je 1879 preimenovalo v Žensko 
pomožno društvo Rdečega križa za 
Krajnsko. Istega leta pa je bilo us-
tanovljeno tudi moško Pokrajinsko 
domoljubno pomočno društvo za 
Krajnsko. Šele leta 1902 sta se moško 
in žensko društvo na naših tleh zdru-
žili v enovito organizacijo.«

Takšni so bili začetki. RKS danes de-
luje kot zveza združenj, članice so 
območna združenja RKS (OZ RKS), 
ki jih imamo v Sloveniji 56 in imajo 
status pravnih oseb. Pod njihovim 
okriljem deluje 839 krajevnih or-

ganizacij (KO), ki so po podatkih za 
leto 2019 imele 121.664 članov, le-ti 
pa so v istem letu na lokalnem nivo-
ju opravili kar 421.111 prostovoljnih 
ur. RKS je član Mednarodne organi-
zacije Rdečega križa in Rdečega pol-
meseca s sedežem v Ženevi. 
»V Pomurju delujejo OZ na podro-
čju nekdanjih upravnih enot, to je v 
Ljutomeru, Lendavi, Gornji Radgoni 
in Murski Soboti. Ljutomersko OZ po-
kriva področje štirih občin: Ljutomer, 
Križevci, Veržej in Razkrižje. V tem 
okvirju deluje 20 krajevnih organiza-
cij, nekatere pokrivajo le področje ene 
vasi, druge več. Krajevne organizacije 
po novem Zakonu o Rdečem križu iz 
leta 1993 niso več samostojne pravne 
osebe, ampak so oblika dela obmo-
čnih združenj, zato tudi nimajo več 
samostojnih računov, ampak se nji-
hova sredstva zbirajo na podračunih 
OZ. V občini Križevci je zadnja leta 
aktivnih 5 krajevnih organizacij, in 
sicer: Boreci, Ključarovci, Križevci pri 
Ljutomeru, Logarovci (pokrivajo Lo-

garovce, Grabe, Gajševce, Kokoriče, 
Berkovske Preloge in Berkovce) in Sta-
ra Nova vas (pokriva tudi Dobravo). 
Večina krajevnih organizacij na na-
šem področju je v preteklih dveh letih 
praznovala 70 let delovanja,« pove 
sogovornica in doda: »strokovne 
naloge na OZ RKS Ljutomer opravlja 
profesionalno zaposlena sekretar-
ka ob pomoči zaposlenega iz javnih 
del. Funkcija predsednika je volun-
terska, vse naloge na ravni krajevnih 
organizacij pa se seveda opravljajo 
prostovoljno. Temeljna načela Med-
narodnega gibanja Rdečega križa so 
namreč humanost, nepristranskost, 
nevtralnost neodvisnost, prostovolj-
nost, enotnost in univerzalnost. Nalo-
ge na različnih organizacijskih nivo-
jih so različne in se prepletajo.«

Poleg drugih humanitarnih ak-
tivnosti, ki jih izvaja RKS, ima tudi 
javna pooblastila, ki izhajajo iz Že-
nevskih konvencij in dajejo RKS sta-
tus pomočnika državi pri reševanju 

Prostovoljstvo
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določenih humanitarnih vprašanj. 
Ta javna pooblastila so:

• krvodajalstvo – RKS je organiza-
tor zbiranja krvi v Sloveniji, sam 
odvzem krvi pa izvajajo zavo-
di za transfuzijsko medicino v 
svojih prostorih ali na terenu. V 
Sloveniji letno daruje kri okrog 
90.000 krvodajalcev, ki darujejo 
skupno približno 100.000-krat in 
je zberejo okrog 42.000 litrov;

• prva pomoč – poleg ekip prve 
pomoči, ki jih morajo po zako-
nu v okviru civilne zaščite obli-
kovati občine in nekatere dru-
ge organizacije, ima RKS preko 
svojih OZ 100 ekip prve pomo-
či. RKS prav tako izvaja številne 
tečaje za bolničarje (70-urne), 
za voznike in druge tečaje za 
podjetja in ostale. RKS ima edini 
pooblastilo države za izvajanje 
izpitov na tem področju;

• pripravljenost in ukrepanje ob 
nesrečah;

• povezovanje družinskih vezi ozi-
roma iskanje pogrešanih ob ra-
znih naravnih in drugih nesrečah.

O delovanju v krajevnih organizacijah 
v naši občini, kjer so prostovoljci zelo 
aktivni, je Silva Duh povedala mar-
sikaj, predvsem pa pohvalila vse, ki 
so aktivno vpleteni v opravljanje ra-
znih aktivnosti in darovanja krvi: »Vsi 
so vključeni v aktivnosti obveščanja in 
pridobivanja novih krvodajalcev in v 
aktivnosti delitve prehranskih paketov, 
ki jih RKS po razpisu prejme iz sredstev 
Evropske komisije in sredstev FIHO (Fun-
dacije za financiranje humanitarnih in 
invalidskih organizacij). Namenjeni so 
osebam iz socialno šibkejših okolij (brez-
poselni, družine in upokojenci z nizkimi 
dohodki). To pomoč deloma upravi-
čenci prevzemajo sami na sedežu RKS 
OZ v Ljutomeru, deloma pa jo krajevne 
organizacije ali njihovi posamezni pro-
stovoljci dostavljajo upravičencem. V 
vsaki vasi se odvisno od potreb in vklju-
čenih posameznikov razvijejo še druge 

aktivnosti pomoči in skrbi za te skupine; 
v zadnjem času precej za starejše. Pod 
okriljem RKS OZ Ljutomer je bilo uspo-
sobljenih šest t. i. skupin za samopomoč, 
kjer se tedensko ali vsaj na štirinajst dni 
srečujejo starejši občani in obravnavajo 
določene teme. Torej ne gre le za običaj-
na druženja, kot se tudi sicer marsikje or-
ganizirajo, ampak za vsebinsko bogata 
srečanja, ki dodatno osmišljajo življenje 
starejših.  Tudi v križevski občini deluje 
ena, skupina Opora.« 

Naša sogovornica je poudarila, da ima-
mo na območju RKS OZ Ljutomer le-
tno skoraj 900 krvodajalcev s približno 
1100 odvzemi krvi. Iz križevske obči-
ne prihaja približno 120 krvodajalcev 
s približno 300 odvzemi krvi na leto. 
Med njimi imamo tudi viteza krvoda-
jalstva, to je Jože Slavič z Grab, ki je 
spomladi 2019 kri daroval že stotič.

mag. Tjaša Kos, Silva Duh
osebni arhiv Silve Duh

KORK Boreci

Organizacija Rdečega križa v Bore-
cih je mlajša in je v letu 20020 pra-
znovala 60-letnico obstoja in delo-
vanja. Prvotno so bili prostovoljci iz 
te vasi vključeni v delo Rdečega križa 
v Križevcih pri Ljutomeru. Februarja 
1960 je prišlo do pobude za usta-
novitev lastne organizacije. Takrat 
so prostovoljci poleg ostalega skr-
beli tudi za prvo pomoč. Vsaka vas 
je imela svoj komplet prve pomoči 
na eni izmed hiš ob cesti, v Borecih 
je bilo to na Kosijevi hiši ob glavni 
cesti. V kompletu je bil osnovni sa-
nitetni material s povoji, škarjami, 
ruticami za mobilizacijo udov ipd. 
Veliko prostovoljcev se je že takrat 
udeleževalo tečajev prve pomoči in 
pomagali so ob raznih nezgodah ob 
delu, cestnih reševalcev je bilo v tis-

Prostovoljstvo

tem času še manj. Tudi danes obsta-
ja še veliko medsosedske pomoči, ki 
sicer ni nujno vezana na članstvo, in 
tudi takrat je bilo tako.

Prostovoljci v Borecih danes skrbi-
jo za ohranjanje krvodajalske baze, 
krvodajalce obveščajo o akcijah, 
ki se jih udeležujejo na transfuzij-
skem oddelku soboške bolnice in v 
Ljutomeru, vključujejo se pri delitvi 
prehranskih paketov in drugih ob-
lik pomoči, udeležujejo se vseh ak-
tivnosti za vaščane pri vzdrževanju 
vaško-gasilskega doma z okolico in 
spomladanskega čiščenja obcestnih 
jarkov v vasi. Redno se tudi družijo 
na zborih članov, ki jih zadnja leta 
izvajamo skupaj s PGD Boreci.
Člani KORK Boreci imajo tradicijo 

obiskovanja svojih vaščank, starih 
70 let ali več, ob prazniku dneva 
žena. Takrat naša članica Manica 
ročno izdela čestitke, ki so vsako 
leto drugačne in prav posebne, 
poklonijo pa jo skupaj z lončnico. V 
Borecih imamo okrog 24 vaščank, ki 
spadajo v to skupino. Nikoli ne po-
zabimo naše članice, ki je bila v pre-
teklosti zelo aktivna, danes pa živi 
v Noršincih, obiščemo pa tudi naše 
vaščanke, ki živijo v ljutomerskem 
domu starejših občanov. Kot je zna-
no, ženske dosežejo višjo povpreč-
no življenjsko starost, zato njihovo 
število v tej skupini precej presega 
število moških. Meja starosti se je že 
davno pomaknila navzgor in za vse 
gospe iz te skupine lahko rečem, da 
so še mobilne, aktivne in vsak tak 
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Vsako leto smo se člani KORK Ključarovci podali na strokovno ekskurzijo po 
domovini, malce pa smo pokukali tudi k sosedom. Neizmerno smo uživali v 
druženju, spoznavanju zgodovine, ljudi, v lepotah narave, kulinariki, vinski 
kapljici … Bilo je veliko smeha, petja, plesa, družabnih iger, pogovora. Prav 
pogovora in obiska so se zelo razveselili naši starejši vaščani, ki sta  jih pred 
božičnimi in novoletnimi prazniki obiskali Majda in Pepca. V imenu KORK 
Ključarovci sta jim podarili skrbno izbrano pozornost. Izvedeli sta mnogo 
zanimivih življenjskih zgodb in dogodivščin ter jih z voščilom pospremili v 
božične praznike in novo leto. 

V letu 2020 nam je na žalost pandemija preprečila številna druženja, vendar smo 
starejšim vaščanom poslali voščilnico z lepimi željami. Upamo in želimo si, da 
bodo ti drugačni, čudni časi kmalu le še bled spomin in se bomo spet srečali, 
družili in pogovarjali.

Lidija Koroša

KORK Ključarovci

V občinskem grbu so v dveh pšenič-
nih klasih spete vasi občine Križevci. 
Ena izmed zrn simbolizira tudi vas 
Ključarovci. Seveda je zame to naj-
lepša vas, vas, v kateri živim, vas, ki je 
moja. Prepričana sem, da podobno 
čutijo tudi vsi vaščani naše skupnosti. 
Ljudje, njihov način življenja in razmi-
šljanja negujejo preteklost, sedanjost 
in skrb za prihodnost. To se odraža 
med drugim tudi v delovanju društev, 
ki so v vasi aktivna na različnih pod-
ročjih. Društva delujejo povezovalno, 
vendar pa ima vsako izmed njih tudi 
svoje močno področje delovanja. Eno 
izmed  društev je KORK Ključarovci, 
katerega primarne aktivnosti so us-
merjene v humanitarno dejavnost. 
Kar lepo število članov se udeležuje 
krvodajalskih akcij in vsakoletnega 
srečanja krvodajalcev v Veržeju. V pre-
teklosti smo organizirali uspešno akci-
jo zbiranja oblačil, obutve, posteljnine, 
posode … Zbrano smo odpeljali na 
RKS Območno združenje Ljutomer in 
je bilo razdeljeno pomoči potrebnim. 
Prisotni smo bili tudi na dobrodelnem 
koncertu RKS Slovenije v Cankarjevem 
domu, ki smo ga s ponosom spremlja-
li. Še posebej zanimiva in vesela so bila 
druženja ob dnevu žena in kasneje ob 
materinskem dnevu. Takrat smo se 
družile vse generacije, saj so najmlajši 
pod budnim mentorstvom pripravili 
bogat kulturni program. 

obisk postane prijetno druženje ter 
izmenjava informacij. 

Prav tako tradicionalen je postal 
obisk Božička, ki boreške otroke v 
vaško-gasilskem domu obišče vsako 
leto zadnjo nedeljo pred božičem. 
Maja z domačimi otroki pripravi 
program, običajno kakšno praznič-
no obarvano lutkovno igrico, nato 

pa nas obišče Božiček, ki za vsakega 
otroka prinese darilo, primerno nje-
govi starosti. Ostali člani praznično 
okrasijo prostor, zadiši pa tudi po 
kuhanem vinu in vročem čaju ter 
sveže pečenem pecivu. V našo vas 
se je zadnje čase preselilo kar nekaj 
mladih družin in tako imamo ob tem 
dogodku priložnost, da se srečamo, 
spoznamo in poklepetamo.  

Večino članarine, ki jo zberemo, na-
menimo za prispevke, ki jih RKS skup-
no nakaže ob določenih elementar-
nih nesrečah doma in tudi drugod. 
Zadnji tak prispevek je bil namenjen 
prizadetim v neurju na ormoškem 
območju konec avgusta 2020. 

Silva Duh

Prostovoljstvo
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KORK Križevci

KORK Stara Nova vas

KORK Križevci je bil vpisan v register 
društev 13. 8. 1947, tako da deluje že 
več kot 70 let. Iz arhivskega gradiva 
je razbrati, da je bila leta 1961 pred-
sednica Marta Prelog, med leti 1984 
in 2014 pa je funkcijo predsednice 
KORK Križevci prevzela in aktivno 
opravljala Frančiška Rakuša. V teh 
letih delovanja je bila organizacija 
aktivna na področju razdeljevanja pa-
ketov družinam, potrebnim pomoči, 
obiskovanja starejših in organiziranja 
krvodajalskih akcij v sodelovanju z 
Območnim združenjem Rdeča križa 
Ljutomer. Večji del teh nalog sedaj 
opravlja prav območno združenje. V 
zadnjem času je KORK Križevci malo 
manj aktiven, kljub temu pa prisoten.  

Krajevna organizacija Rdečega križa 
Stara Nova vas deluje po programih 
RKS in Območnega združenja RK 
Ljutomer. Njen predsednik je Boris 
Zamuda. Naša krajevna organizaci-
ja, ki deluje v Stari Novi vasi in Dob-
ravi, je ena izmed najaktivnejših 
na območju občine Križevci. Naši 
programi pokrivajo področje krvo-
dajalstva, socialne varnosti, skrbi za 
pomoči potrebne starejše ljudi in 
pomaga pri razdeljevanju interven-
cijskih zalog hrane. Krajevne orga-
nizacije smo dolžne skrbeti za svoje 
krajane, ki so se znašli v situaciji, da 
potrebujejo pomoč. Preko mreže 
Rdečega križa smo vključeni tudi v 
druge aktivnosti.  V letu 2017 smo 
s pomočjo Občine Križevci dobili 
ekipo bolničarjev. Prisotni  smo na 
prireditvah in raznih dogodkih, kjer 
opravljamo delo prvega posredo-

V letu 2015 je bil ob šoli v Križev-
cih postavljen nov učni čebelnjak 
za potrebe delovanja čebelarskega 
krožka, ki je nastal izpod pridnih rok 
prostovoljcev. KORK Križevci pa je po 
postavitvi učnega čebelnjaka daro-
val finančna sredstva za nakup pa-
njev in tako vsaj malo pripomogel, 
da se tradicija čebelarstva ohranja 
med mladimi v našem kraju.

V križevskem vaškem jedru je 4. junija 
2016 potekalo že 22. regijsko prever-
janje usposobljenosti ekip prve po-
moči Civilne zaščite in Rdečega križa 
Pomurja, ki sta ga pripravila Izpostava 
Uprave RS za zaščito in reševanje v 
Murski Soboti in Območno združenje 

valca pri nesrečah in poškodbah. Od 
RKS smo prejeli AED ki je nameščen 
na gasilskem domu v Stari Novi vasi.
Imamo tudi deset usposobljenih 

Rdečega križa Ljutomer. KORK Križev-
ci je v sodelovanju s Prostovoljnim 
gasilskim društvom Križevci s prosto-
voljci pomagala pri tehnični in orga-
nizacijski izvedbi tekmovanja.

KORK Križevci aktivno sodeluje s 
PGD Križevci, saj se članstvi obeh or-
ganizacij zelo prepletata. Tako vsako 
leto KORK Križevci poskrbi za vabilo 
in pogostitev svojih aktivnih krvoda-
jalcev na občnih zborih domačega 
gasilskega društva, v preteklosti pa 
so bili organizirani tudi skupni izleti 
po Sloveniji. Na svoje aktivne krvo-
dajalce je KORK še posebej ponosen 
in jim hvaležen.

članov za delovanje v ekipi prve 
pomoči, s katero se redno udele-
žujemo usposabljanj in tekmovanj; 
tako smo pripravljeni pomagati 

Urška Osterc

Prostovoljstvo
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Rdeči križ in mladi

Že vrsto let na naši šoli pod mentorstvom učiteljice 
Vere Slavič poteka krožek Rdečega križa, kjer smo čla-
ni zelo aktivni na različnih področjih v šoli in izven nje. 
Sodelujemo z raznimi dobrodelnimi organizacijami in 
prostovoljnimi društvi ter z Domom starejših občanov 
Ljutomer (DSO). Tja se odpravimo dvakrat letno in sta-
novalcem polepšamo dan s sprehodom v bližini doma 
ali pa s kulturno uro, ko z njimi zapojemo njihove naj-
ljubše pesmi.  Vsako leto smo videli neizmerno srečo 
in zadovoljstvo na njihovih obrazih, da smo prišli ter 
jim polepšali dan. Seveda Rdeči križ deluje tudi znotraj 
šole, ozaveščamo mlade o slabostih kajenja in pojavih 
drugih, predvsem sodobnih bolezni, o delu Rdečega 
križa in prostovoljstvu.

Vsako leto na občnem 
zboru pogostimo tudi 
naše člane in krvo-
dajalce, jim podeli-
mo priznanja in se na 
skromen način zah-
valimo za nesebično 
darovano kri, s katero 
pomagajo pri reševa-
nju življenj. Organizi-
ramo tudi izlete za čla-
ne in krvodajalce. 
Naj nas vedno spremlja misel: »Nobena težava ni taka, da je ne bi mogli 
rešiti skupaj, le malo pa je takih, ki jih lahko rešimo sami.«

prizadetim ob naravnih in drugih 
nesrečah. Vsi člani ekipe svoje zna-
nje nadgrajujejo in s pridom upo-
rabljajo tudi v vsakdanjem življe-
nju, saj so posamezniki ekipe že bili 
prvi posredovalci ob raznih prome-
tnih, delovnih in drugih nesrečah. 
Ekipa je zelo uspešna na regijskem 
področju, v  lanskem letu smo na 
regijskem tekmovanju osvojili od-
lično drugo mesto.  Redno sode-
lujemo z OZ RK Ljutomer, Občino 
Križevci, Gasilsko zvezo Križevci, 
OŠ Križevci, PGD Stara Nova vas in  
ŠD Stara Nova vas. Danijel Lesničar

arhiv KORK Stara Nova vas

Aktivno sodelujemo tudi z Društvom za zaščito živali Po-
murje, ki nam z vsakoletnim obiskom razširijo obzorje o 
skrbi za male živali, v ospredje pa postavijo problemati-
ko zapuščenih živali. Svetujejo nam, kako zmanjšati šte-
vilo odvrženih mačk in psov. Za njih smo zbirali hrano in 
podloge, česar so bili v društvu neizmerno veseli. Tako 
pozivamo vse, da  pomagate, če le lahko. 
V času epidemije žal ne moremo izvajati našega pos-
lanstva, zato posvečamo več časa pogovoru in razmišlja-
nju o epidemiji in vsem, kar se trenutno dogaja. Sedaj je 
prostovoljstvo še bolj pomembno zaradi pomoči v bolni-
šnicah, domovih za starejše in tudi za učence. Vsi lahko v 
tej situaciji pomagamo, če združimo moči in zmanjšamo 
širjenje virusa. 
Sama sodelujem v krožku Rdečega križa že nekaj let in 
sem zelo vesela, da sem se za to odločila. Spoznala sem, 
da niso materialna darila tista, s katerimi lahko osrečiš 
človeka, temveč so pomembne malenkosti in dejanja 
ter naš in vaš nasmeh. 

Veronika Kos

Vsako leto posvetimo en dan problematiki kajenja. Pri 
razredni uri se pogovarjamo o škodljivosti kajenja in 
odvajanju od te grde razvade. Med letom imamo tudi 
možnost obiska DSO Ljutomer, kjer lahko popestri-
mo dan tamkajšnjim oskrbovancem, gremo z njimi na 
sprehod in se zabavamo z družabnimi igrami.  Vsako 
leto organiziramo tudi dobrodelno akcijo Drobtinica, 
kjer učenci v zameno za prostovoljni prispevek delimo 
pekovske izdelke.

Prostovoljstvo

Vera Slavič
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Ker mi je mar za druge in rada pomagam, z veseljem 
sodelujem v krožku. 

Michelle Brumen

V krožku Rdečega križa prostovoljno sodelujemo učen-
ci višjih razredov. Naša mentorica nas sproti seznani s 
pomembnejšimi dejavnostmi in dnevi, kot so: medna-
rodni dan RK (8. maj), dan zemlje, svetovni dan zdravja, 
dan boja proti aidsu ipd.

Ob omenjenih dnevih izdelamo plakat, napišemo čla-
nek ali sodelujemo na šolskih proslavah.  Vsako leto na 
svetovni dan hrane (16. oktober) opravimo dobrodelno 
akcijo Drobtinica, kjer zbiramo denar za šolski sklad ter 
socialno ogrožene. Zberemo se pred trgovino Mercator 
v Križevcih in ponujamo kruh ter pecivo, ki jih v zameno 
za prostovoljni prispevek lahko po želji  vzamejo mimo-
idoči. Pomagamo tudi starejšim, tako da jih obiskujemo 

v ljutomerskem DSO, kjer se ob različnih dejavnostih 
prijetno družimo. Udeležili smo se tudi srečanja starej-
ših občanov v naši občini in jim popestrili dan.
Učenci na naši šoli radi sodelujemo v RK, saj tako veli-
ko izvemo o prostovoljstvu in pomoči vsem tistim, ki jo 
potrebujejo ali pa so se znašli v stiski. 

Vita Borovič

V krožku Rdečega križa nas sodeluje 19 mladih članov. 
Skozi pogovor in debate v sebi iščemo pozitivne vred-
note, kot so solidarnost, strpnost, priznavanje drugač-
nosti, nesebičnost, iskrenost, poštenost in humanitar-
nost. Razpravljamo o skrbi za lastno zdravje in varnost, 
obenem pa spoznavamo, kako pomagati osamljenim, 
bolnim in ljudem v stiski, se učimo poslušanja in od-
zivanja na prošnje za pomoč. Hkrati razvijamo čut za 
odgovornost in solidarnost. Pripravljamo tudi šolske 
razstave, pozitivne vrednote pa širimo na sošolce.  

Medse smo že povabili večkratne krvodajalce, bolničarje 
in predsednika krajevnih organizacij. V okviru krožka Rde-
čega križa spoznavamo tudi osnove nudenja prve pomo-
či. Dobrodelno akcijo Drobtinica pripravljamo vsako leto 
oktobra ob svetovnem dnevu hrane, izkupiček pa name-
nimo našim osnovnošolcem iz socialno šibkih družin za 
tople obroke.  Posebna srečanja imamo ob pomembnih 
dnevih, kot so svetovni dan hrane, humanitarnosti ter sve-
tovni dan Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Omenjeni 
dnevi so pomembni tudi za nas, saj se skupaj z mentorico 
zberemo in razmišljamo o pomenu načel rdečega križa: 
humanosti, nepristranskosti, nevtralnosti, neodvisnosti, 
prostovoljnosti, enotnosti in univerzalnosti. 

Saška Zamuda

Vera Slavič

mag. Tjaša kos

Manica Karba

Prostovoljstvo
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Mentorica o šolskem krožku Rdečega križa 

Pred davnimi leti sem z veseljem spre-
jela delo z mladimi v osnovni šoli, z 
enako vnemo pa tudi krožek RK. Takrat 
so bili Podmladek RK, nato Mladi člani. 
Vse druge mentorje v občini Ljutomer 
in pozneje v območni organizaciji sem 
tudi vodila. Nobena naloga ni bila nez-
nana. Moje delo z organizacijo Rdeče-
ga križa sega v srednješolski čas. Spre-
minjale so se le oblike.

Vsako leto se krožku priključijo učen-
ci, ki imajo posluh za humanitarno 
delo, tisto pravo, nekomercialno. 
Vsako leto znova sem zelo zadovolj-
na z njihovim pristopom, njihovimi 
idejami, iskrenim izražanjem svojega 
dobrega občutka ob humanem delu; 
naj bo to akcija Drobtinica ali ozave-
ščanje mlajših učencev, ko gremo 
kar po razredih in jim člani krožka 
letom primerno razložijo trenutno 
dejavnost, z njimi pa se tudi poigra-
jo. Posebni dnevi so čez vse leto. Se-
veda pa so ti dnevi žal večinoma po-
vezani z boleznimi in nevarnostmi. 
Moji krožkarji vedo, če nevarnosti ne 
poznaš, se ji ne moreš upreti. 

Nekaj besed bi namenila še sodelovanju z Domom starejših občanov v Ljuto-
meru v zadnjih letih. Krožkarji se z obiska pri starostnikih vedno vrnejo z lah-
kim, polnim srcem. Sami so predstavili svoje občutke, nič nisem dodajala ali 
črtala. Preprosto vesela sem jih. Ne morem izpustiti niti zvestega sodelova-
nja s Krajevno organizacijo RK Ključarovci, Stara Nova vas, letos še Logarovci, 
z Društvom za zaščito živali in seveda posluha pri naši ravnateljici.

Vera Slavič
mag. Tjaša Kos

Biti gasilka, gasilec je privilegij

Ob pojmu prostovoljstvo seveda ne 
moremo mimo najbolj množične 
sile v sistemu zaščite in reševanja. 
Gasilstvo je humanitarna dejav-
nost, ki se opravlja v javnem intere-
su in je za prizadete ljudi (ali živali) 
brezplačna. Naloge gasilk in gasil-
cev so v prvi vrsti gašenje, varstvo 
pred požari, zaščita in reševanje ob 
naravnih, proizvodnih, okoljskih in 
drugih nesrečah ter še veliko več.
Zaupanje v ključne institucije se je v 

času epidemije še povečalo, na vrhu 
po stopnji zaupanja pa so, kot že vrsto 
let, gasilke in gasilci. Ravno letošnje 
turbolentno leto je torej najboljši po-
kazatelj peščici skeptikov, da gasilstvo 
niso le gasilske veselice. Ravno naspro-
tno – kljub birokratskim preprekam so 
prireditve čedalje pomembnejši vir 
prepotrebnih dohodkov za nemote-
no delovanje društev. Država namreč 
gasilska društva vse bolj potiska na 
stranski tir, z nerazumno birokracijo pa 

otežuje njihovo delovanje. Osnovno 
poslanstvo – gašenje požarov, reševa-
nje ljudi in premoženja, prostovoljstvo, 
humanitarnost, skrb za opremo – je 
tudi letos kljub dodatni nevarnosti 
okužb na intervencijah in ostalih aktiv-
nostih potekalo nemoteno naprej.  
Pri opravljanju poslanstva gasilca ni 
dovolj samo fizična sposobnost nu-
denja pomoči. Pomembno je tudi 
ohranjanje mirnosti pod ekstrem-
nimi pritiski, primeren odziv na iz-
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redne razmere, osveščanje in uveljavljanje standardov 
o požarni varnosti, nenehno izobraževanje ter urjenje. 
To so le nekatere izmed mnogih vrlin uspešnega gasil-
ca. Naštetega pa v praksi ni mogoče optimalno realizi-
rati brez podpore lokalne skupnosti in občine. Vzorno 
in učinkovito sodelovanje med Gasilsko zvezo Križevci 
in Občino Križevci so opazile tudi gasilske zveze po Slo-
veniji. GZ Križevci velja v regiji na področju operative in 
dela z mladimi za eno najbolj aktivnih zvez, kar je poleg 
prostovoljnega dela številnih operativcev, mentorjev in 

ostalih članov sad večletnega tesnega sodelovanja z ob-
činsko upravo. Gasilske enote v naši občini so kategori-
zirane na podlagi operativnega območja. V Gasilski zvezi 
Križevci deluje 12 prostovoljnih društev s približno 1150 
aktivnimi člani.
Čeprav se je javno življenje tako rekoč ustavilo, je bilo v 
letu 2020 vseeno izpeljanih tudi nekaj izobraževalnih in 
tekmovalnih aktivnosti. S tem posameznik, najsibo pionir 
ali odrasel, pridobi (ali obnovi) spretnosti, potrebne za var-
ne operacije v gasilski karieri. Tik pred razglasitvijo epide-
mije smo v sodelovanju z GZ Ljutomer uspešno zaključili 
občinski kviz gasilske mladine, še pred tem pa teoretični 
del tečaja za gasilca operativca.
Takoj po razglasitvi epidemije in aktiviranju civilne zaščite 
so člani gasilskih društev ob upoštevanju strogih ukrepov 
za preprečevanje širjenja okužbe opravljali preventivna 
razkuževanja javnih površin in zgradb, skozi celo leto pa 
skrbeli za nujno vzdrževanje gasilske opreme in vozil. V za-
četku aprila je vsako gospodinjstvo v občini Križevci pre-
jelo zaščitno masko. Zaradi zamikov pri dobavi naročenih 
mask so se vključili občani prostovoljci in v le nekaj dneh 
zašili maske za 1140 gospodinjstev. Material za izdelavo 
je priskrbela občina, članice in člani PGD-jev pa so maske 
v zaprtih vrečkah brezstično vložili v poštne nabiralnike. 
V času izrednih razmer je v občini sicer vzpostavljena ve-
riga za zagotavljanje pomoči potrebnim. Občinska upra-
va, prostovoljci in KORK namreč pomagajo pri nakupih 
osnovnih živil, zdravil in drugih življenjskih potrebščin. 

S ponosom se bomo spominjali na lanski september. Na 
Skupščini GZ Križevci, ki je sicer potekala v zelo okrnjenem 
obsegu, je vodstvo zveze imelo čast podeliti Odlikovanje 
GZS za posebne zasluge našemu častnemu predsedniku, 
tovarišu Dragotinu Rakuši. Tovariš Rakuša več kot 45 let 
krepi gasilske dejavnosti na republiškem, regijskem in lo-
kalnem nivoju ter si prizadeva za vključitev novih članov v 
gasilstvo. Le dva tedna po Skupščini so na slavnostni seji 
Plenuma Gasilske zveze Slovenije v Šentjerneju podelili 
najvišja gasilska priznanja. Med prejemniki je bil tudi ča-

stni poveljnik GZ Križevci, tov. Milan Antolin. Za zasluge v 
gasilstvu ter življenjsko delo na področju zaščite in reše-
vanja je prejel najvišje gasilsko priznanje – priznanje Ma-
tevža Haceta. GZ Križevci vključno z dvanajstimi društvi 
ob tej priložnosti izreka prejemnikoma iskrene čestitke. 
Leto 2020 nam ni prizanašalo s pretresljivimi dogodki, 
zato smo lahko še toliko bolj ponosni na dosežke članov 
naše organizacije.

Izredne razmere so postavile človečnost, spopadanje 
z različnimi odvisnostmi, predvsem pa odnos do ljudi 
okoli nas na preizkušnjo. Slej ko prej bomo premaga-
li tudi ta virus. Poskrbimo, da takrat medsebojne od-
nose, pripadnost v skupnosti in nenazadnje druženja 
ne bomo jemali kot nekaj samoumevnega, ampak kot 
privilegij.

Sara Zamuda

Danijel Lesničar

Rajko Veršič
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Skupina Opora

Vsak četrtek, razen poletnih poči-
tnic in drugih izrednih dogodkov, 
ob desetih dopoldne postane v 
občinski sejni sobi živahno. Že ne-
kaj časa se tam zbere skupina »sta-
rejših mladenk« na prijetnem dru-
ženju. Šest nas je preseglo mejo 
osem desetletij, le tri so mlajše. 
Dobro smo se že spoznale, se lepo 
ujele, si medsebojno zaupamo. Živ-
ljenje nas je preizkušalo, vsako po 
svoje. Naših zgodb je za cel roman 
– žalostnih in veselih. Sedaj pa se 
skupaj sprostimo, razvedrimo in 
bolj veselo zremo v nove dni, ki so 
nam še dani. Ugotovile smo, da se 
naši talenti še niso povsem izčrpali.
Povezujeta in vodita nas Darinka 
in Lidija, ki sta nas združili, za kar 
smo jima zares hvaležne. Včasih 
ko uresničujemo tudi naš program 
izven stalne lokacije druženja, sta 
tudi naši taksistki. Podale smo se k 
Vrbnjakovim v Ključarovce. Gospa 
Majda in njen mož Jože sta nam 
razkazala skrbno urejen vrt, zbirko 

Cilka Senčar
arhiv skupine Opora

motornih koles in nadvse bogato 
zbirko najrazličnejših radiev. Prijet-
no sta nas presenetila, saj sta nas 
med vedrim pogovorom pogo-
stila z odlično prleško gibanico in 
žlahtno vinsko kapljico. Obiskale 
smo tudi Čebelarstvo Šalamun v 
Banovcih in preizkusile apiterapijo. 
Ogledale smo si priložnostne raz-
stave v Veržeju. Občudovale smo 
tropski vrt v Ocean Orchids, kjer 
so nas očarali s svojimi orhideja-
mi. Tudi Lušta v Renkovcih nismo 
prezrle. V Vrtnem centru Kurbus se 
nismo mogle upreti nakupu njiho-
vih čudovitih božičnih zvezd. Nav-
dušila nas je zbirka starih umetnin 
in predmetov pri Simoničevih v Lo-
garovcih. Učenke in učenci OŠ Kri-
ževci, ki obiskujejo krožek Rdečega 
križa, so nam skupaj z mentorico 
obogatili druženje. Razveselila sta 
nas Franček in Micka, humorista 
iz OŠ Male Nedelje, z dialogom v 
prleščini. Njuna mentorica je naša 
članica skupine Danica.

Tudi sicer nas dobra volja še ni za-
pustila. Praznujemo rojstne dneve, 
ob novem letu si pripravimo tudi 
zakusko z našimi dobrotami. Obu-
jamo stare šege in navade, pogo-
varjamo se o dogovorjenih temah, 
se šalimo, smejemo … Včasih se kar 
preveč sprostimo, govorimo druga 
čez drugo, sliši se glasen smeh … 
Tedaj vsaj pozabimo, da na starost 
moči slabijo, bolezni se množijo, 
spomini bledijo, boli osamljenost 
ali celo zapuščenost, muči nemoč 
in brezup.
Veselimo se naših srečanj, saj tak-
rat pozabimo tegobe in skrbi. Tre-
nutno nam je zaradi pandemije 
onemogočeno druženje, vendar s 
telefonskimi klici ohranjamo prija-
teljstvo in povezanost. Težko čaka-
mo tisti četrtek, ko se bomo lahko 
spet zbrale in začutile žarek sonca 
v naših očeh.

Prostovoljstvo
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V današnjem času smo priča spremembam demografske 
strukture prebivalstva, ki so nastale zaradi upadanja števila 
rojstev in daljše življenjske dobe, posledično pa narašča de-
lež starejših ljudi v celotni populaciji. Te spremembe nareku-
jejo oblikovanje dolgoročnih rešitev. Med pomembnejše do-
sežke socialne politike v Sloveniji v zadnjih letih sodi porast 
humanitarnega in prostovoljskega dela ter širitev mreže raz-
ličnih izvajalcev socialnovarstvenih programov. Ti programi 
nevladnih organizacij so izjemnega pomena, saj dopolnju-
jejo profesionalno delo in s tem prispevajo k večji kakovosti 
življenja starejših in zmanjšujejo socialno izključenost tretje 
generacije. Tudi Zveza društev za socialno gerontologijo Slo-
venije je samostojna, nevladna, prostovoljna, neprofitna in 
humanitarna organizacija. Izvaja programe samopomoči za 
starejše ljudi in deluje v javnem interesu na področju social-
nega varstva. Program se izvaja v slovenskem prostoru od 
leta 1987 in je uveljavljen kot program dobre prakse na po-
dročju dela s starejšimi. Namen programa je starejšim ljudem 
omogočiti, da ohranijo ali na novo ustvarijo socialno mrežo, 
ki jim zagotavlja vključenost, potrebno varnost in sprejetost. 
Namen skupine, ki nastane v bivalnem okolju, je, da se sku-
pina do deset naključno izbranih posameznikov poveže v 
prijateljsko skupino. Temeljna dejavnost skupine je pogovor, 
vzporedne pa tiste, ki ljudi povezujejo.

Učinki programa so vidni na več ravneh in so pomembni 
tudi za širšo družbo – skupine omogočajo medgeneracij-
sko povezovanje, ustvarjajo pogoje za aktivno in smiselno 
življenje v starosti, odpravljajo predsodke … Na osebni rav-
ni pa ljudje, vključeni v skupine, ohranjajo in širijo krog pri-
jateljev, med njimi se razvija medsebojna pomoč, odkrivajo 
smiselne možnosti v starosti, ohranjajo vitalnost. Lidija Koroša

Lions klub in družina Zupančič 

Humanitarni program izvajajo številne organizacije po 
svetu in tudi v Sloveniji. Veliko posameznikov se trudi 
in pomaga po svojih najboljših močeh tistim, ki to pot-
rebujejo. Tudi v naši občini je resnično veliko ljudi, ki 
priskočijo na pomoč in pomagajo ljudem v stiski, pa naj 
bo to v okviru delovanja v organizacijah ali individual-

Prostovoljec v programu starejših ljudi za 
samopomoč 

Spoznali ste že skupino Opora, ki je prisotna v našem oko-
lju že od leta 2017. Vodji skupine sva Darinka Uršič in Lidija 
Koroša. Sva prostovoljki, ki sva uspešno zaključili program 
usposabljanja in izobraževanja prostovoljk in prostovolj-
cev za vodenje skupin starejših ljudi za samopomoč. To 
je bilo leto dni trajajoče prizadevanje, da v procesu uspo-
sabljanja in izobraževanja pridobiš potrebno teoretično 
znanje, vzporedno s tem pa tudi neposredne praktične 
izkušnje za uspešno vodenje skupine. Program usposa-
bljanja in izobraževanja prostovoljcev za vodenje skupin 
starejših za samopomoč je obsegal 120 ur, razporejen v 
časovni okvir od 12 do 15 mesecev. Vsak izobraževalni dan 
je bil namenjen izmenjavi izkušenj in spoznanj, povratnim 
informacijam o opravljenih delovnih nalogah, načrtova-
nju prvih in naslednjih korakov pri ustanovitvi lastne sku-
pine in podajanju teoretičnih vsebin s področja socialne 
gerontologije. Vadili smo tudi neposredno delo v skupini. 
Pomemben del celotnega izobraževalnega procesa je 
predstavljalo naše individualno delo, ki je obsegalo po-
govor s starejšim človekom, hospitiranje v skupinah (DS0 
Ljutomer), branje literature in pisanje o spoznanjih in iz-
kušnjah. Najbolj vznemirljivo je bilo vsekakor obdobje 
ustanavljanja skupine, ko smo se soočali z različnimi situa-
cijami, ki so nam poleg drugega ponujale možnost oseb-
nostnega razvoja in rast. 

Z Darinko sva uspešno zaključili izobraževanje prostovolj-
cev za vodenje skupin. Pridobljeno znanje nadgrajujeva in 
dopolnjujeva, mnogo znanja in neprecenljivih življenjskih 
izkušenj, ki niso zapisane v nobenem  priročniku, pa nama 
podarijo mladenke v skupini.

no. Družina Zupančič svoje poslanstvo izpolnjuje pri 
Zvezi Lions klubov Slovenije. V pogovoru so povedali 
veliko zanimivega.

Zveza Lions klubov Slovenije je v slovenskem prostoru pre-
poznavna s svojimi humanitarnimi programi in akcijami. 
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Področje delovanja je usmerjeno v po-
moč slepim in slabovidnim, socialno 
šibkim, zdravstveno hendikepiranim, 
gluhim in naglušnim, otrokom, odra-
slim in institucijam v okolju ter na sve-
tovnem nivoju. 

»Lionsi kot člani Lions organizacije 
smo posamezniki, ki smo zavezani do-
seganju največjih etičnih in moralnih 
standardov v svojem okolju in vsakda-
njem življenju. Uresničujemo vizijo in 
poslanstvo Mednarodne zveze Lions 
klubov in nenehno skrbimo za pre-
poznavnost ter utrjujemo ugled hu-
manitarne prostovoljne organizacije, 
ki aktivno skrbi za blaginjo ljudi v lo-
kalnem okolju in se odziva na global-
ne izzive na področju humanitarnosti. 
Naša vizija in strategije delovanja so: 
zdravstvo  (diabetes, rak pri otrocih, 
vid, sluh, paliativna oskrba, druge bo-
lezni in stanja, ki niso dobro urejena), 
okolje (varovanje voda, zraka, odpad-
ki, zavržena hrana, urbanizem itd.), 
socialno področje (zmanjševanje lako-
te, socialna pomoč, brezdomci itd.) in 
mladina (izmenjava in tabor mladih, 
boj proti drogam, podpora pri izobra-
ževanju, prehrana …),« pove Jernej 
Zupančič.
Seveda me je zanimal sam profil Li-
ons organizacije, zato je sogovornik 

arhiv družine Zupančič

povedal, da je Lions Clubs International (LCI) mednarodna neprofitna huma-
nitarna organizacija s 1.350.000 člani, združenih v 46.000 Lions klubih, ki so 
organizirani v 208 državah sveta. LCI je bila na pobudo Melvina Jonesa usta-
novljena 7. junija 1917 v Chicagu, ZDA. Zveza Lions klubov Slovenije na dan 
sprejetja Vizije in strategije šteje 1.500 članov, ki delujejo v 59 Lions klubih 
po Sloveniji. V Sloveniji deluje tudi 19 LEO klubov z 200 člani. Slovenska zve-
za Lions klubov je na podlagi zemljepisne delitve razdeljena v dve regiji in 
deset con. V Zvezi Lions klubov Slovenije je 57 klubov, od tega štirje ženski 
in šest moških klubov.
In kako je Jernej Zupančič postal član te organizacije? »Za Lions klub kot do-
brodelno organizacijo sem vedel že kar nekaj časa in poznal tudi nekaj članov 
LK Ljutomer. Mlajša hčerka je prerasla kolo in kupili smo ji novega. Ker je bilo 
njeno prejšnje kolo v odličnem stanju, smo se skupaj s hčerko in družino odločili, 
da bi ga podarili nekomu, ki si ga ne more kupiti. Kontaktiral sem prijateljico pri 
Lions klubu in jim podarili kolo, ki je šlo v prave roke. Nekaj mesecev pozneje so 
me povabili v Lions Klub Ljutomer, prijateljica pa je bila moj mentor. Za sprejem 
med člane Lions kluba je potrebna 90-odstotna potrditev članov. V klub sem se 
včlanil leta 2015, in sicer zaradi možnosti, da lahko na koristen način pomagam 
ranljivim skupinam. Nekako sem bil dobrodelen že celo življenje, to mi je bilo 
privzgojeno. V družini smo bili štirje otroci in vedno smo si morali pomagati, se 
odrekati določenim stvarem. Moj moto v življenju je, da je bolje dajati kot preje-
mati; te vrednote sem zasledil tudi v LK Ljutomer,« je povedal brez odlašanja.

Trenutno opravlja funkcijo predsednika LK Ljutomer. Dolžnost predsednika 
je, da skupaj s predsedstvom pripravi letni program dela. V programu dela 
definirajo akcije, ki bodo izvedene v Lionističnem letu, ki se začne vsako leto 
julija. Predsednik je dolžan organizirati tudi srečanja članov, ki se po njiho-
vem statutu odvijajo vsak prvi torek v mesecu. Na srečanjih analizirajo akcije, 
ki so jih izvedli, in se pripravijo na nove, ki sledijo. Akcije, ki jih izvajajo, so 
vedno ciljne. To pomeni, da je točno določeno, komu bodo pomagali.

Aktualni predsednik LK Ljutomer je v nadaljevanju povedal: »Delovanje LK 
Ljutomer je raznoliko in ni namenjeno samo zbiranju denarja na dogodkih, am-
pak tudi individualni pomoči. V enajstih letih je LK Ljutomer ustvaril nešteto lepih 
zgodb, povezal ljudi, vračal nasmehe na obraze tistih, ki so sodelovali, in tistih, ki 
so bili deležni pomoči. Naj navedem še nekaj projektov, ki jih praviloma izvede-
mo vsako leto. Z božično-novoletno stojnico in s palačinkami, ki jih tradicional-
no peče naša članica, že leta razveseljujemo sladokusce, ti pa s svojimi prispevki 
pomagajo uresničevati želje tistih, ki so pomoči potrebni. Vseslovenski projekt 
Donirana hrana izvajamo tudi v LK Ljutomer skupaj z Varno hišo Pomurja in tr-
govino TUŠ iz Ljutomera. Hrana v trgovini, ki je pred iztekom roka uporabe in je 
prej pristala v uničenju, je našla pot do socialno šibkih. Tečem, da pomagam je 
poseben dogodek ozaveščanja z dobrodelno noto. Ob druženju in ozaveščanju 
je glavni namen akcije pomagati slepim in slabovidnim. Vsako leto organizira-
mo likovni natečaj v okviru projekta Plakat miru, pri katerem sodeluje večina šol 
v Prlekiji. Namen je vzpodbuditi otroke k razmišljanju o življenju, miru, sočutju 
… Svoja razmišljanja predstavijo kot likovna dela. S soorganizatorjem Gimnazi-
jo Franca Miklošiča Ljutomer. Sodelujemo v krvodajalski akciji v organizaciji OZ 
Rdečega križa. Zbiramo rabljena korekcijska očala, podpiramo lokalne pisatelje, 
umetnike z organizacijo prestavitev njihovih del v Splošni knjižnici Ljutomer.«
V času epidemije so njihove javne aktivnosti zelo omejene, vendar kljub 
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temu aktivno pomagajo. Tako so do-
bavili nekaj računalnikov otrokom, ki 
so jih potrebovali za šolo na daljavo, 
Domu starejših občanov v Ljutome-
ru so v času največje krize donirali  
maske in igre za starejše, da si laže 
krajšajo čas zaprtja domov. Mesec 
november je mesec sladkorne bo-
lezni in v sklopu tega so organizi-
rali izobraževanje. Med drugim so s 
pomočjo članov v šole in vrtce pos-
redovali knjigo Sladka Ana o ozave-
ščanju o sladkorni bolezni za otroke 
od 4. do 15. leta. Prav tako so se ude-
ležili akcije Mala pozornost za veliko 
veselje, ki starejšim in osamljenim 
prinese ročno napisano voščilnico. S 
sredstvi, ki jih zberejo, pa pomagajo 
tudi finančno. Vsa dobljena sredstva 
namenijo ranljivim skupinam. Tako 
plačujejo položnice, ki jih ljudje ne 
zmorejo, kupijo drva, pomagajo in 
sofinancirajo stroške izletov otrok v 
osnovni in srednji šoli. Pri vseh aktiv-
nostih pa jim pomaga Leo klub Ljut-
omer, na katerega so zelo ponosni.

Za družino Zupančič res drži prego-
vor, da jabolko ne pade daleč od dre-
vesa. Obe hčeri sta namreč aktivni 
pri Leo klubu. Jernej pravi, da sta ju z 
ženo vzgajala v duhu dobrodelnosti 
in empatije do soljudi. Vključitev v 
Leo klub je bila njuna odločitev. 

Kaja je z navdušenjem povedala: 
»Leo klubu Ljutomer sem se priklju-
čila v 3. letniku gimnazije, ko so klub 
želeli ponovno obuditi in bolj aktivno 
organizirati različne akcije ter pro-
jekte. Prvič me je s klubom seznanil 
in navdušil oče, ki je takrat že bil član 
Lions kluba.  Po svojih močeh sem že-
lela pomagati čim več ljudem, ne zgolj 
materialno, ampak tudi drugače. To se 
je odražalo že v sodelovanju pri tutor-
stvu, ki smo ga imeli na gimnaziji. Z 
novo in zagnano ekipo smo kot Leo 
klub uspešno izpeljali več akcij, kot so 
zbiranje igrač, hrane, sodelovanje pri 
božični tržnici in dobrodelni koncert, 

ki je postal nekakšna tradicija. Vsako leto smo izbrali posameznika oziroma 
ustanovo, ki smo ji nato namenili zbrana sredstva. V letu 2018/2019 se je klub 
pridružil vseslovenski Leo akciji Sveži veter, kjer smo deset otrok iz naše regije 
in skupaj okoli 150 otrok iz socialno šibkejših družin peljali na enodnevni izlet 
v Ljubljano. Sama izkušnja mi je ostala v zelo lepem spominu, saj sem hkrati 
spoznala veliko novih ljudi, ki sodelujejo pri isti organizaciji, kot tudi to, da smo 
marsikateremu otroku polepšali dan. Ena izmed meni ljubših akcij, ki smo jih 
izvedli s klubom, je bilo dvodnevno varstvo otrok. Akciji so se lahko pridružili vsi 
otroci naše regije, ki med zimskimi počitnicami niso imeli varstva ali so si zgolj 
želi popestritev počitniških dni. Za njih smo pripravili razne aktivnosti, kjer so se 
spoznavali s kuhanjem, ustvarjanjem in športnimi aktivnosti. Dva dneva aktiv-
nosti sta hitro minila, vendar obraze nasmejanih in zadovoljnih otrok le stežka 
pozabiš.

V letošnjem letu sem se zaradi lažjega sodelovanja pri akcijah odločila priklju-
čiti Leo klubu Ljubljana, kljub temu pa še vedno pomagam pri Leo klubu Ljut-
omer, kolikor mi čas in oddaljenost dopuščata. Trenutno se zaradi zdravstvene 
situacije težko izvajajo večje akcije in projekti. Temu navkljub so se člani obeh 
klubov, tako Leo Ljubljana kot tudi Leo Ljutomer, odločili sodelovati pri vseslo-
venski akciji pisanja pisem za starostnike, ki so v teh časih še posebej osamljeni 
in jim s tem vsaj malo polepšati praznike. V Leo klubu Ljubljana smo se odločili 
izvesti spletni kviz in z njim popestriti večer. Najprej bomo kviz izvedli pri Lions 
klubu Ljubljana in nato, če bo izvedba uspešna, še na Leo Distriktu 29 ter po-
zneje za širšo občinstvo. Pomembno se mi zdi, da vsak pomaga po svojih mo-
čeh. Velikokrat lepa beseda ali majhno dejanje šteje več kot materialna stvar. 
Nekoga lahko pokličeš, z njim poklepetaš in mu s tem polepšaš dan, drugega 
lahko pelješ na izlet, tretjemu spečeš piškote. Veliko je načinov, kako lahko ne-
komu privabiš nasmeh na obraz, zgolj poiskati jih je treba.«
In Pia je zaključila: »V Leo Klubu opravljam funkcijo tajnika kluba in aktivno 
sodelujem pri vseh aktivnostih. V Leo klubu sem zato, ker rada pomagam 
drugim in ker se mi zdi to kvalitetno preživet prosti čas. Poleg Leo kluba pa 
sem predsednica gibanja Mladi za podnebno pravičnost v Ljutomeru.«

Ni kaj dodati. Starši moramo biti dober zgled. In na mladih svet stoji.

mag. Tjaša Kos

arhiv LK Ljutomer
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Viteška dobrodelnost

Evropski red vitezov vina je eden naj-
starejših viteških redov v svetu in edi-
ni, ki je potrjen s Papeško bulo. Orga-
niziran je v večini evropskih držav z 
vinogradniško-vinarsko tradicijo, in 
sicer na nivoju konzulatov, legatur in 
omizij. Red se neodvisno od religij, 
politike, gospodarstva in stanovskih 
interesov med drugim zavzema:

− za čaščenje žlahtnega vina in 
vinsko kulturo,

− za ohranitev vinogradništva in 
vinarstva v vseh treh vinorodnih 
deželah Slovenije,

− za resnično, dobro in lepo,
− za plemenitost duha,
− za socialnost in dobrodelnost,
− za negovanje duhovne odlič-

nosti,
− za mir in človekovo dosto-

janstvo,
− za evropsko identiteto, vrednote 

in pripadnost.
Slovenski konzulat je po teritorialnem 
principu sestavljen iz petih legatur in 
enega omizja. Največja in zelo dobro 
organizirana je Legatura za Pomurje. 
Zajema območje Upravnih enot Mu-
rska Sobota, Ljutomer, Gornja Rad-

Janče Gartner

Andrej Šajnovič
Boštjan Zver

Projekt Starejši za starejše

Društvo upokojencev Križevci že dlje 
časa vodi projekt Starejši za starejše. 
V okviru njega so člani, predvsem pa 
članice, pretekla leta obiskovale sta-
rejše občane, z njimi kramljale in pos-
krbele tudi za malenkosti na domu. 
Praviloma so bili obiska deležni sta-
rejši, ki so manj mobilni in zato tudi 
bolj osamljeni. Oskrbeli smo jih tudi 
s potrebnimi zalogami iz trgovin, do 
katerih  ne morejo dostopati. Hvale-
žnost obiskanih je brezmejna.

Žal pa je leto 2020 ta dobrodelni pro-
jekt zelo omejilo. Osebnih stikov ni 
več, a topla beseda prostovoljcev je le 
našla pot do ušes osamljenih starejših 
preko telefona, marsikatero materi-
alno potrebo smo je rešili z dostavo 
do praga. Upamo, da se bo situacija 
kmalu izboljšala, saj veliko upanje 
predstavlja cepljenje, kjer smo ravno 
starejši prednostno obravnavani.

gona, Lendava in Lenart (občina Cerkvenjak). Vodita jo legata Ignac Rajh in 
Andrej Šajnovič s pomočjo Sveta legature. Šteje 56 pripadnikov, med katerimi 
so iz občine Križevci Branko Belec, Mitja Kos in Branko Slavinec.
Eno od področij aktivnosti legature je tudi dobrodelnost. Pripadniki se samos-
tojno v svojih okoljih pogosto viteško odzivajo na številne humanitarne pobu-
de, oktobra pa se udeležujejo dobrodelnega koncerta v Evangeličanski cerkvi 
v Moravskih Toplicah, ki ga z nesebično pomočjo znanih glasbenikov in pev-
cev organizira Legatura za Pomurje. Zbrana sredstva so vsakokrat namenjena 
eni izmed pomoči potrebnih družin iz območja regije. Za isti namen dodatno 
vsako leto zberejo nekaj sredstev tudi na prednovoletni viteški svečanosti. Do-
brodelno delujejo tudi ostale področne legature.

Prostovoljstvo
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Prostovoljstvo je po definiciji družbeno 
koristno brezplačno dejanje posame-
znikov, ki s svojim delom, z znanjem in 
izkušnjami prispevajo k izboljšanju ka-
kovosti življenja posameznikov in druž-
benih skupin. Prostovoljstvo je odziv 
civilne družbe na raznovrstne potrebe 
ljudi, zato prispeva k boljšemu življenju 
posameznika ali skupine v družbi, ščiti 
interese tistih, ki so na različne načine 
ogroženi ali odrinjeni na rob družbe. 
Deluje na različnih področjih, kot je 
socialno, izobraževalno, zdravstveno, 
kulturno, vzgojno ipd.

Sprva se prostovoljstvo omenja v in-
terakcionizmu, ampak se pojavlja že 
mnogo prej. V teoriji naravnega izbo-
ra Charles Darwin predpostavlja, da je 
človek najbolj kognitivno razvita 

, ki se je kot produkt prilagajanja 
in evolucije razvila v sedanjo obliko. 
Darwinova teorija govori, da fizično 
močnejši preživi, slabotni pa pro-
pade. Nekoč so se naši predhodniki 
borili za obstanek na zemlji in tisti, ki 
je bil boljši, hitrejši, močnejši, je v ta-
kratnih razmerah z večjo verjetnostjo 
preživel, saj si je hitreje priskrbel hra-
no in se uspešneje boril proti napa-
dalcem. Kmalu so ljudje ugotovili, da 
se s povezovanjem z ostalimi in življe-
njem v skupini dobi več hrane, dose-
že daljše razdalje in hitreje premaga 
napadalca. Prišli so do spoznanja, da s 
pomočjo drugih sprotne težave rešijo 
hitreje. Ugotovili so, da pomoč in so-
delovanje z drugimi ni slaba naložba 
za prihodnost, saj so domnevali, da 
bo vložena pomoč povrnjena v tre-
nutkih, ko jo bodo sami potrebovali. 
S tem se je razvilo sodelovanje in po-
moč drugim. Ljudje, ki so altruistični, 
težijo k dobrobiti drugih, četudi na 
račun lastne sreče. Nasprotje altruiz-
mu je egoizem, sebičnost in individu-
alizem. 

na duševno stanje in dobro počutje 
posameznika. Tuji raziskovalci nava-
jajo tudi simptome, ki se posledično 
pojavijo: povišan stres, občutki žalosti 
in osamljenost. Kljub nastali situaciji 
smo skušale pokazati, da so lahko tudi 
takšni, po svoje drugačni časi, polni 
dobrodelnosti. Življenje teče naprej 
in z majhnimi dejanji lahko nekomu 
popestrimo dan, krepimo medseboj-
no solidarnost in spodbujamo razvoj 
prostovoljstva. Upamo, da smo s pro-
jektom vsaj malo prispevale k boljše-
mu počutju nekaterih posameznikov. 
Soočamo se s slabšo mentalno sliko 
ljudi, ki obupujejo, zmanjkuje jim ener-
gije in stežka najdejo zagon za naprej. 
Potrebne so intervencije in pristopi z 
namenom zmanjšanja stisk, ki nastaja-
jo kot posledica izoliranosti. 

Prvotna ideja je bila izpeljati projekt v 
občini Križevci, a nismo našle ustrezne 
lokacije, kjer bi se dnevno nahajalo več 
občanov, zato smo se po razmisleku od-
ločile za park v Ljutomeru, ki ga dnevno 
obišče več sprehajalcev. Za pomoč sem 
zaprosila svoje prijateljice Andrejo Staj-
nko, Lauro Čeh, Saro Korpar in Nastjo 
Gregorec, ki so idejo nemudoma pod-
prle. V projekt smo vložile veliko časa in 

Prostovoljke: Božični škratki

Prvi pogoj za opravljanje prosto-
voljstva je altruizem, ki je oblika pomo-
či, ko v zameno ne pričakujemo povra-
čila. Takšna vrsta pomoči se imenuje 
tudi prostovoljstvo. Tukaj naletimo na 
prvo težavo, ki je vedno bolj opazna 
med tako imenovanimi prostovoljci. 
Veliko prostovoljcev teži k temu, da po 
dejanju ali akciji pričakujejo povrnitev 
stroškov za vloženi trud, prevoz, ener-
gijo ipd. Prostovoljstva v prvi vrsti ne 
smemo opravljati zaradi sekundarnih 
dejanj, kot so pohvale, socialna prilju-
bljenost, odobravanje, potrditev oko-
lice ipd. Naraščanje takšnega trenda je 
moč opaziti v zadnjem času, ko so so-
cialna omrežja preplavila svet. Dejanja 
so pogojena s socialno priljubljenostjo 
in všečki, a pristno prostovoljstvo izha-
ja izključno iz namena pomoči drugim. 
Kljub omenjenim težavam, ki jih opa-
žamo psihologi, je navdihujoče dej-
stvo, da se prostovoljstvo širi.

Že lani je bil izveden prostovoljni pro-
jekt z brezdomci z namenom zmanj-
šanja socialne odrinjenosti, letos pa je 
bil naš namen polepšati dneve ljudem, 
ki doživljajo v teh težkih in neobvla-
dljivih časih stisko. Prostovoljstvo se 
izraža tudi ob naravnih katastrofah in 
kriznih situacijah, kar seveda epidemija 
in z njo povezani epidemiološki ukrepi 
tudi so. Edinstvenost virusa in posle-
dičnih ukrepov je vsekakor vplivala na 
spremembo vsakdanjika ljudi v letu 
2020. Različni ukrepi, omejeno giba-
nje in druženje vplivajo na negativno 
razpoloženje, širi se vedno več slabe 
volje. Ljudje so nasploh bolj tesnobni 
in obupani. Ob tem so dnevno oble-
gani z negativnimi podatki medijev. 
Svoj prosti čas večinoma preživljamo 
v enoličnem okolju. Prav tako se poja-
vlja finančna negotovost in strah pred 
okužbo. Obstaja mnogo tujih raziskav, 
ki so potrdile negativen vpliv omejitev 

Prostovoljstvo



29

doma izdelale ogromno izdelkov. Prijateljice so šivale maske, 
izdelovale božične izdelke, pekle božične piškotke, izdelova-
le kazalnike za božično pot. Naša druženja preko videokon-
ferenc, priprave in načrti za izpeljavo so postale rutina. Sprva 
smo hotele ostati anonimne in se naslavljati le kot božični 
škratki, a kaj kmalu je bila naša identiteta razkrita.

Božične čeveljčke smo napolnile z različnimi izdelki in jih 
nato izobesile v ljutomerskem parku. Iskreno se zahvalju-
jemo Tuš drogeriji Ljutomer, ki je darovala večjo količino 
kozmetičnih izdelkov, M BUTIK-u in Euroshopu Ljutomer, ki 
sta se odzvala s paketom zimskih dodatkov, baroma Dio-
niz in Metropol, ki sta darovala tople brezalkoholne božič-
ne napitke, prodaji sadja in zelenjave Andreja Petek, s. p. ki 

je poskrbela za sadje. Velika zahvala pa je namenjena tudi 
lokalnim podjetnikom iz občine Križevci: Kmetiji Kosi, ki je 
podarila velik paket domačih jogurtov, sirov in masla, Čebe-
larstvu Šoštarič za paketke medu in medenjakov in lokalu 
Flo Cukeraj za peko božičnih keksov.

Odziv lokalnih podjetij in njihova pripravljenost za sodelo-
vanje nas je pozitivno presenetila. Vesele in ponosne smo, 
da so kljub slabim časom podprli projekt s spodbudnimi 
besedami in veliko mero radodarnosti. Taka dejanja ogre-
jejo srce. Projekt je dokaz, da ljudje v naših krajih kljub raz-
meram vedno verjamemo v dobroto in humanost.

Odzivi na projekt so bili pozitivni, čeprav je nastalo nekaj 
slabe volje, saj so čeveljčki zelo hitro pošli. Obiskanost je 
bila večja, kot smo pričakovale. 

Včasih enostavno premišljamo preveč in čutimo pre-
malo. Bolj kot napredek tehnologije, izkazovanje z ma-
terialnimi dobrinami in nastopaštvom potrebujemo 
človečnost. Bolj kot v znanstvene dokaze in teorije pot-
rebujemo prijaznost in čut za soljudi.

Nina Mikl

Berkovski Prelogi in Kokoriči

Odločitev vaškega odbora Berkovski Prelogi in Kokoriči 
je bila predstaviti obe vasi, kajti delujemo in predsta-
vljamo se kot celota. Imamo skupni vaški odbor, vašča-
ni obeh vasi so člani enega gasilskega društva. 

Berkovski Prelogi se razprostirajo ob gozdu Mlačine in 
potoku Lipnica, ki se izliva v reko Ščavnico, mejijo pa 
na vasi Berkovci, Selišči, Dobrava in Kokoriči. Do leta 
1952 so bili Berkovski Prelogi zaselek Berkovcev, tudi 
vaščani so bili ustanovitelji in člani PGD Berkovci. Po 
odcepitvi od Berkovcev leta 1952 so domačini posta-

vili križ na Vidnarjevi meji. Tukaj se že od nekdaj naha-
jajo mogočni hrastovi logi, od tod je tudi ime. Velik del 
vasi obkrožajo gozdovi, ki so ustvarili idealne pogoje 
za delovanje  partizanske kurirske šole od leta 1944 do 
osvoboditve. 

Berkovski Prelogi in Berkovci imajo isti vaški grb − ka-
njer, to je popotna torba s kruhom. V usnjeni torbi so 
včasih nosili vino in kruh na božjo pot, šolarji pa kruh 
za malico. Lahko bi rekli, da se je s popotno torbo za 
boljšim kruhom odselilo veliko vaščanov. 

Maša Maučec

Prostovoljstvo /
Od vasi do vasi
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Kokoriči. Spadajo med najstarejše vasi v Ščavniški dolini, 
omenjeni pa so bili že davnega leta 1445. V vasi je bilo 
sprva 5 hiš, medtem ko jih je bilo v Križevcih 11. 
Slika prikazuje vas Kokoriči (Kukurez) in vas B. Prelogi, takrat 
še priključeno k vasi Berkovci (Berkovze) v 18. stoletju.

Vaški grb je brumbica in pomeni ljudsko glasbilo z jezič-
kom, na katerega se brenka. Podobno je konjski podkvi in 
je povezano z jekleno vzmetjo. Posebnost vasi so topoli. V 
bližini zasajenih topolov sta tudi gasilski dom, na katerem 
se nahaja defibrilator, in kapela.  
V evidenci spomeniškega varstva sta vodeni dve hiši, in 
sicer Ivanjšičeva in Štumpfova.
Leta 1974 smo v vsako hišo napeljali električno energijo, 
1978 smo dobili prvi vaški vodovod, 1977 pa asfaltirano 
cesto Sv. Jurij−Ljutomer. 

Kapela krasi vaško jedro. Zgrajena je bila v gotskem stilu 
leta 1891 in je posvečena Mariji Brezmadežni. Zanimivost 
je bila prva poslikava. Na šestih stebrih je bilo naslikanih 
12 apostolov. Leta 1983 je bila kapela prenovljena in nas-
likana nova freska Svete Trojice. S celotno obnovo leta 

Vas ima 12 hiš s 27 prebivalci, od tega je 10 delovno aktivnih 
vaščanov, 11 upokojencev, 5 šoloobveznih otrok in en dijak. 
Naselje leži na nizki trasi na nadmorski višini 195 m, trenu-
tno aktivni prebivalci se ukvarjajo pretežno s kmetijstvom 
in poljedelstvom. Skupna površina vasi znaša 2,28 ha.

Pred 35 leti je bil izveden proces komasacij in melioracij. 
Dodelana je tudi infrastruktura, zgrajeno je internetno 
omrežje in telefon, asfaltirana cesta pa povezuje Ber-
kovske Preloge in Kokoriče. V obnovi je še vodovodno 
omrežje. Trenutno delujoče omrežje je bilo vzpostavlje-
no pred 42 leti, ko je javni vodovodni sistem nadome-
stil studence. 
Na Mariničevem travniku in v bližini  gozda so v  juliju  
2020 postavili šotorsko platno in  razprostrli spalne vre-
če skavti iz Gornje Radgone. Tabor je potekal osem dni, 
zaključili pa so ga s skavtsko mašo. 
Na trasi regionalne ceste Lukavci−Sveti Jurij ob Ščavnici 
je postavljena hiška, namenjena turistom. Mnogi turisti si 
privoščijo kratek počitek, postavljena turistična tabla pa 
ponuja izbiro nove destinacije. Pot vodi do Gajševskega 
jezera, Ekohostla in Parka doživetij v Križevcih, Blaguškega 
jezera v Sv. Juriju, v Precetince in do Bioterm Mala Nedelja.
V ustju Ščavniške doline in ob potoku Lipnica na relaciji 
Ljutomer−Sv. Jurij leži obcestno naselje Kokoriči in zaselek 
Kokorički Prelogi pod gozdom Mlačine. Ime je nastalo po 
starešini Kokolu in iz prej imenovanih Kokoličev so nastali 

LETO 1931 1948 1961 1991 2002 2011 2020
ŠT. PREBIVALCEV 74 57 53 49 38 33 27

Tabela 1: Prikaz števila prebivalcev skozi leta v vasi Berkovski Prelogi
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2002 so bila na okna bila nameščena 
vitražna stekla, prazne line na zunanji 
steni pa so zapolnile poslikave treh 
vaških patronov, in sicer sv. Jožefa, 
sv. Antona in sv. Alojzija. To so bila 
najbolj pogosta imena v vasi, vsak 

je tudi finančno prispeval k svojemu 
imenu. Zunanja prenova v letu 2019 
je pridno delo rok Zvonka Sodeca in 
njegovega glavnega pomočnika An-
tona Petovarja, pomagali pa so tudi 
nekateri vaščani. 

V vasi je 40 hiš in 120 prebivalcev, od 
tega je 57 delovno aktivnih, 41 upoko-
jencev, 8 dijakov in študentov, ter 14 ot-
rok, ki obiskujejo osnovno šolo in vrtec. 
Skupna površina vasi znaša 1,28 ha.

Prebivalci se ukvarjamo s kmetijstvom 
in poljedelstvom, prevladuje živinore-
ja, kar potrjuje tudi dejstvo, da so v vasi 
še tri zbiralnice mleka, dve v zasebni 
lasti in ena vaška oziroma skupna. 

Razen kmetijstva je še nekaj drugih dejavnosti:
• Foto in video produkcija Can visuals, Andrej Copot, s. p.,
• Sončne elektrarne, Marko Kukolj iz Sl. Bistrice,
• Strehe Lupša, Sandi Lupša, s. p.,
• Strojne storitve, Boštjan Heric, s. p.,
• Zidarstvo Jurkovič, Miran Jurkovič, s. p.

V vasi so odraščale znane osebnosti:
• Josip Križan (1841–1921); slovenski filozof, logik, matematik in psiholog. 

Poznejša leta je večinoma živel in delal na Hrvaškem. Pomemben je za slo-
vensko psihologijo, saj je leta 1885 izdal knjigo Nauk o čustvima, prav tako 
tudi prvi slovenski učbenik logike (Logika, Maribor 1887), ki je terminolo-
ško primerljiv s tedanjimi nemško pisanimi učbeniki. Napisal je veliko šte-
vilo poljudno-znanstvenih člankov iz vremenoslovja, fizike in psihologije. V 
reviji Dom in svet je objavljal zanimive članke iz astronomije. 

• Alojzij Ostrc (1901-1980); stolni kanonik, zgodovinar;
• Franc Čuk; sodnik na višjem sodišču;
• Cecilija Čuk; organistka in profesorica;
• Jožef Osterc (1942), doktor zootehnike, minister za kmetijstvo v prvi in tretji 

vladi RS, profesor in dekan Biotehnične fakultete v Ljubljani prejemnik Je-
senkove nagrade Biotehnične fakultete in zlate plakete Univerze v Ljubljani.

Tudi zdaj je v vasi pomemba ekipa:
• Anton Petovar; svetnik in predsednik odbora za komunalne dejavnosti, v 

vasi pa ne moremo narediti dela brez njegove prisotnosti,
• Slavek Ostrc; gonilna sila na področju razvoja vasi, gasilstva in kmetij-

stva, zaupana mu je bila tudi funkcija svetnika in dodeljen čin višji gasil-
ski častnik, je namestnik poveljnika gasilske zveze in poveljnik gasilskega 
društva, sodeloval je pri pripravi dokumentacije za obnovo ceste R2-439,

• Jožica Vrbančič; predsednica GD,
• Jožef Lupša; namestnik predsednice GD,
• Alojz Marinič; nekdanji svetnik, član občinske gasilske zveze, zavzemal se je 

za izvedbo infrastrukture,
• Frančka Lebarič; svetovalka za dom, družino in dopolnilne dejavnosti na 

kmetiji,
• Danijel Heric; nekdanji svetnik, ohranja pa tudi tradicijo reje kasaških ko-

njev in nastopa na dirkah.

arhiv vaščanov
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Člani športnega društva LO-Ko sodelujejo na različnih 
občinskih ligah. Rok Heric je osvojil naziv evropskega 
mladinskega prvaka v pikadu v Italiji. 
PGD Kokoriči združuje Kokoriče in Berkovske Preloge; s 
sloganom Kdo trpi? Ne vprašamo! Kje gori? Pomagamo! 
je bilo ustanovljeno leta 1893 in še istega leta je bila na-
bavljena ročna brizgalna. 

Leta 1953 se je pričela gradnja gasilskega doma, leta 
1958 je bil dokončan in ob 65-letnici predan v upora-
bo. V obdobju 1982-1983 je društvo razvijalo prapor, 
kupili pa smo tudi gasilski avto. Leta 1986 je društvo 
pristopilo k izgradnji vodnih zajetij in s prostovoljnimi 
delovnimi akcijami so bila tri vodna zajetja končana 
leto pozneje. Leta 1996 smo k gasilskemu domu zgra-
dili prizidek, s katerim smo pridobili prostor za pisarno, 
in uredili sanitarije. Leta 2010 je bila velika pridobitev 
za naše društvo nakup GVC 16 /25 in dozidava garaže. 
Leta 2015 smo prevzeli nov društveni prapor. Veliko po-
zornosti se skozi vsa leta posveča izobraževanju član-
stva, saj le tako lahko naša operativa dela nemoteno in 
ukrepa ob morebitnih požarih in nesrečah. V letu 2020 
smo kupili novo moštveno vozilo. Ponosni smo na dol-
goletnega člana Primoža Lebariča, ki je pridobil naziv 
poklicnega gasilca. 

Vaški odbor sestavljajo: Nada Maučec, Branko Vajs in 
Slavek Marinič.

Tradicijo domače obrti ohranjajo:
• Jožef Farkaš; pletenje košar »krbul« iz šibja,
• Marija Heric; risanje in slikanje na platno,
• Kristina Kavaš; pletenje vencev iz naravnih in ume-

tnih materialov,
• Franc Rakuša; umetno kleparstvo iz bakra. 

Vaščani Kokoričev in Berkovskih Prelogov se znamo 
družiti. Na velikonočni ponedeljek tradicionalno organi-
ziramo pohod, v juliju tradicionalno vaško mašo, v de-
cembru pa pletemo adventni venec. V letu 2020 zaradi 
epidemije nismo realizirali teh druženj, smo jih pa ned-
vomno pogrešali.

Dejavni smo v različnih društvih. Večina je članov gasil-
skega društva PGD Kokoriči-Berkovski Prelogi, nekaj jih 
je včlanjenih v športno društvo LO-KO, ženske so člani-
ce Aktiva kmečkih žena Križevci, smo pa tudi člani Rde-
čega križa, lovskega društva in društva oldtajmerjev. 

Članice Aktiva kmečkih žena so pri Farkašovi Zefiki in po-
zneje v pekarni Heric pekle tradicionalne prleške kvasenice 
in krapce iz pšenične in ajdove moke. Pogače so bile name-
njene prodaji na gasilskih veselicah. Za izvrstne pogače je 
bila potrebna dobra volja kokoriških gospodinj, moka iz 
najbližjega mlina, domače mleko, skuta in smetana. 

arhiv vaščanov

Jožica Vrbančič

Nada Maučec 
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arhiv vaščanov

Bučečovci

Vas Bučečovci leži v severnem delu 
spodnjega Murskega polja in na 
obronkih Radgonsko-Kapelskih go-
ric. Osrednji gručasti del vasi je malo 
odmaknjen od glavne ceste Gornja  
Radgona–Ljutomer in je umeščen v 
prostor ob vaški kapelici. Vas dopol-
njujejo še zaselek Gorica, objekti v 
obrtno-poslovni coni, bivša železni-
ška postaja, ki ležijo ob glavni cesti, 
in zaselek Haložan–Sever na stičišču 
vasi s Kupetinci in Zasadi. Katastrska 
občina Bučečovci meji na severu na 
Vučjo vas in Zasade, na severozaho-
du na Kupetince in Selišče iz občine 
Sv. Jurij ob Ščavnici, na zahodu na 
Dobravo, na jugu na Staro Novo vas 
in na vzhodu na Bunčane iz občine 
Veržej. Višji zahodni del je porasel 
z gozdom, ostalo so njive in trav-
niki, ki jih sekajo melioracijski jarki 
in potok Kozarica. Tla so v večjem 
delu katastrske občine ilovnata, se-
verovzhodni in vzhodni del pa je pod mursko teraso 
in je prodnata naplavina nekdanjega toka reke Mure. 
Omemba, izvor imena vasi in njeni zgodnji začetki so do-
kaj nejasni. 

Prvič se zapis s podobnim imenom omenja v urbarju 
kralja Ottokarja Přemysla iz let 1265−1267, in sicer kot 
Wultschinsdorf. Žal ne moremo z gotovostjo trditi, ali gre 
za Bučečovce, Vučjo vas ali pa celo za kakšen zaselek, ki je 
ležal nekje vmes na spodnji murski terasi in ga je odpla-
vila Mura. Z gotovostjo pa lahko trdimo, da se vas s tem 
imenom prvič omenja v popisu občin in vasi Križevske 
župnije leta 1445 (F. Kovačič,  Ljutomer: zgodovina trga 
in sreza). Takrat je imelo naselje 22 hiš, imenovalo pa se 
je Woeltschicz. Nastanek imena je razložil dr. Štrekelj, ki 
je leta 1906 zapisal, da ime izhaja iz besede volk, ki se po 
muropoljsko izgovarja vuk, vučič. Ker so Nemci slovenska 
imena krajev ponemčili, so nastale izpeljave imena, ki so 
se skozi čas spreminjale (leta 1480 Woltschezophzen, leta 
1500 pa Wolchzizophen) do bolj znane zadnje izvedbe 
nemškega poimenovanja vasi Wudischofzen. Zaključimo 
lahko, da bi se sedaj Bučečovci morali, skladno z osnovo 
izvora imena vasi, imenovati Vučičovci.

Zgodovina vasi ni posebno pestra, pomembna je šele iz-
gradnja železnice 1890. Takrat so Bučečovci dobili železni-
ško postajo in tovorni tir ter tako postali za okoliške vasi 
nekakšno okno v svet. V Bučečovce so prihajali tovori in 
potniki, ki so se potem razvažali s konjskimi vpregami po 
okoliških vaseh. V ta namen so leta 1913 v Bučečovcih (na 
mestu današnjega obračališča za avtobuse, pri znamenju 
sv. Jožefa) zgradili mostno tehtnico, ki je bila v uporabi 
vse do konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Trdimo 
lahko, da kakšnih posebnih ekonomskih učinkov železni-
ca v Bučečovce ni prinesla.
 
Pregled gibanja prebivalstva od leta 1445 do 1971:
Zaključimo lahko, da je v zadnjih 250 letih na območju 
vasi vedno bivalo več kot 220 oseb. Počasi in vztrajno 
število prebivalcev upada že skoraj 100 let. Danes je 
povprečna starost prebivalcev Bučečovcev pod 50 let, 
v starostni kategoriji nad 70 let je v vasi 42 oseb. Letos 
obiskuje osnovno šolo 26 otrok, vrtec pa 10. Demograf-
ska slika ni katastrofalna, je pa zaskrbljujoča, saj ima le 
ena družina, kjer so starši mlajši od 40 let, več kot dva 
otroka. V vasi je danes 85 stanovanjskih hiš, od tega jih 
je 9 praznih.

Od vasi do vasi
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Grb vasi je kajer. Beseda izhaja iz italijanske besede il kani-
ere in pomeni lovsko torbo. V grbu je moška torba, name-
njena nošenju čez ramo, v kateri so nekoč moški nosili vse, 
kar je bilo potrebno za družino, če je šla na delo, polje ali 
romanje. Sosednje vasi so se šalile na račun Bučečovčar-
jev, tako da so rekli: »Bučečovčari so tak künštni, ka kisilino 
z vilcami jejo!« Če pa so Bučečovčarje razjezili in so jih ti 
pognali v beg, pa so vpili: »Bežte, bežte, kajeri grejo!«

V vasi imamo dva spomenika lokalnega pomena, in sicer 
znamenje sv. Jožefa iz leta 1898 kot sakralno dediščino in 
Žitkovo hišo iz leta 1887 kot profano stavbno dediščino. 
Poleg navedenih so kot kulturna dediščina označeni še 
vaška kapelica, posvečena Mariji Pomočnici, Kosijeva do-
mačija iz leta 1847 ter Osterčeva in Šafaričeva hiša iz leta 
1892. Iz zapisanega lahko zaključimo, da posebej starih 
stavb v Bučečovcih nimamo, saj je večina pomembnejših 
s konca 19. stoletja. Zgrajene so bile po velikem požaru, 
ki je uničil pretežni del vasi z največjimi kmetijami. Vse zi-
dane zgradbe iz tega obdobja so bile zgrajene iz opeke. 
Glino so kopali v »bučečovskem kopu« in je bila primerna 
za izdelavo opeke. Po ustnih virih naj bi bil glavni kop na 
mestu današnjega igrišča, kjer je bila prej velika vaška 
mlaka, imenovana Kalinovjak. 

V Bučečovcih se je rodil in preživel svojo mladost dr. 
Matija Slavič, svetovljan in dvakratni dekan ljubljanske 
univerze, ki je prvi prevedel Sveto pismo iz hebrejščine v 

slovenščino ter usodno vplival na to, da so na versajskih 
pogajanjih po prvi svetovni vojni priključili Prekmurje k 
matičnemu narodu. 

Ponosni smo, da je bil iz Bučečovcev, da se je rad vračal 
domov, da se je vedno čutil Prleka. Želimo si, da bi tudi v 
Bučečovcih imeli kakšno spominsko obeležje v čast naše-
mu nekdanjemu sokrajanu.

arhiv vaščanov

Zvonko Šijanec

Glede na to, da je bila na Murskem polju že v preteklosti 
močno razširjena reja konj kasačev, smo tudi v Bučečovcih 
imeli kmetijo, kjer so redili konje kasače in z njimi dosegali 
lepe uspehe. To je bila Žitkova kmetija. Njihova kobila Ta-
tarka je bila zmagovalka jugoslovanskega derbija, odlična 
kobila Jerkica pa je bila po odmevnih zmagah v Jugoslaviji 
prodana v tujino in njen daljni potomec je sedaj eden naj-
boljših kasaških žrebcev na Švedskem.

Vaščani Bučečovcev so ljudje, ki se radi družijo in si po-
magajo. Najstarejše društvo v Bučečovcih je Prostovoljno 
gasilsko društvo Bučečovci. Naši predniki so ga ustanovi-
li leta 1894 kot Prostovolno gasilsko društvo v Bučečov-
cih okraja Ljutomerskega. Vpis v register v Gradcu je bil 

LETO 1445 1647 1736 1770 1782 1812 1846 1861 1869

ŠT. PREBIVALCEV pribl. 
125

pribl. 
125

pribl. 
200 206 212 219 229 239 226

LETO 1880 1890 1900 1910 1931 1948 1953 1971 2021

ŠT. PREBIVALCEV 239 260 258 270 281 261 266 268 223
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opravljen 14. marca 1894. Društvo 
neprekinjeno deluje že več kot 125 
let. Na mestu sedanjega vaško-gasil-
skega doma je bilo konec 19. stoletja 
zgrajeno orodišče za ročno brizgalno 
in opremo gasilcev.  Leta 1967 so va-
ščani ob orodišču zgradili gasilki dom 
z manjšo dvorano, pomožnimi pro-
stori ter prostorom za motorno briz-
galno in opremo gasilcev. Kot zanimi-

vost lahko navedemo, da je bila zidna 
opeka izdelana in žgana iz domačega 
materiala. To je bilo zadnjič, da se je 
zidna opeka izdelovala v Bučečovcih. 
Leto pred stoletnico društva smo 
pristopili h gradnji novega vaško-ga-
silskega doma, ki je bil do obletnice 
društva 1994 že »pod streho«. Vaško-
-gasilski dom je bil zgrajen s prosto-
voljnimi prispevki in delom vaščanov, 
s sredstvi vaškega samoprispevka ter 
sredstvi društva. Svojemu namenu je 
bil svečano predan leta 2005. Društvo 
je dobro opremljeno in operativno 
usposobljeno za delovanje skladno s 
kategorizacijo društva.
Ob gasilskem v vasi delujeta še Špor-
tno društvo Kalinovjak in Kulturno 
društvo Kajer.

Športno društvo Kalinovjak Bučečovci 
je bilo ustanovljeno 30. januarja 2004. 
Ustanovljeno je bilo na pobudo mlaj-
ših vaščanov. Danes v društvu aktivno 
delujejo naslednje sekcije: mali nogo-
met na travi, namizni tenis in pikado. 
Sekcije uspešno tekmujejo v občinskih 

Zvonko Šijanec

ligah. Društvo ima na nekdanji vaški 
mlaki Kalinovjak lepo urejeno športno 
igrišče z namakanjem in osvetlitvijo za 
igranje nočnih tekem ter pripadajoče 
društvene prostore.

Kulturno društvo Kajer Bučečovci je 
bilo ustanovljeno 30. decembra 2005. 
Neguje predvsem tradicijo naših pred-
nikov, zato so v društvu najbolj aktivne 
sekcije ljudskih pevcev, folklorna sku-
pina in sekcija za ohranitev kulturne 
dediščine. Folklorna skupina se pred-
stavlja z rekonstruiranimi oblačili naših 
prednikov z Murskega polja z začetka 
18. stoletja. Osnova za ta oblačila je 
bila postavljena v raziskavi Oblačil-
na in plesna dediščina križevske fare 
z okolico, ki jo je društvo izdalo leta 
2010 v knjigi S kajera vün potegjeno.

Prebivalstvo vasi se je v preteklosti v 
glavnem, tako kot na celotnem Mur-
skem polju, ukvarjalo s kmetijstvom. 
Večina premožnejših kmetij je bila Na 
vesi, v Koteh so bile samo štiri večje 
kmetije, ostalo so bili želari. Kmečke 
hiše so bile zidane z doma narejeno 
opeko, želarske pa so bile ali nabijače 
(stene so bile iz nabite ilovice, pomeša-
ne z vejevjem) ali pa cimprače (tesana 
bruna ometana z ilovico). Vse žalarije 
so bile pokrite s slamnato streho, pri 
kmečkih pa so bili bivanjski prosto-
ri po navadi pokriti z opečno kritino, 
gospodarska poslopja pa s slamnato 
ali opečno kritino. V letih med 1960 in 
1970 so v vasi prekrili z opečno kritino 
še zadnje s slamo krite hiše. 

Statusni simbol kmetije so bili konji. 
Do leta 1970 je bilo v vasi 12 kmetij, 
ki so imele v hlevu najmanj dva de-
lovna konja. Konec sedemdesetih in 
v osemdesetih letih prejšnjega stole-
tja, ko so pričeli na poljih in pri drugih 
opravilih konje nadomeščati traktor-
ji, so kmetije ena za drugo opuščale 
delo s konji, zadnja je bila Žitkova. 
Dobrih deset let je bilo dovolj, da so 
konji postali popolnoma nepomem-

ben človekov pomočnik pri delu na 
kmetiji. Krave so se kot delovne živali 
ohranile pri manjših kmetih do konca 
devetdesetih let prejšnjega stoletja.
Danes ni v vasi niti enega konja, le na 
petih kmetijah se ukvarjajo z rejo go-
veje živine, od tega štiri oddajajo mle-
ko za prodajo, na eni pa redijo goveje 
živali samo za meso.
S svinjerejo kot glavno dejavnostjo se 
v vasi ukvarjata le dve kmetiji.
Na marsikateri kmetiji so ostali le spo-
meniki prejšnjega časa (okrogli silosi, 
prazna gospodarska poslopja, zapuš-
čena orodja in stroji …).

Podoba vasi se je v zadnjih dvajsetih 
letih močno spremenila, posebej po 
letu 2003, ko je bil zgrajen prvi del 
avtoceste do izvoza Vučja vas. Na to 
je vplivalo več dejavnikov. Prvi de-
javnik je povečan promet skozi vas. 
Ceste propadajo, sredstev za obnove 
pa ni. Drugi pomemben dejavnik je 
hrup in smrad. Obljube projektantov 
in izvajalcev o izgradnji protihrupne 
zaščite do danes niso izvršene in 
se vedno bolj odmikajo v megleno 
prihodnost. S prebojem zalednega 
hriba nad vasjo je bila spremenjena 
tudi struktura vodnih tokov meteor-
nih voda, ki so sedaj speljane v me-
lioracijski jarek in povzročajo veliko 
erozijo tal v gozdu (sušenje drevja) in 
povišanje vodostaja meteornih voda 
v predelu vasi ob jarku. 
Naslednji dejavnik je sprememba mi-
kroklime, saj se je povečalo vdiranje 
zračnih mas s prebojem gozda in zniža-
nja naravne trase proti Kupetincem, kar 
pomeni več vetra in nižje zimske tem-
perature v osrednjem delu vasi (pozimi 
je temperatura od temperature okolice 
nižja za približno 1 °C). Avtocestna tra-
sa je razbila celovitost parcel, komasa-
cijski postopki se vlečejo počasi. 
Trasa je odrezala tudi zaselek Halo-
žan-Sever od matičnega dela vasi, 
dostop je urejen iz sosednje občine. 
Vaščani se zavedamo tega, da trasa 
avtoceste mora nekje potekati, ven-
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dar bi se morale težave in pomanjklji-
vosti urejati tako, da bi bilo življenje 
ob njej lažje in bolj zdravo, okolje pa 
manj degradirano.

Z gradnjo avtoceste je zrasla tudi ideja 
o ustanovitvi obrtno poslovne cone Bu-
čečovci. Danes je umeščena med izvoz 
z avtoceste in zaselek Gorica. Stanje, 
aktivnosti in njihovi vplivi na okolje so 
v današnji obrtno poslovni coni Buče-
čovci takšni, da niso v čast ne vasi Buče-
čovci ne lokalni skupnosti. Upamo, da 
se bodo naslednje aktivnosti odvijale v 
smer, ki bo pripeljala v cono dejavnosti, 
za katere je bila namenjena.

Vaščani Bučečovcev si želimo, da bi 
se ponovno postavile table za ozna-
ko vasi pred Gorico in na izhodu iz 
avtoceste, tam, kjer so bile pred štiri-
desetimi leti. Verjamemo, da lokalna 
skupnost premore toliko volje, da se 
bo rešil ta problem, ki se vleče že več 
kot trideset let.

Leta 2014 je vas pridobila eno najpo-
membnejših infrastrukturnih objek-
tov, omrežje fekalne kanalizacije, ki 
nam omogoča, da našim zanamcem 
zapustimo manj onesnaženo okolje.
Leta 2018 je bila v vasi delno zgra-
jena ulična razsvetljava (v sklopu 

gradnje C kraka Pomurskega vodo-
vodnega omrežja in rekonstrukcije 
ceste v Bučečovcih). Takrat je bila 
tudi ukinjena samooskrba vasi z 
vodo iz lastnega vodnega vira, ki je 
bil v uporabi od leta 1973.

Pred sedemdesetimi leti se je skoraj 
90 % prebivalcev Bučečovcev posre-
dno ali neposredno preživljalo s kme-
tijstvom, danes je ta odstotek manjši 
od 20. V vasi je le šest kmetij, ki jim je 
osnovna dejavnost kmetovanje. Veči-
na vaščanov je zaposlena izven vasi.

V Bučečovcih imajo sedež ali tu deluje-
jo naslednja podjetja: GEA Vipoll, d. o. 
o., Bioplinarna Organica, d. o. o., Petrol 
BS,  Ramuta, d. o. o., ter VALD, d. o. o.
Razen navedenih podjetij so v Buče-

čovcih še podjetniki posamezniki, ki 
opravljajo razne dejavnosti (Gostilna 
Gorica, Tina Zver, s. p., Dlt trgovina in 
posredništvo, Dragutin Lakičević, s. p., 
Elektro Č, Igor Čarni, s. p., in VEKA raču-
novodski servis, Nenad Vekić, s. p.)
Vsako obdobje ima pomembnejše in 
manj pomembne ljudi, vendar tudi 
pomembni ljudje ne bi bili nikoli tako 
uspešni, če ne bi bilo tudi tistih dru-
gih. Posamezne bučečovske družine 
so v svojem času nosile večje breme, 
po menjavi generacij so to breme 
vodenja in sprejemanja pomembnih 
odločitev prevzemale druge družine. 
Zato bi bilo neodgovorno posebej iz-
postavljati določene osebe, saj je splet 
okoliščin vedno poiskal nekoga, ki je 
stopil v ospredje. Iskrena hvala vsem 
našim prednikom, da ste bili složni in 
ustvarili našo vas takšno, kot je.

Trdno verjamem, da bomo v Bučečov-
cih našli prave prijeme, da obstanemo 
in se razvijamo tudi v teh novih pogojih. 

“Vandernpurš, 
dere mimo Južefa priješ,
prek štreke, 
te veš, 
ka si priša med dobre lidi.”

Zvonko Šijanec

Zvonko Šijanec

Od vasi do vasi
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Damjan Košič

Po veliko ribo v Gajševsko jezero

Gajševsko jezero je naš največji in 
najbogatejši ter hkrati najbolj obi-
skan ribolovni revir. Jezero je nas-
talo leta 1973 z izgradnjo nasipa, s 
katerim so zajezili reko Ščavnico in 
tako ustvarili rezervoar za izlivanje 
poplavnih voda. S tem so zaščitili 
pred poplavami reke Ščavnice, ki je-
zero polni in ki ga na spodnji strani 
zajezi zapornica, pod katero Ščavni-
ca nadaljuje svojo pot. V času nor-
malnega vodostaja je jezero plitvo 
in zamuljeno, njegova globina se 
giba od 0,5 do 5 metrov.

Z ribolovnim režimom na jezeru 
upravlja Ribiška družina Ljutomer, 
ki tudi izvaja kontrolo. Predsednik 
RD Ljutomer je Bogdan Vrbnjak, ki 
nam je prijazno posredoval zanimi-
ve informacije. RD Ljutomer si priza-
deva, da bi čim več ribičev lovilo po 
načelu ujemi in spusti. Zavedajo se, 
da imajo veliko pristašev tovrstne-
ga načina ribolova predvsem med 
ribiči mlajše in srednje generacije, 
medtem ko pa imajo z nekaterimi 
starejšimi ribiči težave, saj le-ti na 
uplen gledajo samo kot na hrano. S 
tem sicer ni nič narobe, jih pa ribiška 
družina spodbuja, da spustijo vsaj 
večje ribe, ki so tam že desetletja in 
so pravo bogastvo jezera. Za ribolov 
je odprt večji del jezera, razen dela 
v gozdu na južni strani, ki je skoraj 
v celoti zaprt in je namenjen dr-
stišču. Kampiranje je skozi vse leto 
dovoljeno na severni strani jezera, 
in sicer od vtoka reke Ščavnice do 
zapornice. 

V Gajševskem jezeru je veliko rib 
roparic, predvsem smuča in soma, 
veliko je krapa, saj se v zadnjih letih 
izredno uspešno drsti, manj je ščuk. 
Veliko je mladic srebrnega koreslja, 
ploščiča, rdečeok, navadnega ostri- Miha Kolbl

Kmetijstvo
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ža in zelenik. En del jezera (10 ha) je varstveno obmo-
čje (ribji rezervat – drstišče) in je označen na tablah. 
Skupna površina jezera znaša 68 ha.
V preteklosti je bilo v jezeru ulovljenih kar veliko kapi-
talcev. Predvidevajo, da jih je v vodi še ogromno, zlasti 
ker mnogi ribiči po ulovu ribo izmerijo, stehtajo, se z 
njo fotografirajo, nakar jo spustijo v vodo. 

Največja ulovljena ščuka je tehtala 10,5 kg, najtežji 
smuč pa 10 kg. Najtežji krap do sedaj je bil težek 27,2 
kg in so ga ujeli kraparji iz Italije leta 2019. Enega izmed 
večjih krapov s 27 kg je ujel krapar Sašo Tomažič. Roxi 
Kolmanič je ujel amurja, težkega 22 kg, Damjan Košič 
pa soma dolžine 217 cm in težkega 75 kg. Vse te ribe so 
bile izpuščene nazaj v jezero. 

Leta 2020 so za ribolov na Gajševskem jezeru prodali ok-
rog 1100 ribolovnih dovolilnic, od tega je 90 % večdnev-
nih dovolilnic ujemi in spusti, te dovolilnice morajo kupiti 
tudi člani RD Ljutomer. Do sedaj so imeli goste iz Nemči-

Miha Kolbl

Marcel Lackovič

Maja Žalar

je, Avstrije in Italije, lansko leto so prvič kupili dovolilnico 
za večdnevni ribolov gostje iz Velike Britanije, vendar so 
morali obisk odpovedati zaradi epidemije. 

Večkrat letno jezero uporabljajo za različne občinske kot 
državne ribiške tekme, ki vključujejo tekmovanje tako s 
plovcem kot tudi z obtežilnikom. 

Predsednik RD Ljutomer je tudi poudaril, da odlično so-
delujejo z Občino Križevci in županom, saj so jim vedno 
pripravljeni pomagati. Zadnja leta kraparska sekcija RD 
Ljutomer redno čisti in odvaža smeti z območja jezera, 
vendar so s tem tudi težave. Še vedno se najdejo ribiči, ki 
jim je težko pospraviti za sabo, pa tudi sprehajalci včasih 
raje vržejo smeti v travo kot v koš.

Na koncu prispevka bi se rada zahvalila predsedniku RD 
Ljutomer, gospodu Bogdanu Vrbnjaku, za vse pridobljene 
podatke in informacije o ribolovu na Gajševskem jezeru.

Miha Kolbl

Kmetijstvo
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ve, za katerega se obe medicini strinjata, da predstavlja 
naravno zdravilo.

Šipek vsebuje veliko C-vitamina, zato je pitje čaja pripo-
ročljivo v zimskem času. Dviguje naravno odpornost in 
ščiti pred obolenji in virusi. Ima izrazito zdravilen vpliv 
na sklepe in vretenca v telesu, vsebuje pa tudi pektine, 
ki v prebavnem traktu vežejo maščobe in holesterol ter 
tako preprečujejo njihovo absorpcijo v kri. Njegove šte-
vilne sestavine pomagajo pri uravnavanju prebave, čisti 
tudi ledvice in mehur.

Prepričal nas je njegov zdravilni učinek, zato odločitev 
ni bila težka. Šipkov nasad je lani že obrodil prve plodo-
ve, ki smo jih pobrali ročno. Pri tem se moram zahvaliti 
vsem pridnim rokam, ki so nam priskočile na pomoč. 
Prvi izdelki iz šipka na Kmetiji J.A.N.A. 2020 so šipkov 
čaj, domača šipkova marmelada, mešana marmelada iz 
aronije in šipka, šipkov liker ter žganje iz šipka. 

Šipek

Kmetija J.A.N.A., katere začetek sega v leto 2014, se po-
časi širi in razvija na mnogih področjih. Zgodba se je 
pričela z aronijo različnimi izdelki iz nje. Vsako leto smo 
k obstoječi ponudbi dodali kaj novega. V letu 2020 smo 
prejeli Znak kakovosti na prireditvi Dobrote slovenskih 
kmetij za naš 100 % sok iz aronije.

Zaradi povečanja ponudbe in konkurence na trgu 
smo se odločili, da se podamo v nove izzive ter našo 
zgodbo nadgradimo z nečim povsem novim, a vendar 
vsem poznanim. Zasadili smo 0,68 hektara šipka sorte 
Rossa Piro III. in Rossa Laxa. Šipek je vsem dobro po-
znana rastlina, saj ga občasno še najdemo na obrobju 
gozdov. Naši predniki so dobro poznali njegove last-
nosti in pozitiven vpliv na človeško telo. 

Šipek je pravzaprav divja vrtnica. Je ena najstarejših 
okrasnih rastlin, saj jo omenjajo že sumerski viri 2700 
let pr. n. št. Uporablja ga tako tradicionalna kot uradna 
medicina in morda je eden izmed redkih plodov nara-

Za nami je pestro leto in z upanjem zremo v prihodnost. Narava je vedno tu in nam bo dala to, kar potrebujemo.

Jana Divjak 

Kmetijstvo



40

Naravna moč zelišč

Naša kmetija se nahaja v središču vasi Dobrava in ob-
sega 6 ha kmetijskih površin. V večji meri smo samo-
oskrbna kmetija, saj večino hrane pridelamo doma. 
Ukvarjamo se s poljedelstvom in živinorejo, zadnje leto 
pa smo kmetiji dodali novo panogo in pričeli z zgodbo 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji − zeliščarstvom.
Ko pomladno sonce pokaže svoje prve žarke, vsako leto 
začnem razmišljati, katere vrste rož bodo krasile naša 
okna in kašna zasaditev zelišč in dišavnic bo prevla-
dovala na našem zeliščnem vrtu. Že kar nekaj let prip-
ravljam čaje, sirupe in dišavnice za svoje domače, ki jih 
uporabljamo v kuhinji ali pa si z njimi lajšamo blage 
zdravstvene težave.

Zato se nam je porodila ideja, da bi to, kar nam ponuja 
narava in dolgoletne izkušnje naših prednikov, preda-
jali naprej. Ob moji želji in podpori domačih smo v lan-
skem letu naredili nasad, ki obsega 10 arov zelišč in 20 
arov jagodičevja ter sadnega drevja. Nasad krasijo ka-
milice, žajbelj, ognjič, timijan, meta, melisa …, o tem pa 
tudi manj poznani kraški šetraj, plahtica, šentjanževka, 
ožepek, pegasti badelj, ameriški slamnik … Ob zeliščih 
smo zasadili 250 sadik jagodičevja: sibirske in ameriške 
borovnice, rdeči in črni ribez ter maline. Zaščitili smo jih 
s protitočno mrežo in v sušnih obdobjih poskrbeli tudi 
za namakalni sistem, poti pa zasejali z deteljo, da jih s 
košnjo lažje urejamo. 
Uredili smo tudi prostore za predelavo, sušenje in skla-
diščenje izdelkov. V poletnih mesecih sem se udeležila 
predavanj in tako pridobila certifikat o pripravi tradici-
onalnih slovenskih zeliščnih izdelkov in pripravkov. 
Vsa zelišča v nasadu pridelamo na naravi prijazen na-

čin. Pobiramo jih  ročno, v suhem vremenu, vsaj tri dni 
po dežju. Tako imajo več eteričnih olj, arom, zdravilnih 
učinkov in ohranijo tudi lepo naravno barvo. Prav tako 
odstranimo plevel in primesi, tudi kakšna žuželka se 
najde. Tako pripravljena zelišča posušimo na lesenih 
okvirjih v doma izdelani sušilnici pri 35 ºC. 

Po sušenju sledi obiranje delov z večjih stebel, ki jih je 
treba izločiti. Zelišča hranimo v steklenicah in papirna-
tih vrečah, ki so neprodušno zaprte v večjih posodah in 
zaščitene pred morebitnim mrčesom in vlago. 
Iz suhih zelišč sestavljamo različne čajne mešanice proti 
prehladu, želodčnim in ženskim težavam, čaj za otroke, 
čaj naših babic … Izdelali smo tudi domačo zeliščno sol, 
za katero uporabimo tradicionalno Piransko sol. Upo-
rabljamo jo kot dodatek juham, mesnim in krompirje-
vim jedem ali solatam. Lahko se pohvalimo, da smo za 
ta izdelek na Festivalu zelišč prejeli zlato priznanje. 
Iz svežih zelišč pridelujemo zeliščne sirupe, ki jih upo-
rabljamo kot osvežilno pijačo, dodatek k čaju ali  kot 
preliv raznim sladicam.
Ameriški slamnik, meni najljubše zelišče, je ena izmed 
najbolj raziskanih zdravilnih rastlin na svetu, ki je prizna-
na tudi s strani farmacije. Uporabljamo ga za krepitev 
imunskega sistema, proti prehladu, gripi, pri herpesu, 
opeklinah, celjenju ran, okužbah sečil, raznih vnetjih. Iz 
njega smo naredili sirup proti prehladu, ki smo dodali 
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doma pridelan med in tako še podkrepili njegovo de-
lovanje. Primeren je tudi za otroke. Blizu nasada stojita 
tudi dva čebelnjaka, ki nudita dom petindvajsetim če-
beljim družinam.
Dela na kmetiji nam res nikoli ne zmanjka. Z možem 
nama na pomoč priskočijo tudi otroci, babice in bližnji 
sorodniki. Hvaležna sva za vsako pomoč, saj delo z zeli-
šči zahteva veliko časa in ročnega dela. Zato je še kako 
pomembno, da to, kar delaš, delaš z veseljem, dobro 
voljo, veliko mero vztrajnosti in potrpežljivosti ter po-
zitivno energijo.
Naša prioriteta je pridelati kakovostna zelišča in izdel-
ke, zato bomo v prvi vrsti dali prednost kakovosti, in 
sicer vse od pridelave do končnega produkta. Želimo 
si namreč, da bodo naši kupci zadovoljni. V prihodnje 
bomo dodali tudi nekaj novih proizvodov in tako razši-
rili že obstoječo ponudbo izdelkov.

Če vas pot zanese v naš kraj, vam bomo v poletnih me-
secih z veseljem pokazali barvitost našega nasada in 
tega, kar premore narava. Klavdija Divjak Ferčec

Podjetje Strehe Lupša, 
Sandi Lupša, s. p., vam ponuja kakovostne krovsko-kleparske in tesarske storitve, v naši trgo-
vini v PE Ključarovci pa najdete vse izdelke, ki jih potrebujete za streho: 
• les, 
• pritrdilne in tesnilne materiale, 
• strešno kritino različnih proizvajalcev,
• krovsko-kleparske izdelke in 
• krivljenje pločevine s strojem za upogibanje.

Kmetijstvo
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Nastanitveni turizem v občini

Leto 2020 je bilo v turizmu vse prej kot enostavno, po-
letna turistična sezona je bila zelo uspešna za Prlekijo. 
Prleki smo pregovorno znani kot dobri in srčni ljudje, 
tudi zelo prijazni in gostoljubni, zato turisti z veseljem 
prihajajo k nam. V lanskem letu smo Slovenci v Prlekiji (in 
Prekmurju) unovčili precej turističnih bonov, kar je po-
membno pripomoglo k uspešni poletni sezoni. Analiza 
Slovenske turistične organizacije je pokazala, da je bilo 
prav Pomurje med tremi najbolj priljubljenimi destinaci-
jami v Sloveniji. Naj tako ostane tudi v prihodnje.

Tudi v naši občini je bilo lani precej turistov, ki so pri po-
nudnikih nastanitvenih kapacitet ostali za kratek čas ali pa 
so si privoščili daljši dopust. Večanje števila nastanitvenih 
kapacitet v občini se pozitivno odraža tudi drugje, recimo 
na kmetijah z dopolnilno dejavnostjo, pri gostincih … 

Ponudba v naši občini je zelo raznolika, nudijo vilo, hi-
ško, sobe, apartmaje in lesene hiške.  

Vila Jurka

V zgradbi stare pošte in zunaj se je razvil pravi turistič-
ni kompleks z imenom Vila Jurka. Lastniki se s turizmom 
ukvarjajo že 8 let. 
Direktorica Brigita Frlin Novak: »V stari meščanski zgrad-
bi s konca 19. stoletja imamo dvo- in večposteljne sobe, na 
vrhu pa tri apartmaje. Na zelenici poleg glavnega objekta 
imamo 25 lesenih hišk, primernih za dve osebi, skupno ima-
mo na voljo okoli sto ležišč.«
Doda še, da so turisti večinoma zelo zadovoljni s ponudbo 
v naši občini. V neposredni bližini sta namreč zelo dobri re-
stavraciji, več kavarnic, pekarna, dobro založena trgovina, 

pošta, lekarna, bankomat … Svetujejo jim ogled in obisk 
Parka doživetij v Križevcih, nad katerim so gostje zelo nav-
dušeni, parka v jedru Križevcev, Gajševskega jezera, ogled 
umetniških stvaritev pri Robertu Juraku, sprehod v Gajič, 
obisk in nakup lokalnih izdelkov pri kmetih, vinarjih, mli-
narjih, oljarjih in v lokalnih ter ekoloških trgovinicah. »Edi-
na stvar, ki jo pogrešajo, so kolesarske poti do Veržeja in Ljut-
omera,« doda Brigita Frlin Novak. Storitve oglašujejo na 
svoji spletni strani, na Facebooku in na portalu Booking. 

»Zelo smo veseli, ko tudi občina s svojimi aktivnostmi spod-
buja razvoj in promocijo našega kraja,« zaključi direktorica.

Vinolentia, d. o. o.
Podjetje Vinolentia, d. o. o., je v celoti usmerjeno v turizem. 
Začetki delovanja podjetja segajo v leto 2015, ko so pod-

jetje registrirali in pričeli pripravljati namestitvene enote za 
namen turizma. Resneje so se  s samopromocijo in prodajo 
turističnih kapacitet pričeli ukvarjati junija 2018. Osnovni 

Brigita Frlin Novak

Brigita Frlin Novak

 Vinolentia, d. o. o.

Gospodarstvo in 
turizem
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cilj, ki ga podjetje zasleduje, je gostom ponuditi nekaj več, 
doživetje, spomine, popolno sprostitev in zadovoljstvo. 

»Naš cilj je zagotavljanje »butičnih« namestitev za zahtevne 
goste z lastnim wellnessom ter poudarek na kakovosti in do-
dani vrednosti. Pomembno nam je medsebojno sodelovanje 
lokalnih ponudnikov. Tako našim gostom za dobrodošlico 
pripravimo domače lokalne mesne in mlečne izdelke,« pove 
Renata Feuš. V naši občini imajo v Iljaševcih Vilo Izabelo, ki je 
namenjena druženju skupin prijateljev, preživljanju skupnih 
počitnic razširjene družine in team buildingom. Ima lastni 
bazen in wellness modul s savno ter masažnim bazenom. 
Hiša zagotavlja 15 ležišč. Ob Vili Izabela se nahaja še Hiška 
Izabela, ki je je namenjena bivanju dveh oseb. Hiška Izabela 
je priljubljena zaradi lastnega wellnessa v sklopu apartmaja. 
Na lokaciji v Jeruzalemu podjetje še dodatno zagotavlja dva 
apartmaja, enega z lastnim masažnim bazenom, glamping 
hiško ter wellness sobo s savno in masažno kadjo.

»Naše lokacije poleg možnosti sprehajanja po okolici gostom 
nudijo tudi najem koles, s katerimi odkrivajo okolico in krepijo 
športni duh,« še pove Renata Feuš in doda, da goste v obči-
ni Križevci navdušuje lokacija, ki je odlična za raziskovanje 
celotnega Pomurja. »Gostje najraje odkrivajo Prlekijo s kolesi. 
Večina gostov se odpravi na Gajševsko jezero, radi pa zahajajo 
tudi  v Park doživetij v Križevce. Skupine v Vili Izabela se poslu-
žujejo tudi odbojkarskega igrišča na mivki pri Parku doživetij.«
Ponudbo oglašujejo preko družbenih omrežij in spletne 
strani. Vključeni so v prodajno mrežo Airbnb, Booking in 
Via Slovenia. Sklenjene imajo tudi pogodbe s podjetji No-
vasol, Hiša daril in Slonček, d. o. o. »V pomoč pri delovanju 
podjetja nam je vsekakor tudi Občina Križevci, saj se zelo trudi 
in prispeva k urejenosti ter razvoju. Kot ponudniki turističnih 
namestitev si želimo, da se občina še naprej razvija in dodaja 
ponudbo, ki jo lahko koristi tako lokalno prebivalstvo kot tudi 
turisti,« zaključi Feuševa.

Apartmaji in šotorišče Silva
Silva Žnidarič pravi, da se s turizmom ukvarjajo že od leta 
2009: »Apartmaji in šotorišče Silva v Cezanjevcih so bili za-

četek, od 2014 pa oddajamo tudi sobe v Lukavcih delavcem 
za daljše obdobje. V Lukavcih so na voljo štiri večje sobe z 
lastnimi kopalnicami, kuhinja je skupna. V Apartmajih in 

šotorišču Silva so na voljo trije apartmaji, studio in dve sobi, 
v poletnem času opremljeni bungalovi in šotor. Gostje lahko 
postavijo tudi lastne šotore. Vsem našim gostom v Cezanjev-
cih svetujemo sprehod okoli Gajševskega jezera, ogled mlina 
Stajnko in aktivnosti v doživljajskem parku v Križevcih ...«

Apartma MBM
V letošnjem letu so odprli tudi apartma MBM v Ključa-
rovcih. Miran Budja je povedal, da se z gostinstvom in 

turizmom ukvarjajo že več kot 40 let. Zdaj so se usmerili 
v oddajanje namestitvenih enot. Imajo en apartma, ki 
ima kar sedem ležišč. »Turisti so s ponudbo v naši občini  

 Vinolentia, d. o. o.

Silva Žnidarič

Miran Budja

Miran Budja
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v glavnem zadovoljni, pogrešajo pa kolesarske steze. Se-
veda jim svetujemo, da si ogledajo Gajševsko jezero, Park 
doživetij, cerkev svetega Križa, kužna obeležja, lokalne 
ponudnike domačih pridelkov in izdelkov,« navdušeno 
pove Miran Budja in doda, da apartma oglašujejo na 
Bookingu in na Facebooku.

Turistična kmetiija Kolar
Darinka Kolar je povedala: »S turizmom se ukvarjamo že 20 
let, od takrat imamo namreč turistično kmetijo. Gostom smo 
vedno nudili dobrote iz domače kuhinje, letos pa smo regi-
strirali še nastanitvene kapacitete. Nudimo prenočišča v treh 
sobah, skupaj za šest oseb. Ker smo novo dejavnost registrirali 
v letu 2020, ko je tempo narekovala epidemija, lani še nismo 
imeli gostov.«
Prvi koraki trženja namestitvenih kapacitet v naši občini 
so bili sicer storjeni že pred leti. V zadnjih letih se je števi-
lo postelj zmanjšalo, zdaj pa ponovno raste. Naj bo klima 

ugodna tudi v prihodnje in turisti v naši lokalni skupnosti 
zadovoljni. Nenazadnje smo ponosni, da jim lahko ponudi-
mo veliko zanimivega, posebnega in okusnega.

mag. Tjaša Kos

Darinka Kolar

Gospodarski obrati

Za Javni razpis o finančni pomoči za spodbujanje podje-
tništva Občine Križevci je vsako leto več zanimanja med 
podjetniki. V letu 2020 so bili do sredstev upravičeni:

• Vald, d. o. o., 
• RP Masiva, d. o. o., 
• Tisk Prelog, Matic Prelog, s. p, 
• Cornus, d. o. o.,
• Dušan Bratuša, s. p.,
• WOOD Tip Top Engineering, Darjan Vidnar, s. p.,
• Ključavničarstvo JDJ, Denis Čuk, s. p., 
• Gostilna Šadl, Manfred Vreča, s. p., 
• Lepotni studio Kult, Petra Mlinarič Jager, s. p., 
• Strehe Lupša, Sandi Lupša, s. p., 
• Gostilna Zorko, Dušan Zorko, s. p., 
• Foto in video produkcija Can visuals, Andrej Cipot, s. p., 
• Žaga bar, Helena Markovič, s. p.,
• Habitus, d. o. o.,
• Računalniške rešitve Rajkom, Rajko Veršič, s. p.

Na žalost se vabilu, da predstavim njihovo dejavnost in 
investicijo, niso odzvali vsi podjetniki.

Manfred Vreča (Gostilna Šadl, Manfred Vreča, s. p.):
»S podjetništvom se ukvarjam že od leta 2011. Pred tem 
sem bil zaposlen v isti gostilni od leta 1991. Ukvarjamo se 
s ponudbo jedi in pijač, s cateringi. Naša največja ponudba 
pa so malice in pice. Kuhamo tudi za različne občne zbore, 
razvoz malic, kar je trenutno edina dejavnost, ki nam po-

maga ohranjati naše obratovanje. Trenutno nas je pet za-
poslenih. Investicije so tiste, ki jih pač moramo izvesti, ker 
pa lokal ni naš, določene tudi niso izvedljive. 
Naša investicija sicer ni bila vezana na možnost pridobitve 
finančnih sredstev na razpisu. Zaradi narave dela smo bili 
prisiljeni investirati. Zelo veliko vozimo hrano na različne 
lokacije. Naš stari kombi je bil dotrajan, bilo je veliko popra-
vil, zato sem se odločil za nakup novega. Zelo sem hvale-
žen, saj nam je s pomočjo pridobljenih finančnih sredstev 
dosti lažje. V prihodnje si želim še naprej razvajati naše 
stranke tudi v lokalu, kar nam trenutne razmere sicer ne do-
puščajo.«

Helena Markovič (Žaga bar, Helena Markovič, s. p.): 
»Letos mineva že osmo leto, odkar sem se kot samostojna 
podjetnica začela ukvarjati z gostinstvom. Gostinski lokal 
Žaga bar v Ključarovcih ponuja svojim obiskovalcem več 
vrst brezalkoholnih in alkoholnih pijač v notranjem pro-
storu lokala in na pokriti terasi. V lokalu zaposlujem eno 
osebo. Trudim se, da bi z investicijami v notranjosti lokala 
in njegovi okolici nudila obiskovalcem le najboljše. Glede 
na finančno stanje se vsako leto lotim manjših ali večjih 
investicij. Notranjost lokala ni več sledila sodobnim smer-
nicam gostinskih lokalov, zato sem se odločila, da jo ob-
novim in posodobim. Tako smo na novo položili vse talne 
obloge in prepleskali stene, zamenjali točilni pult in ostalo 
gostinsko opremo. Pri izbiri in nakupu materiala smo bili 
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osredotočeni na sorazmerje med kakovostjo in ceno ter 
estetsko povezanostjo. 

Načrti ostajajo nespremenjeni − da bi stranke z veseljem 
prihajale v Žago.«

Sandi Lupša (Strehe Lupša, Sandi Lupša, s. p.): 
»S podjetništvom se ukvarjam od leta 2015, pomembne iz-
kušnje pa sem pridobil že v letih prej, ko sem bil zaposlen v 
Avstriji in iz rok staršev, posebej očeta, ki ima veliko praktič-
nega in teoretičnega znanja na področju streh in z njo po-
vezanih materialov. Naše podjetje se ukvarja s krovstvom, 
kleparstvom, tesarstvom in trgovino. Nudimo kompletno 
storitev, ki jo stranke potrebujejo za streho. Izvajamo dela na 
novogradnjah, poslovnih in industrijskih objektih ter sanaci-
je in vzdrževanje objektov. V trgovini ponujamo vse potreb-
ne materiale za streho, nudimo pa tudi krivljenje pločevine. V 
podjetju nas je osem zaposlenih, vsi za nedoločen čas. Pona-
šamo se s kakovostnim, strokovnim in mladim kadrom, na 
katerega sem zelo ponosen. V naše podjetje ves čas investi-
ramo, saj želimo obdržati dobro klimo med zaposlenimi in 
nuditi kakovostne storitve končnemu kupcu.
 
Od Občine Križevci smo v lanskem letu prejeli sredstva v ob-
liki sofinanciranja za nabavo novega hidravličnega stroja za 
krivljenje pločevine, za kar smo zelo hvaležni, saj je to za našo 
dejavnost velikega pomena. Tako bomo na nek način konku-
renčnejši, naše storitve in izdelki pa bodo še bolj kakovostni. 
Načrt za prihodnost je stabilizacija podjetja, saj smo v letih, 
odkar smo na trgu, veliko investirali, dodatno zaposlovali in 
vzdrževali kakovost naših storitev ter vzdrževali povezanost 

znotraj kolektiva. Z Obrtno zbornico in srednjo poklicno šolo 
smo podpisali pogodbo za izvajanje mentorstva pri poklicu 
krovec-klepar za dijaka, ki bo želel prakso opravljati v našem 
podjetju. Na to smo še posebej ponosni in veseli, saj to pome-
ni, da tudi mlajša generacija razmišlja o tem poklicu, kjer pa 
kadra vsekakor primanjkuje.«

Rok Pregrad (RP Masiva, d. o. o.)
»Pomoč Občine Križevci na razpisu za pospeševanje male-
ga gospodarstva nam kot mlademu podjetju pomeni izziv, 
saj so pridobljena sredstva spodbuda v razvoju proizvodnje 
in širitvi asortimenta izdelkov. Naši proizvodi so iz lesa in 
jih dizajniramo, projektiramo ter po merah oziroma željah 
kupcev vgrajujemo v objekte. Izdelujemo notranjo opremo, 
vse vrste pohištva, stopnice, ograje, urbano opremo, terase. 
Nudimo tudi vzdrževalna dela na objektih. Uspešno sode-
lujemo tako s fizičnimi kupci kot z večjimi gospodarskimi 
družbami. Načrti za prihodnost so veliki, vendar so odvisni 
od trenutne situacije.«

Rajko Veršič (Računalniške rešitve Rajkom, Rajko Veršič 
s. p.):

»Podjetje Rajkom je oktobra 2020 stopilo v peto leto de-
lovanja. Primarna dejavnost je izdelava spletnih strani. 
Sodelujem z večjim številom podjetij in zavodov, ki jim nu-
dim vzdrževanje računalniške opreme tako na lokaciji kot 
tudi na daljavo. V 2019 sem ponudbo razširil še z dobavo 
računalnikov »na ključ«, v sodelovanju z Ljudsko univerzo 
Ormož pa izvajamo razne tečaje s področja računalništva.
Sem direktor, tržnik, hišnik, računovodja, čistilec, tajnik in 
kuhar v eni osebi. Investiram predvsem v programsko in 
računalniško opremo, nekaj tudi v oglaševanje. Velik del in-
vesticij predstavljajo licence za programsko opremo. Tako 
sem v lanskem letu med drugim zakupil vtičnik za večje-
zičnost, s pomočjo katerega sem občutno skrajšal izdelavo 
večjezičnih spletnih strani, izboljšal kakovost prevodov in s 

Helena Markovič

Rajko Veršič
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tem optimiziral spremljajoče stroške. Na področju prevajal-
stva sodelujem z eno največjih agencij v Sloveniji, ki nudijo 
profesionalne prevode v skoraj vse jezike. Javni razpis na 
omenjeno investicijo ni vplival, saj sem opremo kupoval 
že med letom. Vsekakor pa bom sredstva z razpisa ponov-
no investiral v optimizacijo poslovanja. Želim si ponovno 
omogočiti zaposlovanje v podjetju, vendar je obstoječa za-
konodaja izjemno mačehovska do samostojnih podjetni-
kov. Visoke obdavčitve in neurejena plačilna disciplina za-
virajo razvoj mikropodjetij. Morda pa bo obdobje po koroni 
vendarle priložnost, da se stvari izboljšajo na tem področju 
in bomo lahko samostojni podjetniki ne samo zaposlovali, 
ampak tudi nudili dostojne plače.«

Drago Belec (Cornus, d. o. o.):

»Podjetje Cornus, d. o. o. deluje že od leta 1992. Specializi-
rali smo se za vzgojo sadik zelenjadnic, začimbnic in dišav-
nic. Letno vzgojimo približno 15 milijonov sadik, s katerimi 
zasadimo več kot 400 ha površin. Stalno zaposlenih nas je 
15, v sezoni pa tudi več kot 30. Sadike prodajamo širom Slo-
venje, prav tako tudi v sosednji državi Hrvaško in Avstrijo. 
Ker  spadamo med vodilne proizvajalce sadik, smo primo-
rani tudi veliko investirati. Prav te investicije v tehnologije 
proizvodnje nam zagotavljajo uspešno delovanje na trgu. 
Tako smo v lanskem letu investirali v novo mešalnico gnojil, 
polnilec platojev, etiketirko, elektrarno in v novo vozilo za 
dostavo sadik. Hvaležni smo za sredstva, ki jih je prispevala 
tudi naša občina.  Vsi ti manjši koraki  nam tlakujejo pot v 
še bolj kakovostno vzgojo sadik in prepoznavnost na trgu.«

Darjan Vidnar (WOOD Tip Top Engineering, Darjan 
Vidnar, s. p.): 
»Podjetje je bilo ustanovljeno aprila lani. Ukvarjam se z le-
sarstvom in najraje ustvarjam dekorativne izdelke, tudi po 
naročilu. V zadnjem času sem največ izdeloval lesene tera-
se iz sibirskega macesna in WPC terase. Ker sem na začetku 
svoje samostojne poti, so tudi investicije precej velike. Do-
bljena finančna sredstva bom porabil za stroj, namenjen 

lepljenju ABS nalimkov. Tako bom lahko še izboljšal svoje 
storitve, moj glavni dolgoročni cilj pa je ustvariti franšizo.«

Petra Mlinarič Jager (Lepotni studio Kult, Petra Mli-
narič Jager, s. p.):

»S podjetništvom sem v stiku že vse življenje; starši so bili 
obrtniki, po frizerski šoli sem nadaljevala izobraževanje in di-
plomirala na fakulteti za podjetništvo. Blagovna znamka Le-
potni studio Kult je na trgu 2 leti in pol. Ukvarjamo se s proda-
jo storitev, naša primarna dejavnost pa je frizerstvo, kamor 
je vloženega največ truda in znanja, predvsem na področju 
koloristike in tehnik striženja. Ponujamo tudi nego nohtov in 
ličenje. Podjetje je registrirano tudi za organizacijo in pomoč 
pri organizaciji dogodkov in seminarjev. Sem samozaposle-
na, ker pa imamo obrtništvo v družini, je v salonu še vedno 
prisotna mama, ki pomaga kot ožji družinski član. Glede na 
majhnost podjetja mislim, da veliko investiram, predvsem v 
znanje in tehnične pripomočke. Sredstva z razpisa sem pre-
jela za investicijo v nepremičnino, kar vpliva na stabilnost 
delovanja podjetja. Po izpeljanem projektu se je izkazalo, da 
je pomoč bila izrednega pomena, ker smo investicijo mora-
li nujno izpeljati. Tovrstna pomoč pa je več kot dobrodošla 
še posebej v času epidemiološke krize, v kateri smo se znašli, 
zato sem za pomoč Občine zelo hvaležna. V trenutni globalni 
krizi in negotovi situaciji, v kateri se je znašlo gospodarstvo, 
je cilj predvsem obstati, zato so načrti za prihodnost nekoliko 
odmaknjeni na stranski tir. Kljub temu upam, da se bodo v 
bližnji prihodnosti lahko začeli izpeljevati.«

Spodbudno je dejstvo, da gospodarstvo v občini kljub 
nemirnim časom zaradi trenutne epidemije investira v 
novosti in napredek. Nekaterim je v teh mesecih še po-
sebej težko. S pozitivnim razmišljanjem in zadanimi cilji 
bo prihodnost še lepša in uspešnejša tudi zaradi pomoči 
države in Občine Križevci.

arhiv podjetja Cornus d. o. o.

Petra Mlinarič Jager

mag. Tjaša Kos
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mag. Tjaša Kos

Poslovni svet

Po podatkih Poslovnega registra Slo-
venije, ki ga vodi AJPES, je v občini Kri-
ževci registriranih 267 enot poslovne-
ga registra (stanje na dan 1. 12. 2020), 
od tega so bili v obdobju od 1. 1. do 30. 
11. 2020 na novo ustanovljeni: 

• 2 družbi z omejeno odgovor-
nostjo d. o. o., 

• 3 nosilci dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji,

• 1 podružnica s. p.,
• 1 poslovna enota,

• 2 registrirana sobodajalca,
• 1 registrirani zdravnik, 

zobozdravnik, zasebni zdra-
vstveni delavec,

• 8 samostojnih podjetnikov 
posameznikov,

• 2 društvi ali zvezi društev.

V občini deluje osem podjetij, ki se 
na podlagi podatkov iz letnih poročil 
v obdobju 2015−2019 štejejo med 
hitro rastoča podjetja (HRP).

Po podatkih letnih poročil za leto 2019 
so gospodarske družbe v občini po-
slovale z neto čistim dobičkom v višini 
756.000 EUR, samostojni podjetniki 
pa s 607.000 EUR neto podjetnikovim 
dohodkom. Več o HRP in kriterijih za 
uvrstitev na seznam lahko preverite na 
spletni strani AJPES (www.ajpes.si). 

Vir: Ajpes izpostava Murska Sobota

Gospodarstvo in
turizem
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»Čista vas« Boreci

V začetku januarja so se sešli predsedniki društev in 
Vaškega odbora v Borecih ter obravnavali pobudo 
Franca Marina o pomembnosti čistega okolja, spod-
bujanja občanov k vzdrževanju in ohranjanju le-te-
ga. Sam je z vnukoma veliko zunaj in opaža, da leži 
v obcestnih jarkih veliko odpadkov. Tako ju je že sam 
spodbujal k temu, da vzamejo včasih na sprehod vreč-
ko in poberejo smeti, ki jih opazijo ob poti. V začetku 
januarja smo na vsa gospodinjstva naslovili dopis, v 
katerem smo v imenu Vaškega odbora, PGD Boreci in 
RK Boreci posredovali pobudo v želji, da postanemo 
»čista vas«.

Prvi petek v februarju popoldne, ko je lepo vreme to 
omogočalo, smo s starši manjših otrok realizirali skup-
no čistilno akcijo, ki je potekala na odseku nove ceste 
in kolesarske steze med Boreci in Logarovci. Ob upo-
števanju ukrepov preprečevanja širjenja virusa so se 
otroci s starši razporedili na več mestih in očistili jarke 
na obeh straneh ter rob gozda. Kljub temu da je bilo 
področje očiščeno ob izgradnji ceste in kolesarske ste-
ze, so v jarkih pobrali za kar nekaj vreč smeti, predvsem 
veliko pločevink in plastenk. Človek se mora vprašati, 
kako žejni morajo biti nekateri, da to opravljajo kar 
med vožnjo s kolesom ali avtomobilom in spotoma na 
tak način »pospravijo« odpadke. Že pred tem je Franc 
z vnukoma opravil akcijo čiščenja jarkov ob glavni ces-
ti v Borecih in ob Parku doživetij v Križevcih, kjer jih je 
prav tako pričakalo neprijetno presenečenje v obliki 
večje količine odpadkov na kupu.  Nekateri smeti še 
vedno odlagajo, kjer jih ne bi smeli.

S tem gibanjem želimo ljudi dodatno poučiti o pomenu 
varovanja čistega okolja za kakovostno življenje, epide-
mija virusa nam to še dodatno sporoča. Star rek pravi 
Kar se Janezek nauči, to Janez zna, zato smo se odločili 
vključiti čim več otrok, ki bodo zgled tudi vrstnikom. 
Skrb za čisto okolje bo postala način življenja in s svo-
jim ravnanjem bodo pomagali ohranjati planet čist. 

Ko bodo ukrepi za preprečevanje širjenja virusa omo-
gočali, bomo kot že večkrat do sedaj organizirali tudi 
širšo akcijo za vse občane. V Borecih želimo dajati 
zgled ostalim vasem v naši občini in širše.

Vaški odbor Boreci
Silva Duh

Od vasi do vasi
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Konji in mladi

Konj je z občino Križevci zelo pove-
zan, tako se konj kasač pojavlja v ob-
činski zastavi, najdemo ga v enem iz-
med glavnih krožišč občine, v parkih 
in na hipodromu. Konj kasač je priso-
ten tudi v marsikateri družini občine. 
Lastniki, rejci in trenerji kasačev naše 
občine dosegajo vrhunske  rezul-
tate tako na domačih kot tudi tujih 
hipodromih. Iz naše občine prihaja 
največ konj kasačev, ki so osvojili 
največjo dirko v Sloveniji – slovenski 
kasaški derbi: Marko Slavič st., Marko 
Slavič ml., Jože Sagaj st., Janko Sagaj 
(vsi iz Ključarovcev), Zvonko Osterc, 
Vlado Žnidarič in Dušan Zorko.

Živali že od nekdaj zbližujejo ljudi – 
družinske člane, prijatelje, občane. 
V naši občini imamo prav posebno 
druščino, ki jo združujejo živali, in to 
prav konji. Gre za druščino mlado-
stnikov različnih starosti in različnih 
okolij. Velikokrat se ponavljajo zgu-
ljene fraze in klišeji, da mladi ne zna-
jo delati, so nezanesljivi, mar jim je 
samo za računalnik, telefon in igrice. 
S prispevkom dokazujemo naspro-
tno.
Erazem, Veronika, Jure, Anej, Tiara, 
Urška, Ana in Jaka so mladostniki, ki 
svoj prosti čas, ki jim ostane po ob-
veznostih v šoli, doma in različnih 

športnih aktivnosti, namenijo za os-
krbo Osterčevih konjev. Vsak po svo-
jih zmožnostih opravi delo, ki ga je 
sposoben opraviti glede na starost, 
izkušnje in čas, ki ga ima. Ob koncih 
tedna in med počitnicami, ko so os-
tali mladi še spali, so z dobro voljo, 
zavzetostjo in skrbnostjo opravili 
vse potrebno pri oskrbi konj. Dela 
v hlevu, vodenje v izpuste, čiščenje 
konjev in njihova priprava na trening 
so vsakodnevna opravila, ki jim niso 
tuja, prav tako tudi ne pomoč pri 
spravilu krme in slame.

Posebno doživetje pri Osterčevih je 
vedno znova dan, ko se konji udele-
žijo dirk.  Dela se na  ta dan običaj-
no pričnejo že zelo zgodaj zjutraj. 
Najprej je treba poskrbeti za vse ko-
nje v hlevu, jih nahraniti in počistiti 
bokse, sledi priprava opreme in če 
čas dopušča, še trening tistih konj, 
ki niso bili uvrščeni na dirko. Na hit-
ro opravijo zajtrk in že napoči čas za 
odhod na dirke. Veronika velikokrat 

poskrbi, da se konji udeležijo dirk 
urejeni, saj jim splete kitke.

Po prihodu na dirkališče vsak poz-
na svoje zadolžitve. Sledi napeto 
pričakovanje razpleta dirk, v ka-
terih tekmujejo naši konji. Dober 
rezultat prinese tudi priložnost za 
slikanje s konjem, pokalom in voz-
nikom, sledi objava na Facebooku 
s strani Zvonka. Pot domov je pri-
ložnost za obisk McDonaldsa, glas-
bene želje vsakega posameznika in 
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seveda za strokovno analizo pote-
ka dirkalnega dne.
Dobro opravljeno delo je običajno 
nagrajeno z druženji na piknikih, 
obiski slaščičarn,  izletom v Garda-
land in z vsakoletnim decembrskim 
zaključkom ob koncu uspešnega 
leta. Takrat ne manjka zabave ob 
zvokih harmonike. Ne samo delo, 
tudi različna druženja nas povezu-

Mateja Osterc
arhiv družine Osterc

jejo in tkejo še močnejše vezi.  Gos-
podar pa si lahko privošči tudi letni 
dopust in kakšen večdnevni izlet, 
saj mladi poskrbijo za vse potrebno 
v hlevu.
Točnost, vztrajnost in potrpežljivost 
so vrline, ki krasijo to druščino. Skozi 
večletno druženje so odrasli, vendar 
so uspeli ohraniti dober prijateljski 
odnos, si medsebojno pomagati in si 

izkazovati spoštljiv odnos. Vse nab-
rane izkušnje in delovne navade, ki 
so jih pridobili pri delu s konji, bodo 
lahko izkoristili v prihodnosti. Mo-
goče je ravno med njimi kakšen nov 
talent, ki se bo odločil, da svojo po-
klicno pot najde v povezavi s konji. 

Dr. Matej Štuhec, dobitnik mednarodne nagrade 
International Medis Awards

Dr. Matej Štuhec, ki prihaja iz naše 
občine, je decembra prejel medna-
rodno nagrado International Medis 
Awards (v nadaljevanju besedilu 
IMA) za medicinske raziskave 2020. 
Dr. Matej Štuhec je specializiran za 
področje klinične farmacije in je za-
poslen kot klinični farmacevt v Psihi-
atrični bolnišnici Ormož, ob tem pa 
predava tako na Fakulteti za farmaci-
jo v Ljubljani kot na Medicinski fakul-
teti v Mariboru. Mednarodne nagra-
de IMA podeljujejo za raziskovalno 
delo na področju medicine in farma-
cije in pokrivajo področja držav: Hr-
vaške, Slovenije, Avstrije, Madžarske, 
Srbije, Bosne in Hercegovine, Srbije, 
Črne Gore in Bolgarije. V tekmovanje 
se je uvrstilo 222 nominirancev, na 
koncu pa se  je med 19 finalistov uvr-
stilo tudi 7 slovenskih strokovnjakov 
s področja medicine in farmacije. 

Dr. Matej Štuhec je nagrado pre-
jel na področju farmacije, in sicer 
za raziskavo, s katero je dokazoval, 
da so ambulante kliničnega farma-
cevta v zdravstvenih domovih, ki 
pokrivajo tudi domove starejših ob-
čanov, smotrne in prispevajo k manj 
interakcijam med zdravili, manj 
nepotrebnih zdravil in izboljšajo 
kakovost zdravljenja. Ključnega po-

mena je bilo dokazati, da je nujno 
v obravnavo z zdravili vključiti kli-
nične farmacevte, ki še vedno niso 
povsod del tima v bolnišnicah in 
ambulantah ali pa se jih ne zaposlu-
je, pomembno pa vplivajo tako na 
varnost kot učinkovitost zdravlje-
nja. V raziskavi so tako dokazali, da 
lahko klinični farmacevt s svetova-
njem pri uporabi zdravil vpliva na 
zmanjševanje težav pri zdravljenju 
z več zdravili sočasno, tako da pri-
de do manj nevarnih interakcij med 
zdravili, s tem pa se poveča kako-
vost življenja bolnikov. 

Po informacijah dr. Mateja Štuheca je 
v Sloveniji več kot 45.000 bolnikov, 
ki hkrati prejemajo 10 ali več zdravil 
hkrati, in ravno z raziskavo so želeli 
dokazati, da bi s pomočjo kliničnih 

farmacevtov in njihovih intervencij 
prispevali k zmanjševanju neracio-
nalne polifarmacije, ki je velik pro-
blem, saj je le-ta povezana z večjo 
smrtnostjo, zapleti v zdravljenju, 
hospitalizacijami in ostalimi finanč-
nimi stroški.

Raziskava je potekala pod okriljem 
Fakultete za farmacijo, pri čemer je 
skupaj s prof. dr. Alešem Mrharjem 
sodeloval kot mentor študentki, pre-
učevali pa so klinične intervencije v 
Domu starejših občanov Ilirska Bi-
strica.  Raziskava je potekla tako, da 
je klinični farmacevt pregledal tera-
pijo z zdravili, se z bolnikom pogo-
voril, napisal izvid in zdravniku pred-
lagal določene spremembe v terapiji 
z zdravili, ki jih je zdravnik sprejel ali 
pa tudi ne. Na podlagi teh informacij 
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Urška Osterc
osebni arhiv dr. Mateja Štuheca

so čez dva meseca spremljali razlike 
in merili kakovost življenja bolnika. 
Sledila je analiza podatkov, priprava 
in pisanje članka, na katerega so av-
torji še posebej ponosni, saj je bil ob-
javljen v reviji The Scientific Reports, 
ki je del družine Nature. 
Glavna ugotovitev raziskave je bila, 
da so intervencije kliničnega farma-
cevta privedle do zmanjšanje števila 
zdravil za 10 %, zmanjšanja pomemb-
nih interakcij med zdravili za 50 % in 
izboljšale kakovost življenja. 

Nenazadnje je namen nagrade tudi 
v tem, da podaja prepoznavnost kli-
nične farmacije tudi v širšem v med-
narodnem okolju, saj v državah, kot 

so Avstrija, Hrvaška, Srbija, področje 
klinične farmacije ni razvito kot v 
Sloveniji. Marsikje v zdravstvenih do-
movih v Sloveniji so že vzpostavlje-
ne ambulante kliničnih farmacevtov 
(svetovalcev), a so v veliki meri neiz-
koriščene, raziskava pa dokazuje, da 
so te storitve še kako pomembne.  

Na brezplačen pregled vaše terapije 
z zdravili se lahko z delovnim nalo-
gom osebnega zdravnika naročite v 
Zdravstvenem domu Ljutomer, kje dr. 
Matej Štuhec kot klinični farmacevt 
izvaja tovrstno prakso/ambulanto.

Monika Koroša, nominiranka za Inženirko leta 
2020

Izbor Inženirke leta je del projekta In-
ženirke in inženirji bomo!, ki od leta 
2012 dalje mlade spodbuja in nav-
dušuje za inženirstvo, tehniko, nara-
voslovje in inovativnost. V Sloveniji 
in drugod se mlada dekleta še vedno 
redko odločijo za inženirski poklic, saj 
je premalo zgledov in izpostavljanja 
pomembnosti vloge in prispevka in-
ženirjev k razvoju družbe. Z izborom 
Inženirka leta se izpostavlja problem 
»nevidnosti« inženirk v družbi. Cilj iz-
bora je predstaviti mlade slovenske 
inženirke in s tem pokazati, kako s 
svojim znanjem in delom prispevajo 
k napredku, saj se ukvarjajo z zelo za-
nimivimi področji. 

Vsako leto med prijavljenimi izberejo 
deset nominirank, pri izboru pa so po-
membne odlike nominirank in njihov 
potencial, da so kot inženirke zgled in 
navdih mlajšim generacijam deklet. 
Namen izbora je čim širša in učinkovita 
družbena promocija inženirk. 

Med prijavljenimi 53 inženirkami se 
je med deset finalistk po izboru žiri-
je uvrstila tudi naša občanka Monika 
Koroša, magistrica inženirka kemijske 
tehnike. Po koncu študija se je zapo-
slila v farmacevtski industriji. Danes 
deluje kot samostojna tehnologinja 
v podjetju Krka, saj aktivno sodeluje 
na področju razvoja in proizvodnje 
aktivnih učinko¬vin ter spremlja delo 
in ozadje analitske podpore. Prav tako 
skrbi za prenos znanj v podjetju kot 
del izobraževalne ekipe za nove kadre.

Moniko smo zaprosili, da za Glas ob-
čine poda kratko izjavo ob nominaci-
ji za Inženirko leta 2020: 
»Ob prijavi nisem pričakovala, da bom 
izbrana med nominiranke za inženir-
ko leta, saj menim, da si vse inženirke 
zaslužijo/-mo ta izbor. Vsaka izmed 
nas je lahko navdih mladim. Ko sem 
dobila informacijo o nominaciji, sem 
bila najprej zelo presenečena in ve-
sela, hkrati pa tudi ponosna, da sem 

dobila priložnost biti v družbi res nav-
dihujočih inženirk, ki opravljajo različ-
ne poklice v raznolikih smereh. Že sam 
predlog s strani mojega delodajalca, 
tovarne zdravil Krka, d. d., Novo mesto, 
za prijavo na izbor inženirke leta me je 
presenetil in vzpodbudil.
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Krkina ekipa inženirjev v proizvodnji učinkovin skrbi za 
nadzor in vodenje, obenem pa za optimizacijo procesov ter 
prenose le-teh v industrijsko proizvodnjo zdravilnih učin-
kovin tako doma kot v Krkinih proizvodnih obratih v tujini. 
Obenem skrbimo tudi za medsebojni prenos znanja, misli, 
idej, predvsem pa izkušenj.  Zame je vsekakor potrditev, da 
so moje delo prepoznali tako v podjetju kot tudi na izboru za 
inženirko leta, uvrstitev med finalistke pa priznanje, da je to, 
kar delam, dobro. To mi daje veliko motivacije in poguma za 
naprej, če pa s tem prepričam še koga, da se odloči za inže-
nirski poklic, je to samo še pika na i.«

Urška Osterc
Andrej Križ

Meta Štuhec

Meta Štuhec z ekipo zmagala na evropskem 
tekmovanju EEB

V sredo, 9. decembra, je Inštitut Evropske investicijske ban-
ke gostil virtualni finale tekmovanja European Ethics Bowl. 
V finalu je zmagala ekipa s Fakultete za družbene vede v se-
stavi Gregorja Kokala Golčerja, Eme Žagar in Mete Štuhec, 
ki se je pomerila z ekipo Alumni programa poletne šole In-
štituta Evropske investicijske banke iz Luksemburga. 

V finale so se uvrstili na podlagi zmage na nacionalnem tek-
movanju in zmage v polfinalu, v katerem so tekmovali proti 
ekipi iz Nemčije. Etične dileme debate so bile:

1. Kmalu bo v obtoku cepivo za novi koronavirus. Katere 
etične pomisleke bi morali upoštevati pri distribuciji in 
alokaciji cepiva različnim državam?

2. Ali bi moralo biti cepivo obvezno ali ne?
3. Imajo podjetja pravico omejiti ponujanje svojih stori-

tev le cepljenim ljudem (npr. potovanje z letalom)?

Kot zmagovalci tekmovanja bodo Meta, Ema in Gregor nas-
lednje leto potovali v Luksemburg pod okriljem Evropske 
investicijske banke. 

Evropean Ethics Bowl je nastal na pobudo treh vodil-
nih evropskih univerz (Ekonomska fakulteta Univerze 
v Ljubljani, Univerza Goethe Frankfurt, Univerza Pariz 
Dauphine) in  programa Poletne šole Inštituta Evropske 
investicijske banke Alumni. Študenti se skozi tekmova-
nja učijo in vadijo veščine, ki jih potrebujejo kot evropski 
državljani in državljani sveta.

Meta je o zmagi povedala: »Takega rezultata z ekipo nismo 
pričakovali, zato je bilo veselje še toliko večje. Veseli me, da smo 
imeli priložnost na pan-evropski ravni primerjati različne per-
spektive o skupni izkušnji epidemije, s katero se sooča ves svet. 
V čast mi je bilo zastopati Slovenijo, še posebej, ker smo bili edi-
na ekipa izven prostora zahodno-evropskih držav.«
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Praznična dekoracija

V času pred božičnimi prazniki so naše 
vasi še posebej lepe. Pred hišami so 
različna drevesa, ki zvečer ob prižga-
nih lučkah dobijo poseben sijaj. Po-
nekod se vaščani povežejo in naredijo 
skupno dekoracijo vasi, spet drugje 
imajo hkratni prižig novoletnih lučk. 

Tudi v hišah so zasvetile raznobarvne 
lučke na jelkah. Pa vendar se še mar-
sikje potrudijo in praznično okrasijo 
celotno stanovanje. Detajli na mizah, 
okenskih policah in poličkah v hiši 
so bili res vredni občudovanja. Nekaj 
utrinkov so vaščani delili z nami.

Jana Divjak

Vlasta Osterc Kuhanec

mag. Lidija Domanjko

Vlasta Osterc Kuhanec

Simona Šijanec

Lidija Koroša

Vanesa Jaušovec

Simona Šijanec Sandra Hanžič

mag. Tjaša Kos
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Sandra Hanžič mag. Tjaša Kos Veronika Kos

Pristno, kakovostno, domače

Letošnji teden otroka je potekal od 
5. 10. 2020 do 9. 10. 2020. Spoznali 
in raziskovali smo izvor slovenskega 
mleka in mlečnih izdelkov. Razisko-
vali in ugotavljali smo pot mleka od 
kmetije do trgovine. Spoznavali smo 
značilnosti krav, kako živijo in s čim se 
prehranjujejo. Obiskali smo okoliške 
kmetije in ob vseh aktivnostih širili še 
besedni zaklad. Raziskovali smo em-
balažo mlečnih izdelkov in z njo likov-
no ustvarjali. Ob različnih namiznih 
didaktičnih igrah smo razvijali tudi 
znanje z matematičnega področja, 
se urili v natančnosti, finomotoriki in 
iskanju podobnosti in razlik.

Spoznali smo lokalnega prideloval-
ca in predelovalca mleka iz Ključa-
rovcev, ki se trudi, da nas oskrbuje s 
svežim in hranljivim slovenskim mle-
kom in mlečnimi izdelki. Na različne 
načine smo spoznavali pridelavo in 
predelavo mleka ter degustirali raz-
lične mlečne izdelke: sadne jogurte, 
kislo in sladko smetano, različne oku-
se sirov in skuto. Teden smo zaključili 
s pripravo slastne prleške gibanice.

Renata Slavinec Berden
arhiv vrtca Križevci
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Jasmina Belec, Renata Slavinec Berden
arhiv vrtca Križevci

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tretji teden v novembru obeležuje-
mo dan slovenske hrane. Kot njegov 
osrednji dogodek je Tradicionalni slo-
venski zajtrk, ki je bi bil lani jubilejni, 
že deseti po vrsti in ga obeležujemo 
tudi v vrtcu in OŠ Križevci. Lani je pro-
jekt zaradi zapletenih epidemioloških 
razmer potekal drugače. Staršem ot-
rok, ki v tem času ne obiskujejo vrtca, 
smo s pomočjo spletne strani ponudili 
različne aktivnosti s področja jezika, 
narave in umetnosti na temo Čebelice. 
Našim najmlajšim  smo predstavili po-
membnost opraševanja čebel, pomen 
rednega zajtrkovanja ter poseganja po 
lokalnih živilih, da je pot z njive do kro-
žnika čim krajša.

Otrokom smo poskušali na različne 
načine predstaviti, da je hrana, ki je 
pridelana in pripravljena v bližini, bolj 
sveža, hranljivejša in polnejšega oku-
sa, brez dodatkov za daljše skladišče-
nje in poudarjanje okusa.

Vse te prednosti nam zagotavlja lokal-
na oziroma slovenska hrana. S tem ko 
se odločimo za hrano, ki so jo pridelali 
in predelali slovenski kmetje ter naša 
domača kmetijska in živilska podje-
tja, spodbujamo in povečujemo tudi 
samooskrbo s hrano in prispevamo k 
ohranjanju poseljenosti podeželja ter 
kulturne krajine.

Z otroki smo se več dni pogovarjali 
o tem dnevu, spoznavali živila, ki jih 
vključuje slovenski tradicionalni zajtrk, 
od kod dobimo ta živila in kako pridejo 
do nas. Večina dejavnosti je potekala 
na temo čebel, ki se je navezovala na 
temo prejšnjega meseca Bela pot – 
potovanje mleka, ko smo spoznavali 
življenje in živali na kmetiji, mlečne iz-
delke in pomen mleka za naše zdravje. 
Pri aktualni temi Tradicionalni slo-
venski zajtrk smo veliko ustvarjali, se 

pogovarjali o čebelah, jih spoznavali preko različne literature, naredili plakat, 
peli pesem Čebelice, spoznali prstno igro Panj in zaplesali Ples čebelic ter 
poslušali različne zgodbe o čebelah. Ker je bilo v skupini manj otrok, smo 
lahko izvajali več dejavnosti in tako smo se odločili, da bomo spekli mede-
njake in skuhali puding. Otroci so se veselili kuhanja in pečenja, na koncu pa 
so z užitkom in ponosom pripravljeno tudi pojedli. Ob ozaveščanju otrok o 
pomenu domače pridelave in predelave hrane pa smo poudarili, da nekoč ni 
bilo toliko trgovin in so si ljudje vse pridelali doma, kar pa je bilo tudi veliko 
bolj zdravo.

Vrtec in šola
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Renata Slavinec Berden
arhiv vrtca Križevci

December v vrtcu

Otroci in strokovne delavke smo si pričarali praznično vzdušje. Kljub ukrepom zaradi koronavirusa je v vrtcu zadišalo 
po prazničnih piškotih, zasvetile so praznične lučke in odmevala je glasba. Naredili smo si adventne koledarje in vsak 
dan izvajali didaktične naloge. Skozi aktivnosti so nas vodile zgodbice iz zbirke Božične zgodbe za 24 lepih večerov.

Vstop v novo šolsko leto

Tudi za učence križevske 
osnovne šole je bil začetek 
šolskega leta drugačen, kot 
so ga bili vajeni doslej. Sta-
nje v državi zaradi razširje-
ne koronavirusne bolezni je 
zahtevalo nov protokol in 
drugačne ukrepe. Učenci so 
morali upoštevati fizično raz-
daljo tudi na dvorišču pred 
šolo, nositi maske in razkuže-
vati roke.

Vrtec in šola
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 mag. Lidija Domanjko
Manica Karba

Prvi šolski dan je učence v OŠ Kri-
ževci obiskal in nagovoril tudi župan 
Občine Križevci mag. Branko Belec. 
Vsem učencem je zaželel, da osta-
nejo zdravi, z veseljem obiskujejo 
pouk in si pridobijo čim več znanja 
ter potrebnih življenjskih izkušenj, 
ki jih bodo potrebovali na poti od-
raščanja.

Zgodba: Še zadnjič na božič 

Kaj je zares pomembno na božič? 
Kdaj smo se nazadnje to vprašali? 
Ljudje se pogosto ne zavedamo 
dragocenih stvari in ljudi, ki jih 
imamo v svojem življenju. Spregle-
damo jih šele, ko so pri koncu. Ne 
vem, kako se bo razvila ta zgodba, 
ampak lahko vidim, da bo vlogo 
igrala božična magija.

Ivančičevi so bili vsakdanja druži-
na. Dva otroka, mama, oče in pes, 
nič posebnega. Kaj se zgodi, ko se 
tragični dogodki začnejo kopičiti 
drug za drugim?

»Učenci, kot veste, imamo med po-
letnimi počitnicami organizirano 
ekskurzijo na Dansko. Tisti, ki se je 
želite udeležiti, prosim, oddajte pri-
javnico pedagoginji Lari. Ne poza-
bite napisati, kaj lahko pričakujete 
od ekskurzije in zakaj želite potovati 
tja.« Mija se ni zmenila za ekskurzi-
jo. Zakaj bi sploh šla? Tako ali tako 
je ne bi izbrali. Večina izbranih ot-
rok je odličnjakov ali pa imajo nji-
hovi starši veliko denarja. Zato je 
raje začela risati po zvezkih. Ena 
od prednosti sedenja v razredu 
z dvajsetimi učenci v čisto zadnji 
vrsti je, da te redko opazijo. Ura se 

je nadaljevala in naredila si je nekaj 
zapiskov, poslušala, nato pa začela 
naprej sanjariti. Pol ure je minilo, 
kot bi mignil, in razred je na hitro 
pospravil stvari.

Dan se je nadaljeval, nič posebne-
ga, hodila je k uram in čez čas se je 
znašla na avtobusu na poti domov. 
»Doma sem!« je zaklicala, ko je vsto-
pila v hišo. Šla je v svojo sobo in od-
ložila torbo v kot, se obrnila in odšla 
v dnevno sobo.  »Hej, mami, ne boš 
verjela, kaj se je zgodilo Ani danes 
med ... zakaj jočeš?« Mija se ozre po 
dnevni sobi. Njen mlajši brat Aljaž 
ima solzne oči, njegovi svetli lasje 
so razmršeni, oče objema mamo, 
medtem ko ona toči solzo za sol-
zo. Oče jo pogleda, tudi v njegovih 
očeh so solze, a zakaj? Kaj se je zgo-
dilo v šestih urah, ko je ni bilo doma, 
da je tako prizadelo njeno družino? 
»Mija, bolje bo, da se usedeš. Zgodaj 
danes so mamo poklicali iz doma za 
ostarele in … uh … babi je umrla. 
Rekli so, da je odšla brez bolečin.«  
Sploh ni začutila, ko so ji solze pa-
dale po licih. »Ne, to ne more biti res. 
Ata, prosim, reci, da je to nekakšna 
bolna šala.«  »Ne, miška, ni. Žal mi je, 
tako zelo mi je žal.«

Dragi dnevnik,
zadnje tri mesece se je življenje dra-
stično spremenilo. Največkrat ne 
poskušam misliti na slabe spomine.
»Mija, prosim, pridi v jedilnico, jaz in 
tvoja mama morava govoriti s tabo.« 
Vstala je in se odpravila v jedilni-
co. »Ja? Kaj je?« Sedla je za mizo. »Z 
mamo sva razmišljala, da morava 
končati prepire, ki sva jih imela, zato 
sva se odločila, da bi se za nekaj časa 
razšla. To ne pomeni, da ne bomo 
družina, ampak jaz in tvoja mama 
potrebujeva nekaj časa zase.« Toliko 
stvari je šlo skozi Mijino glavo. Cel 
svet se ji je podiral pred očmi in nič 
ni mogla narediti, da bi ga ustavila. 
Občutek žalosti je bil neskončen, ni 
ji bilo ne konca ne kraja. Je bila ona 
razlog za to, da se bosta razšla?  »Sta 
že povedala Aljažu?”« »Ja.« Samo to 
je bil odgovor. Preprost ja.

»Zelo mi je žal za Mijino vedenje, go-
spa ravnateljica. Ne bo se več pono-
vilo,« je rekla ga. Ivančič, medtem 
ko je togo sedela v sedežu nasproti 
ravnateljice. »Bolje, če se ne bi. To je 
že tretjič ta mesec in šestič, če prišteje-
mo prejšnji mesec. Še en tak incident 
in bo dobila še tretji opomin.« Mija in 
njena mama sta se odpravili iz šole 
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sekundo po tem, ko sta se dogovo-
rili z ravnateljico.

»Zakaj si to storila?« je jezno vpra-
šala mama, takoj ko sta bili v avtu. 
»Zato, ker mi je šel na živce  in ker se je 
norčeval iz mojega prijatelja.« »To ni 
izgovor, da ga udariš!«  »On je udaril 
prvi! Branila sem se!«  »Bog, zakaj se 
tako obnašaš? Že dva meseca. Kaj se 
dogaja s tabo?!«  »Mama, bi res rada 
vedela, kaj se dogaja z mano? Za vse, 
kar se je zgodilo v naši družini, se po-
čutim krivo! Kot da sem jaz razlog za 
vse, kar se je zgodilo zadnjih šest me-
secev. Kot da sem jaz tisti faktor, ki je 
kriv za babičino smrt in za vajino loči-
tev!«  Mamin pogled je bil mešanica 
žalosti in usmiljenja.

»Mija, miška, žal mi je, da tako misliš, 
ampak seveda to ni res. Seveda nisi 
kriva za nič, kar se je zgodilo zadnjih 
šest mesecev. Včasih se takšne stvari 
zgodijo brez našega nadzora in po-
tem se počutimo krive. Če se to še 

enkrat zgodi, se prosim obrni name 
ali katerokoli drugo osebo, ki ji zau-
paš. V redu?«  »Mhm.«  Mama jo je 
tisti dan objela tako močno kot še 
nikoli.

Ko sta vstopili v hišo, je ta izgledala 
kot iz božične pravljice in slišal se je 
otroški smeh. Rex ju je navdušeno 
pozdravil. »Se mi je zdelo, da nekoga 
slišim.« Mija je svojo pozornost s psa 
preusmerila tja, od koder je prišel 
glas, in skoraj bi zajokala.  »Ata?!«  
»Hej, Mimi.«  Mija in njen oče sta se 
skoraj prevrnila, tako močno ga je 
objela. »Veš , kateri dan je danes?« 
»Ne, kateri?«  »25. december.«  Je bila 
Mija res tako raztresena, da je poza-
bila, da je božič? Neverjetno!
»Vem, da to ni v navadi, ampak bi zdaj 
odprli darila?« »Zakaj pa ne?« se mu 
je nasmehnila mama. Prvič po veli-
ko letih se je Mija počutila kot maj-
hen otrok, stekla je do dnevne sobe 
in sedla pod jelko. Oče ji je iz kuhi-
nje prinesel vročo čokolado. Mama 

je sedla poleg nje in vzela eno od 
majhnih škatlic ter jo začela odpirati. 
»Medtem ko sem gledala med babiči-
nim stvarmi, sem našla to škatlico in 
sporočilo, da je namenjena tebi, Mija.«  
Mama ji je predala škatlico in sporo-
čilo ter šla pomagat Aljažu odvijat 
njegovo darilo.

Draga Mija!
Če to darilce nekoč pride do tebe in 
mene ne bo več tam, vedi, da te imam 
neskončno rada in da ti jo podarjam.

Poljubčki
Babi

P. S.
Recept za pito je v škatlici pod darilcem.

Odprla je škatlico in našla staro zla-
to ogrlico z modrim diamantom v 
sredini. Pod njo je bil recept za pito. 
Babica je bila res zvita.

Evina Paldauf, 9. b

Šolanje na daljavo: da ali ne?

Leto 2020 je kot neurje, ki se noče 
končati. Le redkim je to neurje 
všeč. Nedvomno je večina ljudi že 
naveličana ali celo jezna, saj so ne-
kateri zaradi stanja v državi izgubili 
službe, ustavili podjetja in prodajo 
ali ostajali zaprti doma. Najraje bi 
se zbudila iz te nočne more in se 
takoj odpravila na kakršno potova-
nje, samo da bi zamenjala okolje, 
saj smo z družino odpovedali kar 
dvoje potovanj v tujino. Vsi učenci 
se šolamo od doma. Na to so nas 
učitelji tudi pripravljali. 
V času ponovnega pouka na daljavo 
se je od lanskega leta izboljšalo to, 
da pri večini predmetov oddajamo 
naloge v spletno učilnico in se ne 
ukvarjamo več s pošiljanjem po ele-

ktronski pošti. Zelo dobro je tudi to, 
da imamo več učnih ur preko Zoo-
ma, kjer se s sošolci in učitelji vidimo 
in pogovarjamo, kar je v preteklem 
šolskem letu pri pouku na daljavo 
vsem manjkalo. Menim, da je sedaj 
pouk na daljavo toliko dodelan, da 
se učenci uspešno znajdemo.

Koronavirus lahko sprejmemo v po-
zitivnem ali negativnem smislu. Za 
nas je dobro to, da lahko več časa 
preživimo z družino. Veliko družin 
se je v tem času zbližalo, a nekateri 
si ves čas skačejo po živcih in komaj 
čakajo, da se vrnejo v normalno živ-
ljenje. Gostilne, restavracije, hoteli, 
različna podjetja in ostale dejavno-
sti, ki so zaradi epidemije zaprte, 

imajo velike denarne izgube. Svet se 
bo zaradi tega najverjetneje pobiral 
še leta. Vse to traja že predolgo, zato 
komaj čakam spremembe, cepivo 
ali hitre teste, da lahko premagamo 
neurje, v katerem smo se znašli, in se 
čim prej vrnemo v šole in službe.

 Renee B. Čepe, 9. b
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Križevske učenke – uspešno v četrtfinale oddaje 
Male sive celice

»’V zmagi ne bodi domišljav, 
v porazu nebogljen.«‘ 

(Latinski pregovor)

Učenke Alja Ostrc, Lara Weis, Ula Le-
dinšek in njihova mentorica Manica 
Karba so 26. januarja ponosno pred-
stavljale našo šolo v oddaji Male sive 
celice. Po skoraj dveh urah naporne-
ga napenjanja možganov so nam v 
Križevce prinesle še eno zmago.

Kaj vam pomeni znanje?
Lara Weis: »Znanje je najdragocenej-
še, kar lahko imaš, saj ti ga nihče ne 
more vzeti.«
Ula Ledinšek: »To je nekaj, kar lahko 
uporabiš v življenju in ti koristi.«
Alja Ostrc: »Znanje je neminljivo in 
neskončno, vsak dan se lahko naučiš 
nekaj novega.«

Kaj vas motivira v vsakdanjem 
življenju?
Lara Weis: »Za vsako nočjo posije 
sonce.«
Ula Ledinšek: »Hobiji.«
Alja Ostrc: »Ni pomembno, če padeš, 
pomembno je, da se pobereš.«

Kdaj ste se prvič srečali z oddajo 
Male sive celice?
Lara Weis: »Pred leti, ko bi lahko šla 
navijat, in tudi po televiziji.«
Ula Ledinšek: »Z družino smo že od 
nekdaj gledali to oddajo.«
Alja Ostrc: »Prvič sem se srečala z 
oddajo, ko sem bila majhna in sem 
jo spremljala po televiziji.«

Kako ste se pripravljale na tekmo-
vanje?
Lara Weis: »Vsako sredo smo se z uči-
teljico Manico in včasih tudi učitelji-

co Jasno dobile na Zoomu, kjer smo  
utrjevale »hitre celice« in sestavljanje 
besed, ki sta del oddaje.«
Ula Ledinšek: »Sestavljale smo pre-
metane črke v besede.«
Alja Ostrc: »Enkrat na teden smo se 
dobile na videokonferenci in se tako 
pripravljale na tekmovanje, sama pa 
sem širila svoje znanje z raznimi in-
formativnimi oddajami.«

Kako usklajujete šolo, Male sive 
celice in prosti čas?
Lara Weis: »Če si želiš, najdeš tudi 
čas. Za Male sive celice smo večino-
ma vadile ob sredah v popoldan-
skem času.«
Ula Ledinšek: »Ne vem.«
Alja Ostrc: »Če organiziraš svoj čas 
in se tega držiš, zmoreš narediti vse.«

Ali je trema med tekmovanjem 
prisotna in kako vpliva?
Lara Weis: »Tudi tremo sem imela, 
ker je bila igra labirint odvisna od 
mojih spretnosti, ali bom pobrala 
vse črke, bom dovolj hitra in tudi, 
kako se bodo odrezali nasprotniki.«
Ula Ledinšek: »Da, pozitivno.«
Alja Ostrc: »Pred tekmovanjem je 
bila prisotna, med samim tekmova-
njem pa je postopoma izginjala. Tre-
ma me je postavila na realna tla.«

Kakšen je bil občutek, ko ste s 
svojim znanjem spet premagale 
nasprotnike?
Lara Weis: »Občutek je bil neverje-
ten. Bila sem vesela, da gremo še 
enkrat v Ljubljano in  dokažemo, da 
je vse mogoče.«
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Bravo, Prlečke!

Želimo si, da se bo zdravstvena situacija v državi izboljšala in bomo lahko naslednjič za naše tekmovalke navijali 
v studiu in ne od doma.

 Veronika Kos, 9. b
Manica Karba

 Ema Ana Bohanec
Manica Karba

Ula Ledinšek: »Vse smo bile vesele in 
ponosne.«
Alja Ostrc: »Seveda smo bile zado-
voljne s svojim dosežkom, saj smo se 
za to tudi zelo potrudile.«

Komu ste najprej sporočile, da ste 
zmagale?
Lara Weis: »Mami, družini.«
Ula Ledinšek:  »Svoji mami.«
Alja Ostrc: »Najprej sem sporočila 

mami, ki je povedala še ostalim čla-
nom družine.«

Kaj želite sporočiti vaši mentorici, 
učiteljici Manici Karba?
Lara Weis: »Vesela sem, da smo imele 
priprave vsak teden, četudi se kateri 
ni dalo. Učiteljica je vztrajala, se tru-
dila za nas in se na koncu z nami ve-
selila zmage.«
Ula Ledinšek: »Hvala za ves trud.«

Alja Ostrc: »Imamo srečo, da nas 
spodbuja tako vztrajna in zavzeta 
oseba. V to je res vložila trud in nas 
pripeljala do zmage. Prav tako nam 
je rekla, da je ponosna na nas ne 
glede na rezultate. Zelo sem ji hva-
ležna.«

Po uspehu na regijskem tekmovanju so se križevske 
osnovnošolke Alja, Lara in Ula kljub koronavirusu op-
ravile v Ljubljano, kjer je potekalo snemanje oddaje 
Male sive celice.  Seveda je letos snemanje potekalo 
pod strogimi pogoji za preprečevanje širjenja virusa,  
zato smo morali navijači naše tekmovalke spremljati od 
doma preko aplikacije Zoom. Bilo je zanimivo, saj smo 
dobili novo izkušnjo  z vpogledom v zakulisje snemanja 
oddaje. 

Na koncu smo bili vsi zelo ponosni na  dekleta in njiho-
vo mentorico, učiteljico Manico Karba, saj so zmagale 
in se tako uvrstile v naslednji krog tekmovanja. Situaci-
ja se žal ni izboljšala, zato smo tudi ob naslednjem sne-
manju tekmovalke spremljali od doma. Navijačice smo 
svoje navijanje še nadgradile in se na koncu spet veseli-
le nove zmage, saj so se naše tekmovalke uvrstile v nas-
lednji krog in tako med osem najboljših ekip v Sloveniji.
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Poletni kulturni utrip

Lansko leto, zaznamovano s koro-
navirusom, je bilo prav posebno in 
je vplivalo na vse pore našega živ-
ljenja, vključno s kulturnim področ-
jem. V času največje širitve virusa in 
najstrožjih ukrepov za preprečeva-
nja širjenja niso bile onemogočene 
le kulturne prireditve, temveč tudi 
izvajanje vaj za nastope. V maju so 
odpadle tradicionalne prireditve, ki 
jih izvajamo v Kulturnem društvu 
Križevci pri Ljutomeru: večer skečev 
in literarni večer, prav tako v okviru 
občinskega praznika v prvem ted-
nu septembra nismo mogli izvesti 
tradicionalnega Slavičevega večera.  
Zato smo pa toliko bolje izkoristili 
čas skoraj brez širitve virusa in z bolj 
sproščenimi ukrepi. Od konca junija 
do začetka septembra smo izvedli 
tri literarne večere in predstavili tri 
domače avtorje.

Vsi večeri so bili izvedeni na pros-
tem ob veliki lipi na dvorišču župni-
je v Križevcih pri Ljutomeru. Poleg 
predstavitev del avtorjev smo na 
vsakem večeru uživali v družbi dveh 
sester, vsakokrat drugih, ki so poskr-
bele za predah in uživanje v glasbi.

Pred dnevom državnosti smo kot 
prvega gostili pisatelja, pesnika, ko-
lumnista in profesorja slovenskega 
jezika na srednji šoli v Lendavi, Šte-
fana Kardoša. Rojen je bil v Križevcih 
v Prekmurju, sedaj živi v Murski So-
boti. Poleg ostalega repertoarja je 
napisal šest romanov in bil nekajkrat 
nominiran za Kresnikovo nagrado, ki 
jo je leta 2008 tudi prejel za roman 
Rizling polka. Zelo znan je po roma-
nu, po katerem je bil posnet tudi 
film Stric Geza ide v Zaturce, ko je 
njegov stric Geza Bačič zbral svoje 
sorodstvo, organiziral avtobus in so 
krenili po poti avtorjevega pradedka 

v Galicijo, kjer se je kot vojak bojeval 
v začetku prve svetovne vojne. Skozi 
njegova dela se je z njim sprehodila 
Tjaša Kos, ki je povezovala večer. V 
veliki meri so njegovi romani biogra-
fije njegovih prednikov, z njimi prav 
tako postavlja spomenik svojemu 
rodnemu kraju. Za glasbeno sprem-
ljavo sta poskrbeli Ajda in Lara Weis 
na harmoniki in violini.

Naslednja literarna večera sta bila 
pripravljena v sodelovanju z za-
ložbo Beletrina. V poletnem času 
so se bralcem širom po Sloveniji 
predstavljali domači avtorji, katerih 
dela so bila letos izdana pri ome-
njeni založbi. Kot prva se nam je 
18. avgusta predstavila mlada pi-
sateljica iz Kamnika Ana Schnabl. 
Je doktorska študentka filozofije in 
urednica Evropske revije za poezijo, 
knjigo in kulturo. Pred tremi leti je 
izdala knjigo kratkih zgodb in zanjo 
dobila nagrado knjižnega sejma, 
letos pa roman Mojstrovina, ki ga 
odlikuje mojstrsko izpiljen jezik, ob 
branju katerega se čudimo, koliko 
lepih in pretanjenih besed, ki jih ne 
uporabljamo in morda niti ne poz-
namo, premore naš materni jezik. Z 

njo se je pogovarjala mag. Tjaša Kos, 
vzdušje pa sta z glasbo požlahtnili 
še Lara in Vita Borovič na violini in 
violi.

Zadnji večer je potekal v okviru ob-
činskega praznika, 4. septembra, 
gost je bil novinar, kolumnist in av-
tor dokumentarnih filmov Marko 
Radmilovič iz Svečine. Z začetku leta 
je izšel njegov prvi roman Kolesar, v 
katerem nezadovoljen profesor zgo-
dovine sklene, da bo zase in za svoje 
zdravje nekaj naredil in si kupi kolo 
ter pripadajočo opremo. Na poti do 
uresničitve tega sklepa ga čaka vse 
polno ovir, kot zadnji je v domu za 
starejše govoril s starcem, ki mu je v 
roko potisnil ključ in so ga naslednje 
jutro našli umorjenega. Poda se na 
novo pot iskanja skrivnosti, ki sto-

mag. Tjaša Kos

Milena Rajh
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ji za ključem, in tako tudi morilca, ob tem pa naleti na 
zgodbo interniranca, ki je med drugo svetovno vojno 
kot ujetnik s sabotažo pokvaril nemški vojski načrte za 
bombardiranje Londona in drugih ciljev. Zgodba tega 
interniranca temelji na resnični osebi in dejstvih in o tem 
je Marko Radmilovič s svojim bratom pred leti tudi po-
snel dokumentarni film. Pogovor je vodila Silva Duh, za 
glasbene užitke sta poskrbeli Lucija in Ana Marija Divjak 
na flavti in violini. 

Obiskovalci literarnih večerov smo imeli možnost v do-
mačem okolju v živo videti in slišati odlične domače 
avtorje, kar je nagrada za vsakega knjigoljuba. Uživa-
li pa smo tudi v izvedbi skladb naših mladih odličnih 
glasbenic. V prihodnje bomo organizirali še več takih 
dogodkov in zelo bomo veseli, če se nam pridružite v 
čim večjem številu.

Junija 2019 se je naša gledališča skupina, takrat še z 
Markom Kočarjem, prvič udeležila festivala skečev Pre-
frigani zgrebaš, ki ga tradicionalno pripravlja Turistič-
no, kulturno in športno društvo Pečarovci. Letos zara-
di razmer prireditev ni mogla biti izvedena v običajni 
obliki in ker mnogi kulturni ustvarjalci dogodke selijo 
na splet, so tudi kulturniki iz Pečarovcev pozvali gleda-
liške skupine, da svoje skeče posnamejo. 24. oktobra je 
bila predstavitev iger na spletu, ki si jo je poleg ostalih 
gledalcev ogledal tudi dramski in gledališki igralec Raj-
ko Stupar in jih ocenil. Naši gledališčniki so sodelovali s 
skečem Oglas, nastopili pa so Manica Sušec, Silva Duh, 
Žanin Tobias in Jakob Slavinec. Silva Duh je bila razgla-
šena za najboljšo stransko igralko, Jakob Slavinec pa za 
najbolj obetavnega mladega igralca v moški kategoriji.

Milena Rajh Silva Duh

Razstava Roberta Juraka na Dunaju: 
Kovina, les, kamen, barva. Objekti dveh desetletij.

V sredo, 23. 9. 2020, sta Robert Jurak in Uroš Potočnik s 
svojima razstavama predstavila uvod v serijo šestih raz-
stav slovenskih umetnic in umetnikov na Dunaju v sklopu 
Leta sosedskega dialoga Slovenija−Avstrija 2019−2020. 
Projekt je nastal v sodelovanju Veleposlaništva Republike 
Slovenije z eno najbolj uglednih dunajskih kulturnih inšti-
tucij Alte Schmiede in galerijo BahoeARThouse. Podpirajo 
ga tudi občine, iz katerih umetniki prihajajo. 

Robert Jurak tako med 23. 9. 2020 in 30. 6. 2021 razsta-
vlja in predstavlja svoja dela na Dunaju pod naslovom 
Kovina, les, kamen, barva. Objekti dveh desetletij. Dela 
so razstavljena v prostorih društva Alte Schmiede, ki ga 
je leta 1975 ustanovilo mesto Dunaj za promocije so-
dobne literature, glasbe in umetnosti.
Zbrane goste je na otvoritvah pozdravil generalni 
sekretar Alte Schmiede Walter Famler, razstavi pa je 
odprla veleposlanica Republike Slovenije na Dunaju 
Ksenija Škrilec.

Zaključni del otvoritev je potekal v sodelovanju z ob-
činami s turistično predstavitvijo raznolike Slovenije 
skozi regije in kraje, od koder umetniki izhajajo. Tako 
sta se ob odprtju razstave predstavili občini Ljutomer 
in Križevci. 

Kultura



63

Reprezentativni izbor umetniških del bo v omenjenem obdobju razstavljen tudi v prostorih veleposlaništva in re-
zidence. Vsako razstavo spremlja večjezični slovensko-nemško-angleški katalog z uvodnim esejem uveljavljenega 
avstrijskega umetnostnega kritika.  Urška Osterc

Lijana Jurak

vstran. Marko jo je kljub optimiz-
mu napisal kot nekakšen rekviem 
v slutnji smrti. Naslov zbirke je Ftr-
jüc, nenavadno ime, ki jo je za zbir-

ko izbral Marko, čeprav v zbirki ni 
pesmi s tem naslovom. Ime najbrž 
danes skoraj nikomur ničesar več 
ne pove, pomeni pa kajfež oziro-
ma pripomoček, s katerim so ne-
koč ugašali sveče. Gre za nekakšno 
kapico na podaljšku, ki je sveči 
odvzela zrak in jo ugasnila oziroma 
utrnila, po prleško ftrnila. Zavedal 
se je pomembnosti zapisane pr-
leške besede, saj je s tem prispe-
val ne le k ohranjanju, temveč tudi 
k oživitvi marsikatere pozabljene 
prleške besede. Sicer pa ponovno 

Markova zapuščina

V začetku lanskega marca smo se 
poslovili od našega sovaščana Mar-
ka Kočarja. Zadnja leta je preživel v 
Križevcih pri Ljutomeru. Že dobro 
leto pred tem, ko se nam je kot član 
pridružil v Kulturnem društvu Kri-
ževci, nam je pripovedoval o dveh 
novih pesniških zbirkah, ki ju je 
pripravil in bi ju moral le še izdati, 
vendar ga je ob tem ovirala bolezen, 
ki se je pred kratkim pojavila. Marko 
je trdno verjel, da se bo pozdravil in 
se kmalu veselil njunega izida. Žal 
mu je življenje prekrižalo račune in 
tega dogodka ni doživel.
 
Zbirki sta izšli decembra ob priza-
devanju brata Mateja Kočarja in po-
moči prijateljev ter sodelavcev na 
ustvarjalnem področju, ilustratorja 
Igorja Muršiča iz Ljutomera, nekoč 
našega občana, in ljubiteljskega fo-
tografa Cirila Ambroža iz Vičancev 
pri Veliki Nedelji. 

Prva zbirka Stori hempež je izšla v 
samozaložbi Igorja Muršiča. V njej je 
zbranih 31 Markovih pesmi v prleš-
čini, krasijo pa jih ilustracije Igorja 

Muršiča, ki so prav tako povedne, 
humorne in satirične kot Markove 
pesmi. 

Drugo zbirko je v samozaložbi iz-
dal Ciril Ambrož, v njej pa je 57 
njegovih fotografij, ki se po tema-
tiki skladajo z Markovimi pesmimi. 
Zbirka obsega 22 pesmi v pleškem 
narečju, dodana pa ji je pesem v 
knjižnem jeziku Ko pojdem daleč 

Kultura
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spoznavamo pronicljivost njegove-
ga duha in njegov dar opazovanja; 
v kratkih humornih verzih podaja 
globoke življenjske resnice in pri-
ča o človeški trdoživosti. Danes v 
nekaterih od njih prepoznavamo 
njegovo slutnjo prezgodnjega slo-
vesa. Marko tokrat ni ftrnil sveče, 
žal je ugasnilo njegovo življenje, 

on pa nam je dal še svojo zadnjo 
zapuščino. 

Kot uvod v pesniško zbirko Ftrjüc 
je zapisana pesem, v kateri nam jo 
predaja:
Moje so pesmi fsa moja herbija.
Fse, ka sen hteja, pa fse, ka začija.
Fse, ka sen hteja pa fse, ka sen bija.

Dere de cajt me s spomini pokrija, 
dere še toti spomin de se skrija, 
moje do pesmi fsa moja herbija.
Ko bodo razmere spet dopušča-
le druženje, bomo Markove pesmi 
predstavili z nekaterimi njegovimi 
življenjskimi in kulturnimi sopotniki. 

Silva Duh

Hacetovo gasilsko priznanje za leto 2020 Milanu 
Antolinu

Milan Antolin se je rodil 11. septembra 
1952 v Borecih. Svojo gasilsko pot je za-
čel v GD Boreci leta 1966. Postal je aktiv-
ni član tekmovalne enote, ki je uspešno 
nastopala na različnih velikih tekmova-
njih širom takratne skupne države. 

Na področju gasilstva se je skozi leta 
izobraževal, opravil tečaje za vodjo in-
tervencij, uporabnika radijskih postaj, 
člana višjih poveljstev, inštruktorja, 
strojnika, sodnika gasilsko-športnih 
disciplin in leta 2008 pridobil čin viš-
jega gasilskega častnika II. stopnje. V 
letih svojega delovanja je opravljal po-
membne funkcije v različnih organiza-
cijah. Na področju gasilstva je bil od 
začetka svoje poti aktiven predvsem 
na operativnem področju. 

V letih 1971 do leta 1981 je kot pred-
sednik mladinske komisije v društvu 
z mladinskim podmladkom dosegal 
zavidljive rezultate na različnih tek-
movanjih. Od 1972 do 1984 je deloval 
kot predsednik mladine na takratni 
skupni Gasilski zvezi Ljutomer, ki je 
štela 45 društev. Od 1981 do 1995 je 
deloval v društvu kot poveljnik. V tem 
obdobju je društvo začelo nabavljati 
za takratne razmere sodobno opremo 
za zaščito in reševanje. Od 1995 do 
2002 je deloval kot poveljnik sektorja 
v takratni Gasilski zvezi Ljutomer, ki je 

takrat štela 41 operativno sposobnih 
društev. Na njegovo pobudo je bila 
leta 2002 ustanovljena Gasilska zveza 
Križevci, v kateri je bilo vključeno 13 
prostovoljnih gasilskih društev. V no-
voustanovljeni Gasilski zvezi Križevci 
je do leta 2018 deloval kot poveljnik 
Gasilske zveze. V tem obdobju so vsa-
ko leto prevzeli novo gasilsko vozilo, 
kar je bilo velikega pomena, saj je bil 
vozni park društev ničen ali v zelo sla-
bem stanju. Prav tako so se društva 
opremila z drugo zaščitno in reševalno 
opremo, ki je dosegala cilje za tipizaci-
jo društev. Velik poudarek je namenil 

področju izobraževanja, nivoju osnov-
nih gasilskih znanj in posameznih spe-
cialnosti. Zavzemal se je za čim bolj iz-
obražen kader in na njegovo pobudo 
je bilo izobraženih več višjih gasilskih 
častnikov, predavateljev in inštruktor-
jev, s katerimi je uspešno vodil operati-
vo Gasilske zveze Križevci in izvajal raz-
lična izobraževanja in usposabljanja. V 
zahvalo in priznanje za vse zasluge je 
leta 2018 postal častni poveljnik Gasil-
ske zveze Križevci.

Od leta 2002 do 2018 je bil tudi član 
poveljstva Pomurske gasilske regije. Na 
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organizacijskem področju je opravljal pomembne funkcije 
tako v domačem društvu kot tudi na višjih nivojih.  

Od leta 2013 do 2020 je član upravnega odbora GZS ter njen 
podpredsednik. V istem obdobju je deloval tudi kot predse-
dnik Pomurskega regijskega sveta, ki je ravno takrat uvedla 
več pozitivnih sprememb in delovala zelo uspešno. Kljub vi-
sokim položajem je ostal zelo aktiven v domačem društvu. 
Tako od leta 2002 opravlja funkcijo tajnika in podpredsedni-
ka društva. Uspešno delovanje društva je bilo opaženo in 

Branko Slavinec
Suzana Veber

Nakup novega kombiniranega gasilskega vozila 

Na zadnji seji upravnega odbora in 
poveljstva PGD Logarovci v letu 2019 
je bil s strani poveljnika društva Mar-
jana Kolarja podan predlog o nakupu 
novega kombiniranega gasilskega vo-
zila za moštvo. V društvu je več aktiv-
nih desetin, ki se udeležujejo različnih 
tekmovanj ali prireditev, zato je prevoz 
večjega števila članov predstavljal več-
ji problem. Po daljši razpravi in predlo-
žitvi finančnega načrta s strani predla-
gatelja so člani upravnega odbora in 
poveljstva soglasno sprejeli sklep, da 
se v letu 2020 izvede nakup novega 
kombiniranega gasilskega vozila za 
prevoz moštva. 

Konstruirani odbor za nabavo pred-
metnega vozila je poskrbel za vse pot-
rebno: pridobitev ponudb s predračuni, 
sodelovanje z občino za pridobitev pot-
rebne dokumentacije za sofinanciranje 

nakupa, organizacijo izgradnje garaže … Že na prvi seji odbora je bilo sklenjeno, 
da društvo pristopi k nakupu kombiniranega vozila znamke Renault, saj je bila nji-
hova ponudba najugodnejša in z vso željeno najnaprednejšo dodatno opremo.

Prav tako smo odločili, da bo društvo zaprlo finančno konstrukcijo brez zbiranja 
prostovoljnih prispevkov vaščanov. Vozilo smo poleg lastnih sredstev financirali 
še s pomočjo občinskega proračuna in donatorjev. Društvo je v letu 2020 na-
črtovalo tudi organizacijo več prireditev (občinsko prvenstvo, občinski praznik, 
prevzem vozila …), ki so zaradi epidemije žal odpadle. Posebej se zahvaljujemo 
podjetju Oculus, d. o. o., ki je društvu nakazalo večjo dotacijo, tako da smo lažje 

tako smo PGD Boreci od leta 2003 osrednja enota v občini 
Križevci. Sodeloval je pri nabavi vseh novih pridobitev in ra-
zvoju, ki smo ga v PGD Boreci v tem obdobju dosegali. Milan 
Antolin je velik del svojega življenja posvetil razvoju in po-
sodobitvi gasilstva na različnih nivojih tako v domačem dru-
štvu kot tudi nivojih regije in republike Slovenije. 

Za zasluge ter življenjsko delo na področju zaščite in reše-
vanja je tovariš Milan Antolin v soboto, 19. septembra 2020, 
v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju prejel 
najvišje gasilsko priznanje za leto 2020, Hacetovo priznanje.

Člani domačega društva smo mu hvaležni, da svoje zna-
nje in izkušnje prenaša na naslednje rodove, predvsem 
na podmladek v domačem društvu, v Pomurju ter širše 
po Sloveniji. Hvaležni smo mu tudi kot enemu izmed 
pobudnikov za izgradnjo novega gasilskega doma, kjer 
je opravil več kot 500 ur prostovoljnega dela. Sama 
zgradba gasilskega doma nam je res v velik ponos.  

Društveni utrip
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Milan Majcen 

dosegli želeni cilj. Obenem je društvo 
bilo primorano pridobiti tudi kredit z 
dobo odplačila 12 mesecev.
Predviden rok dobave vozila je bil ko-
nec leta 2020, zato so člani društva 
s prostovoljnim delom med letom 
preuredili tudi gasilski dom in iz sejne 
sobe je nastala garaža. Tako je bilo vo-
zilo takoj ustrezno garažirano. 
Na koncu se društvo zahvaljuje Občini 
Križevci, vsem donatorjem in vaščanom 
za vso podporo pri nakupu te za dru-
štvo izjemno pomembne pridobitve.

mag. Lidija Domanjko

Izbrana dela na ogled v občinski stavbi 

Članice društva kmetic Križevci-Veržej so bile kljub pre-
cej drugačnim razmeram zaradi  koronavirusa aktivne 
tako kot prejšnja leta. Razmere so jim sicer onemogo-
čale tedenska srečevanja v občinskih prostorih, ven-
dar njihova delovna vnema ni popuščala in so pridno 
ustvarjale, čeprav vsaka na svojem domu. Vključene v 
študijski krožek pod okriljem Ljudske univerze iz Murske 
Sobote so na daljavo sodelovale z mentorico, ki jih je vo-
dila pri izvedbi del. Najzaslužnejšim je direktor Ljudske 
univerze iz Murske Sobote, Dejan Dravec, izročil potrdila 
ter jim čestital za lepo pripravljeno razstavo, ki je letos 
potekala brez obiskovalcev. Izbrana dela so na ogled v 
stekleni vitrini na hodniku občinske stavbe v Križevcih.

Društveni utrip
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Janko Sagaj − zmagovalec 30. Slovenskega 
kasaškega derbija 

Preteklo leto ni bilo ravno obetav-
no in bi ga marsikdo najraje kar 
izbrisal s koledarja, a družina Sagaj 
se ga bo z veseljem spominjala še 
dolgo, saj je bilo zanje leto več kot 
uspešno. Z vztrajnim delom, ki ga 
vlagajo v svoje konje, žanjejo uspe-
he doma in v tujini. V Italiji je Tars 
Stars zmagal v Trstu in Padovi, na 
Madžarskem pa je Maugli dosegel 
tri zmage v Budimpešti in najpo-
membnejšo zmago na mednarodni 
dirki »Hungaria dij« za triletnike in 
starejše evropske konje. V sezoni 
2020 so tekmovali s šestimi konji, 
ki so skupaj nanizali 14 zmag.

A najtežje pričakovana dirka se je 
odvijala na domačem terenu. V ne-
deljo, 13. septembra, so v Ljutome-
ru pripravili že 30. Slovenski kasaški 
derbi. Le-ta je bil nekoliko druga-
čen kot običajno, saj smo zaradi 
odpovedi kvalifikacij na štartu lah-
ko videli kar trinajst štiriletnih kasa-
čev. Strokovni odbor Kasaške zveze 
Slovenije se je odločil, da omogoči 
nastop vsem, ki izpolnjujejo pogo-
je. V derbiju je bila tako zbrana pre-
cej neizenačena konkurenca, saj je 
bilo v trinajsterici nastopajočih kar 
pet konjev še brez zmage, pet s po 
eno zmago, močno pa so izstopali 
trije, in sicer Don Saxo s tremi, Ana-
lin s šestimi in Maugli z devetimi 
zmagami. Slednja sta na vrhu tudi 
po kariernem zaslužku, zato sta 
bila brez težav označena za glavna 
favorita v boju z lovorjev venec.

Večjih presenečenj na dirki ni bilo, 
saj so vsi trije favoriti, vzrejeni v 
hlevu družine Sagaj, po pričakova-
njih dirko končali v ospredju, kar je 
edinstven dosežek. Zmago si je ob 

bučni podpori navijačev v zelenih 
majicah prikasal Maugli z Jankom 
Sagajem, ki je tako v zbirko svoje 
bogate kariere dodal še najvidnej-
šo lovoriko in dopolnil družinsko 
zbirko, saj sta slovenski derbi pred 
njim osvojila že njegov oče Jože 
z Durasom leta 1992 in brat Jože 
mlajši z Lutherjem Kingom leta 
2016. Drugo mesto je pripadlo 
Analin z italijanskim voznikom Pa-

olom Scamardellom. Analin je sicer 
po prodaji v lasti družine Šantl iz 
Bolehnečicev. Tretje mesto pa je 
osvojil Don Saxo z Jožetom Saga-
jem mlajšim. Vsi trije so zastopali 
Kasaški klub Ljutomer. 
Najboljšim so pokale podelili direk-

Stash Rudolf

Boris Vranič mag. Tjaša Kos
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Aleksandra Žunič

tor sponzorskega podjetja Farm-
tech Günther Pirker, predsednik KK 
Ljutomer mag. Janez Slavič, pred-
sednik Kasaške zveze Slovenije dr. 
Henrik Gjerkeš in župan Občine Kri-
ževci mag. Branko Belec.

O vnaprej začrtanih ciljih pa Janko 
pove: »Cilji so že nekaj časa enaki, 
vsakemu izmed konj omogočiti čim 
boljše pogoje za življenje in trening 
ter izkoristiti vso znanje za delo z nji-
mi, da ostanejo še dolgo z nami zado-

voljni in zdravi. Potem uspehi pridejo 
sami od sebe. Seveda so prioriteta 
nastopi v tujini, predvsem zaradi viš-
jih nagradnih skladov, kar nam omo-
goča nadaljnji razvoj.« 

Aleksandra Žunič
osebni arhiv družine Sagaj

Najboljši rejec sezone 2020 

V preteklem letu so na evropskih 
kasaških dirkah nastopali konji kar 
73 slovenskih rejcev. Le nekaj izmed 
njih se lahko pohvali z vsaj eno zma-
go svojega konja, a prav na vrhu le-
stvice sta se tokrat znašla Jože Sagaj 
starejši z največjim številom zmag in 
Branko Slana iz sosednje občine, ki je 
na vrhu po zaslužku sezone. 

Jože Sagaj starejši je starosta slo-
venskega kasaštva, ki je vrhunec 
svoje dolgoletne in uspešne karie-
re dosegel leta 1992, ko je v derbi-
ju slavil s konjem lastne reje Dura-
som. V lanskem letu pa je po zaslugi 
odličnega dela svojega sina Janka 
ponosno zasedel še prvo mesto 
med slovenskimi rejci kasaških konj 

po številu zmag. Njegovi štirje kasa-
či Maugli, Donina, Marion Mark in 
Don Saxo so v 32 nastopih dosegli 
10 zmag, 7 drugih in 5 tretjih mest. 
Najpomembnejši trenutek sezone 
je bil prav gotovo derbi, v katerem 
je zmagal Janko z Mauglijem in si 
prislužil lovorjev venec, Don Saxo pa 
je uspeh dopolnil s tretjim mestom. 
Vsi omenjeni kasači so v preteklem 
letu zaslužili nekaj čez 22.000 evrov 
denarnih nagrad.

Jože Sagaj starejši k temu dodaja: 
»Na vse konje, ki so vzrejeni v našem 
hlevu, sem zelo ponosen. Večkrat se 
kot rejca znajdeva na papirju oba s 
sinom Jankom, odvisno od tega, ka-
teri je lastnik plemenske kobile. Tako v 

rejski hlev Sagaj spadata še Analin in 
Magic Look, ki sta v sezoni 2020 sku-
paj zbrala pet zmag.«

»Sledi tistemu, kar je v tvojem srcu, in vesolje te 
bo spodbujalo.«

»Žoga je moje življenje in nogomet je 
bil prvi šport, ki sem ga pričel zavzeto 
igrati. V tem sem se nekako našel ter 
tako vso znanje samo še stopnjeval,« 
pravi Vito Štrakl iz Ključarovcev, ki 
trenutno igra za NŠ Mura v prvi slo-
venski nogometni ligi.

Vitova nogometna pot se je pričela 
z vstopom v Nogometni klub Veržej, 
pri katerem je igral veliko časa. Ved-
no je igral za starejše. Opazil je, da 

je v tem dober, zato je pričel še bolj 
zavzeto trenirati. Pri šestnajstih letih 
je dobil klic iz Nogometnega kluba 
Maribor, ki se je zanj zanimal, ven-
dar se na koncu iz različnih razlogov 
zgodba ni izšla. Vrnil se je v Veržej, 
kjer je odigral preostanek sezone. 
Ob koncu sezone so ga prijetno pre-
senetili s povabilom NŠ Mura, na ka-
terega se je z veseljem odzval in se 
skupaj z družino odločil, da prestopi 
k njim kot izhodni kadet. Ekipa ga ja 

odlično sprejela, sezono so zaklju-
čili na četrtem mestu. Takrat pa je 
tudi prvič prejel vabilo v slovensko 
reprezentanco, kar mu je dalo še 
dodaten zagon. Igranje v prvi slo-
venski ligi mu je v velik ponos in mu 
daje motivacijo za naprej.

Njegova nogometna pot se je priče-
la pri šestih letih. Vito pravi, da je v 
priprave in treninge treba vložiti veli-
ko truda, obenem pa delati na lastni 
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telesni pripravljenosti, kar vključuje 
dosledno dieto, treninge za moč, 
kondicijsko pripravljenost in drugo. 
Ob trudu je tudi veliko odrekanja. 
Urnik je zelo naporen, saj je težko 
usklajevati šolo in treninge, vendar 
meni, da mu trenutno še vse teče 
tako, kot mora, in da si je za stvari, 
ki jih delaš s srcem, treba vzeti čas. 
Urnik treningov se spreminja, v času 
priprav imajo v tednu povprečno 
8−9 treningov in kakšno tekmo. V 
času prvenstev oziroma tekmovanj 
prve lige pa imajo povprečno 5−6 
treningov na teden in tekmo.

»Vsaka liga je po svoje naporna, ne 
smeš se bati, moraš prevzeti odgovor-
nost in naloge, ki ti jih trener zaupa, ter 
se poskušati čim bolj dokazati. Cilj vsa-
kega igralca je, da se čim bolj izkaže in 

tako igra na vedno 
višjem nivoju. Biti 
moraš 100-odsto-
tno pripravljen in 
fokusiran,  ob tem 
pa v odličnem kon-
dicijskem, fizičnem 
in psihičnem sta-
nju,« pravi Vito. 

S klubom je lan-
sko leto že po-
toval v Estonijo, 
kjer bi moral od-
igrati prvi krog 
kvalifikacij za Ligo Evropa, vendar 
je bilo prestavljeno v Budimpešto, 
kjer so tekme odigrali dva tedna 
pozneje. Igrajo predvsem v Slove-
niji in s sosednjimi državami.
Vitu ob vseh dosežkih iskreno česti-

tamo in mu na njegovi nogometni 
poti želimo veliko uspeha še naprej.

Sara Vaupotič in Vito Štrakl
osebni arhiv Vita Štrakla

Maša Slavinec in Sara Vaupotičmag. Lidija Domanjko

Dvakratna dobitnica zlate medalje Maša Slavinec 

V soboto, 20. 6. 2020, je v Mariboru 
potekal že 59. turnir za Baumgartnov 
pas. Udeležila se ga je tudi naša občan-
ka, tekmovalka Judo kluba Križevci pri 
Ljutomeru, Maša Slavinec. Med vsemi 
tekmovalci si je Maša priborila dve zlati 
medalji v kategoriji mlajših kadetinj in 
kadetinj. Gre za izjemen dosežek, saj je 
tekmovalo 119 judoistov iz 18 sloven-
skih in hrvaških klubov. Maša pravi, da 
je v vsako borbo vložila veliko truda. 
Njeni treningi so v času epidemije po-
tekali tako, da je trenirala kar od doma 
po trenerjevih navodilih, tekmovanje 
pa je potekalo brez gledalcev.

Kot izvrstno športnico jo je oktobra 
sprejel tudi župan mag. Branko Belec. 
Pridružujemo se njegovim čestitkam 
in ji želimo veliko uspeha na nadaljnji 
športni poti.

osebni arhiv Maše Slavinec
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Zdravje v občini 2020 

Zdravje v občini je projekt Nacio-
nalnega inštituta za javno zdravje 
(NIJZ), ki prikazuje ključne kazalnike 
zdravja za vsako slovensko občino in 
jih primerja s slovenskim in regional-
nim povprečjem. Za lažje spremlja-
nje podatkov so razvili tudi spletno 
stran, ki je dostopna na povezavi 
http://obcine.nijz.si. V letu 2019 so 
prvič izbrali tudi Občino zdravja.
Prikaz Zdravje v občini 2020 je name-
njen pregledu ključnih kazalnikov 
zdravja v občini v primerjavi s slo-
venskim in regionalnim povprečjem. 
Okolje, v katerem ljudje bivamo in 
delamo, pomembno vpliva na naše 
zdravje. S prikazom zdravstvenega 
stanja želi NIJZ spodbuditi deležnike 
na lokalni ravni, zlasti odločevalce, 
pri njihovih aktivnostih za promo-
cijo in krepitev zdravja svojih pre-
bivalcev. Podatke za vse slovenske 
občine, dodatne grafične prikaze in 
definicije kazalnikov najdete na prej 
omenjeni strani, še več informacij o 
zdravju pa na spletni strani https://
podatki.nijz.si.

Zdravstveno stanje in umrljivost v 
občini Križevci:

• bolniška odsotnost delovno 
aktivnih prebivalcev je trajala 
povprečno 20,4 koledarskih dni 
na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni; 

• delež oseb, ki prejemajo zdra-
vila zaradi povišanega krvnega 
tlaka, je bil blizu slovenskemu 
povprečju, za sladkorno bo-
lezen pa nižji od slovenskega 
povprečja; 

• stopnja bolnišničnih obravnav 
zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 
1000 prebivalcev, starih od 35 
do 74 let, v Sloveniji pa 2,1; 

• pri starejših prebivalcih obči-
ne je bila stopnja bolnišničnih 
obravnav zaradi zlomov kolka 
3,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5;

• delež uporabnikov pomoči na 
domu je bil blizu slovenskemu 
povprečju;

• stopnja umrljivosti zaradi sa-
momora je bila 22 na 100.000 
prebivalcev, v Sloveniji pa 19. 

Dejavniki tveganja za zdravje in pre-
ventiva v občini Križevci:

• telesni indeks otrok je bil nižji 
od slovenskega povprečja; 

• stopnja bolnišničnih obravnav 
zaradi poškodb v transportnih 
nezgodah je bila 1,5 na 1000 
prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4; 

• delež prometnih nezgod z alko-
holiziranimi povzročitelji je bil 
višji od slovenskega povprečja; 

• odzivnost v program SVIT (pre-
sejalnem testu za raka debele-
ga črevesa in danke) je bila 67,4 
%, v Sloveniji pa 64,6 %; 

• v programu ZORA (presejalnem 
testu za raka materničnega vra-
tu) je bila odzivnost 73,5 %, v 
Sloveniji pa 71,7 %.

Vir: http://obcine.nijz.si

mag. Tjaša Kos

Duševno zdravje v času epidemije

Epidemija pred nas postavlja po-
sebne izzive in vnaša spremembe 
v vsakdanjik. Spreminja se naša 
dnevna rutina, več časa preživlja-
mo doma – dom je postal delovno 
mesto, igralnica ali učilnica, kuhinja 
in mogoče tudi telovadnica. Ker nad 
trenutnimi razmerami nimamo nad-
zora, te za marsikoga lahko pred-
stavljajo velik izziv za duševno in 
telesno zdravje. Pomembno je, da 
poskrbimo za svoje dobro počutje, 
kolikor je v naši moči. To lahko sto-
rimo tako, da ohranimo ali vzposta-

vimo vsakdanjo rutino, ki vključuje 
aktivnosti za krepitev in ohranjanje 
zdravja. Predlagamo vam naslednje:

• Vzdržujmo stike z družino, s 
prijatelji in sodelavci.

Če pogovor v živo ni mogoč, lahko 
s pomočjo telefona ali druge teh-
nologije vzdržujemo stike tudi na 
daljavo. Pogovor z ljudmi nas lahko 
razbremeni in nasmeji.
Pošljimo pismo, voščilo ali razglednico 
sorodnikom ali prijateljem po navadni 
pošti. 

• Vzpostavimo oziroma ohrani-
mo dnevno rutino.

Dan in teden si organizirajmo tako, 
da bomo poleg delovnih ali šolskih 
obveznosti imeli redne obroke, čas za 
gibanje in sprostitev, prosti čas, pogo-
vore in počitek.
Načrtujmo si dan, naredimo seznam 
aktivnosti, ki jih v dnevu/tednu želimo 
opraviti, določimo čas za delo, sprosti-
tev, druženje, gibanje in počitek.

• Bodimo telesno aktivni. 
Poskrbimo, da smo čim bolj redno 
telesno aktivni v naravi ali doma. 

Zdravje
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Pomembno je, da si tudi pri delu ali šolanju od doma 
vzamemo čas za aktivne odmore.
Pojdimo peš v trgovino, na pošto ali v knjižnico, vadbo 
izvajajmo doma. 

• Posegajmo po zdravi in uravnoteženi prehra-
ni, ki vsebuje dovolj sadja in zelenjave. 

Izogibajmo se prekomernemu uživanju kofeina, alko-
hola in psihoaktivnih snovi.

Izdelajmo si tedenski jedilnik, poiščimo recept za manj 
kalorično sladico,  preizkusimo nov recept za zdravo ma-
lico …

• Poskrbimo za zadostno količino spanja. 
Poskusimo vsak dan vstajati in hoditi spat ob približno 
isti uri.
Uro pred spanjem počnimo nekaj sproščujočega, berimo 
knjigo, poslušajmo glasbo, počnimo nekaj, kar nas spro-
šča. 

• Vzemimo si čas za sprostitev.
Izberimo aktivnosti, ob katerih se počutimo dobro. 
Lahko poiščemo nov hobi, se naučimo nove spretnos-
ti ali pa novih tehnik sproščanja.

Vzemimo v roke knjigo, poiščimo spletni tečaj risanja ali 
fotografiranja, naučimo se plesti ali kvačkati. 

 • (P)ostanimo solidarni in pomagajmo drugim. 
Potrudimo se, da nastala situacija ne bo ogrozila načel 
solidarnosti in človečnosti. Pomislimo tudi na druge, 
predvsem na ranljive skupine prebivalstva (socialno 
ogrožene, starejše idr.), ki potrebujejo pomoč.
Na spletnih straneh ali po telefonu lahko pri različnih 
humanitarnih in drugih organizacijah (Zveza prijateljev 
mladine Slovenije, Rdeči križ Slovenije, Škofijska Karitas, 
Humanitarček, Civilna zaščita idr.) preverimo aktualne 
dobrodelne akcije ter potrebo po pomoči prostovoljcev. 

• Uporabimo veščine, ki so nam bile v preteklo-
sti že v pomoč v stresnih situacijah in izzivih. 

Pomislimo, kako smo se v preteklosti soočali s stresni-
mi situacijami in izzivi, katere strategije so se takrat 
izkazale za uspešne in kaj nam je pomagalo, da smo 
lažje obvladovali svoja čustva in hitreje rešili težave. 
Poskusimo prenesti te strategije tudi v zdajšnjo situa-
cijo in jih po potrebi prilagoditi.

• Obrnimo se po strokovno pomoč, če je stiska 
prehuda. 

Vsak se kdaj počuti slabše ali brez volje. Če slabo počutje 
traja dlje časa in če prej našteto ne pomaga, poiščimo po-
moč. To ni znak šibkosti ali poraza, temveč znak skrbi zase.
Ostale telefonske številke za pomoč v stiski in druga 
gradiva za psihološko pomoč v času epidemije so dos-
topna na spletni strani www.nijz.si.

Anja Žurga, NIJZ OE Murska Sobota

Preprečevanje raka materničnega vratu

Od 18. do 24. januarja 2021 je potekal 
15. Evropski teden preprečevanja raka 
materničnega vratu. Ob tej priložnos-
ti so na Onkološkem inštitutu Ljublja-
na v besedi in sliki povzeli dogajanje v 
programu ZORA v preteklem letu ter 
izdali naslednja ključna sporočila:

• Svetovna zdravstvena organizacija je v času lansiranja globalne strategije 
za eliminacijo raka materničnega vratu med vsemi evropskimi državami 
prepoznala prav Slovenijo kot primer dobre prakse pri obvladovanju bre-
mena raka materničnega vratu z organiziranim presejanjem.

• Zaradi zaustavitve presejanja v spomladanskem valu epidemije se je prvič 
v 15 letih delovanja progama ZORA 3-letna pregledanost zmanjšala pod 
ciljno vrednost 70 %. Zaradi večjega obsega dela ginekologov čez poletje 
in dobrega odziva žensk je konec septembra 2020 pregledanost ponovno 
dosegla 70%.

• Zaradi okrnjenega delovanja programa ZORA so do konca septembra 
2020, v primerjavi s 3-letnim povprečjem, odkrili za 19 % manj predrakavih 
sprememb visoke stopnje pri ženskah, starih 30–39 let. To je zelo zaskrblju-
joče, saj se vrh raka materničnega vratu v nepresejani populaciji pojavlja 
med 40. in 49. letom starosti, če pri mlajših ženskah pravočasno ne odkriva-

Zdravje
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jo in zdravijo predrakavih sprememb. V starostni sku-
pini 30–39 let odkrijejo kar okrog tretjino predrakavih 
sprememb visoke stopnje.

Ob letošnjem evropskem tednu boja proti raku maternič-
nega vratu zato pozivajo ženske, da tudi v času pande-
mije COVID-19 celostno skrbijo svoje zdravje, upoštevajo 
12 priporočil proti raku, se redno udeležujejo presejalnih 
pregledov pri ginekologu, se odločijo za cepljenje otrok 
proti HPV. Še posebej k rednim presejalnim pregledom 
ZORA pozivajo mlade ženske v starosti 30−39 let. Kljub 
spremembam v vsakdanjem življenju, kot so delo, vrtec 
in šola od doma, naj ne pozabijo na lastno zdravje, ki je 
pomembno tako zanje kot  za vse, ki jih imajo rade. Da 
bi zagotovili polno delovanje programa ZORA prav v vseh 
predelih Slovenije in omogočili čim prejšnjo eliminacijo 
raka materničnega vratu v Sloveniji, pozivajo prebivalce, 
da pripomorejo po svojih najboljših močeh k zajezitvi šir-
jenja novega koronavirusa in se cepijo proti COVID-19.
Rak materničnega vratu je med raki izjema, saj o njem vemo 
dovolj, da lahko preprečimo skoraj vsak nov primer. Če je 
ženska cepljena proti HPV in se redno udeležuje presejal-
nih pregledov, je verjetnost, da bo zbolela, izjemno majhna. 

Svetovna zdravstvene organizacija (SZO) je novembra 2020 
uradno lansirala globalno strategijo za eliminacijo raka ma-
terničnega vratu, kar smo obeležili tudi v Sloveniji.
V Sloveniji imamo organizirani populacijski presejalni pro-
gram za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb mater-
ničnega vratu (DP ZORA) že od leta 2003. Slovenske ženske 
so program ZORA dobro sprejele in več kot 70 % se jih re-
dno udeležuje presejalnih pregledov. Presejalni interval se 
z vstopom deklic, cepljenih proti HPV, v program ZORA ni 
spremenil in ostaja enak za cepljene in necepljene. 
V državnem programu ZORA si želijo, da bi pregledanost pre-
segla ciljnih 70 % v vseh slovenskih občinah. V občini Križevci 
je bila 3-letna pregledanost na dan 30. 6. 2020 72,7 %, kar je 
nad ciljno vrednostjo in nad slovenskim povprečjem. Med 
212 občinami je to 63. največja pregledanost. Lansko leto je 
bila pregledanost v naši občini 75,4 %, kar je bila 76. največja 
pregledanost med vsemi občinami.

Vir: https://zora.onko-i.si/

mag. Tjaša Kos
www.aurora-project.eu

Angelske solze na oblakih

Postopek:
V skledo odmerimo vse sestavine za testo in jih zgnetemo do homoge-
ne mase. Testo položimo na dno pekača, ki smo ga obložili s papirjem 
za peko. 
V drugi posodi dobro premešamo vse sestavine za kremo. Prelijemo jo 
na testo v pekaču  in postavimo v predhodno ogreto pečico na 200 °C za 
35 minut. Krema bo ostala svetla, sčasoma pa se bo tudi strdila.
Na koncu pripravimo še sneg , ki ga premažemo čez pečeno in še vroče 
pecivo.
Pekač vrnemo v pečico na 150 °C za približno 15 minut, da se sneg ra-
hlo obarva, nato pa pekač postavimo na hladno. Na plasti iz beljakov 
bodo izstopile sladkorne kapljice, angelske solze, ki pecivo naredijo 
zanimivo. Dober tek! Alja Bajc Kosi

Testo:
300 namenske moke
150 g masla
100 g sladkorja v 
prahu
1 žlička pecilnega 
praška
1 jajce

Krema:
500 g skute
100 g sladkorja v 
prahu
450 ml mleka
100 ml olja
1 jajce
4 rumenjaki
1 prašek za vaniljev 
puding 

Sneg:
6 beljakov
6 žlic kristalnega 
sladkorja
1 vaniljev sladkor

Zdravje /
Kulinarika
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Kruhova postržjača

Testo:
70 dag ržene oz. krušne moke
3 dag kvasa
malo sladkorja
1 malo čajno žličko soli
mlačno vodo za umesiti

Posip:
zaseka in ocvirki

Postopek priprave:
V posodo presejemo moko in na sre-
dini naredimo jamico, kamor dodamo 
malo mlačne vode, sladkor in kvas. 
Solimo in z vodo umesimo. Testo naj 

počiva 20 minut, nato ga razvaljamo 
na 3−4 cm debelo. 
Testo pustimo počivati na loparju 
približno eno uro, nato pa ga obliku-
jemo po želji v okroglo ali pravokotno 
obliko. Zamešamo zaseko in domače 
ocvirke in kupčke z žlico polagamo na 
testo.

Na koncu testo napikamo z vilico. Pe-
čico segrejemo na 250 ºC in pečemo 
do zlato rjave barve. Preden postre-
žemo, lahko po vrhu potresemo še 
česen.
Dober tek! Marinka Stanjko

Metina svežina z jagodičevjem

Za 6 oseb
Biskvit:
3 jajca
15 dag sladkorja
0,5 dl mleka
0,5 dl olja
15 dag moke
2 veliki žlici sveže ali posušene mete 
žlička pecilnega praška

Najprej ločimo rumenjake od beljakov. 
Rumenjakom dodamo sladkor in me-
šamo z mešalnikom, da masa dvakra-
tno narase, nato dodamo mleko in 
olje. V drugi posodi zmešamo moko, 
pecilni prašek in meto. Združimo mo-
kre in suhe sestavine, da dobimo glad-
ko maso. Iz beljakov naredimo sneg, ki 
ga narahlo vmešamo v maso. Vlijemo  
v  namaščen pekač in pečemo 25 min 
na 180 ºC. Biskvit ohladimo.
Krema:
250 g sira mascarpone 
1 vanilijev puding 
100 g bele čokolade         
250 ml  sladke smetane
mleko

Skuhamo puding in ga pustimo, da 
se ohladi. Čokolado raztopimo nad 
paro z dvema žlicama sladke sme-
tane in eno žlico mleka. V posodo 
damo maskarpone, ga premešamo 
ter dodamo preostalo stepeno slad-
ko smetano. Zmesi dodamo ohlaje-
no stopljeno čokolado, na koncu pa 
primešamo še puding.

Preliv:
300 g jagodičevja (svežega ali zamr-
znjenega)

Jagodičevje segrejemo v posodi, po 
želji sladkamo in premešamo s palič-
nim mešalnikom.
Sledi sestavljanje. Biskvit zdrobimo 
in ga razporedimo na dno steklene-
ga kozarca. Na biskvit damo pudin-
govo kremo in nato jagodičevje. Po-
stopek lahko ponovimo. Okrasimo in 
ponudimo.
Dober tek! Ana Marija Divjak

Kulinarika
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Katja Koroša

Kaj bomo pa jutri jedli?

Učenci izbirnega predmeta vzgoja za 
medije – radio pripravljamo šolske ra-
dijske oddaje, v času šolanja na dalja-
vo pa smo učiteljici poslali predloge 
za jedilnik. Vse skupaj smo združili in 
prepričani smo, da boste našli kar ne-
kaj idej. Čeprav nismo vedeli, kakšne 
jedilnike so pripravili drugi, opažamo, 
da je izbor pester. Vidimo, da nam 
kot priloga pogosto tekne krompir. V 
času karantene naše mame pogosto 
ne vedo, kaj bi kuhale.

Ne pozabite pa vključiti v svojo pre-
hrano tradicionalnih prleških jedi, 
predvsem domače tünke, zaseke, pe-
čenic, ocvirkov, buhteljnov, kvasenic, 
krapcev, prleške gibanice … Opažamo 
namreč, da se na te jedi ni nihče spom-
nil, da bi jih napisal. Ob praznikih pa na 
mizi naj ne manjka kraljica potica.
Jedilnik smo pripravili učenci OŠ Kri-
ževci Žan Bogdan, Monika Kralj, Vero-
nika Kos, Renee Barbara Čepe, Michel-
le Brumen in mentorica Katja Koroša.

1. dan
Zajtrk: jajce na oko, pirin kruh s se-
meni, banana
Kosilo: goveja juha, ocvrt piščanec, 
riž, mešana solata, kokosove kocke
Večerja: grški jogurt

2. dan
Zajtrk: doma narejen tunin namaz 
in popečen kruh

(Za tunin namaz potrebujemo eno 
konzervo tune, kateri odlijemo olje in 
jo damo v posodo. Dodamo dva to-
pljena sira in eno veliko žlico majone-
ze. Vse skupaj dobro premešamo, da 
se sestavine lepo prepojijo. Popeče-
mo še kruh in naš zajtrk je končan. Se-
veda ne smemo pozabiti piti, zato si 
lahko v tej mrzlih dneh skuhamo čaj.)
Kosilo: njoki s smetanovo omako, 
solata po želji
Večerja: jogurt ali čokolešnik

3. dan
Zajtrk: kruh, pašteta, sveže redkvice, 
kozarec sadnega soka ali čaj
Kosilo: piščančji paprikaš, testenine
Večerja: mlečni riž, čaj

4. dan
Zajtrk: ovseni kosmiči, mleko in ja-
bolko
Kosilo: goveja juha, pire krompir in 
kislo zelje s motovilcem
Večerja: kakav in kak piškot

5. dan
Zajtrk: mlečni pšenični zdrob, koza-
rec vode, jabolko
Kosilo: zelenjavna juha, pečeni lignji 
v ponvi, riž, popečene bučke, zelena 
solata
Večerja: kruh, piščančje prsi, vlože-
ne kumare ali sveži korenček

6. dan
Zajtrk: ocvrta jajca, črni kruh, pla-
ninski čaj z medom

Kosilo: bujta repa, krvavice in pire 
krompir, sadna kupa
Večerja: solata s koruzo, rezina kru-
ha, kakav

7. dan
Zajtrk: črni kruh z maslom in mar-
melado, mleko
Kosilo: gobova juha, pečena rebrca s 
pire krompirjem ter vinsko omako, ze-
lena solata ali kitajsko zelje, sladoled 
Večerja: sendvič – kruh s sirnim na-
mazom, klobaso, sirom, paradižni-
kom in dvema listoma zelene solate

8. dan
Zajtrk: jogurt s kosmiči, kozarec 
vode ali čaj
Kosilo: v pečici pečene sardelice, 
pečen krompir, zeljna solata
Večerja: palačinke, pomarančni sok

arhiv OŠ Križevci

arhiv OŠ Križevci Monika Kralj

Veronika Kos

Kulinarika
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Potepanje po Strunjanu

Kar 733.770 turističnih bonov je bilo 
do oktobra že unovčenih, svojega pa 
sem letos poleti unovčila v majhnem 
primorskem mestecu Strunjan.
 
Prvi dan sem po naporni vožnji iz-
koristila za kopanje na tamkajšnji 
majhni hotelski plaži Salinera. Zve-
čer sem se sprehodila do Strunjan-
skih solin, ki so del Krajinskega parka 
Strunjan in obsega 4 km dolgo se-
verno obalo strunjanskega polotoka 
med Simonovim in Strunjanskim za-
livom. So najsevernejše soline v Sre-
dozemlju, kjer še danes pridobivajo 
sol na tradicionalen način. 

Drugi dan svojega aktivnega razisko-
vanja sem pričela z obiskom Mese-
čevega zaliva, ki s svojo naravno le-
poto že nekaj časa velja za najlepšo 
slovensko plažo. Dostop do samega 
zaliva je malce težji, saj je pot strma, 
zato tudi ne najdemo množičnega 
turizma. Sam razgled s pešpoti je ču-
dovit, pot pa večinoma poteka skozi 
gozd. Voda je kristalno čista, vendar 
je možnost nevarnosti rušenja ka-
menja velika, zato dolgo zadrževa-
nje na zelo ozki plaži ni priporočlji-
vo. Nato sem nadaljevala svoj obisk 

na prenovljeni in priljubljeni plaži 
Strunjan, ki leži v bližini znanega Kr-
kinega hotela, kjer so na novo zasa-
dili drevesa, postavili otroško igrišče, 
obnovili restavracije ter poskrbeli za 
nove ležalnike. 
Zadnji dan oddiha sem izkoristila za 
zadnji potep po mestecu in še pre-
den sem zapustila Primorsko, obiska-
la sosednje mesto Piran. Turistov je v 
primerjavi s Strunjanom kar mrgole-
lo. Sledilo je še kosilo ob pogledu na 
morje ter povratek proti domu.

Sara Vaupotič

Iz Prlekije v Piran

Za letošnji kratki dvodnevni oddih 
smo s prijateljicami izbrale čudovito 
staro obmorsko mesto − Piran. Izogni-
le smo se bivanju v hotelu in za še bolj 
pristno doživetje rezervirale štiripos-
teljno sobico v hostlu sredi mesta. 
Piran velja za najlepše mesto na slo-
venski Obali. Zaznamuje ga bogata 
arhitekturna dediščina. Gre za kultur-

no in zgodovinsko zaščiteno pristani-
ško mesto z ostanki srednjeveškega 
obzidja, od koder je osupljiv razgled. 
Preplet strmih ozkih kamnitih ulic se 
spušča do pristanišča in centra mes-
ta, kjer slovi osrednji Tartinijev trg, ki 
je prizorišče pestrega dogajanja sko-
zi vse leto, najdemo pa tudi številne 
druge znamenitosti, vredne ogleda.

Popotniški
kotiček
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Kranjska Gora

Aleksandra Žunič
Andreja Žunič

Aleksandra Žunič

Na pot smo se odpravile še pred sonč-
nim vzhodom, saj je bilo treba dan kar 
najbolje izkoristiti, obenem pa se izo-
gniti gneči na cesti. Po dobrih treh urah 
smo že naročile prvo jutranjo kavo ob 

morju. Dopoldan smo izkoristile za dalj-
ši sprehod po mestu, za katerega ti lah-
ko ob hoji navkreber kaj hitro zmanjka 
kondicije, popoldan pa je bil namenjen 
kopanju. Oboževalci poletja in morja 
pač ne moremo mimo vode, ne da bi 
vanjo pomočili vsaj prst. Zvečer smo se 
sprehodile še do Portoroža, kjer je v po-
letnih večerih res živahno.
Drugi dan našega potepanja smo zače-
le v Palači Trevisini z Razstavo največjih 
ptičjih pajkov in škorpijonov na svetu. 
Na ogled so postavili kar 46 terarijev z 
živimi živalmi, vrednimi vsega spošto-
vanja, saj so nekatere vrste zelo stru-
pene in smrtonosne. Naš obisk smo 
zaključile z okusno morsko kulinariko 
in se na poti domov ustavile še v Kopru.
Piran je vsekakor mesto, ki se ga nikoli 
ne naveličam. Sprehodi po kamnitih 
ulicah med strnjenimi obmorskimi hi-
šami z živobarvnimi vrati in polkni, vonj 

po morju, veličastni razgledi in opazo-
vanje sončnega zahoda … Naša obala 
je čudovita, čeprav se tega v resnici pre-
malo zavedamo.

Kranjska Gora je kraj, ki ga obiščem 
vsaj enkrat letno za vsaj dva dni. Ni-
koli v zimskem času, vedno v pole-
tnem ali jesenskem. Takrat se mi zdi, 
da ima Kranjska Gora res poseben 
čar. Poleti, ko so visoke temperatu-
re, si namakam noge v prijetno hla-
dnem jezeru Jasna in občudujem 
bele vrhove slovenskih gora. Moja 
stalnica, ki jo obiščem v Krajnski 
Gori, je prav jezero Jasna, saj se oko-
li njega lahko sprehodim in občudu-
jem razglede v vsakem vremenu. V 
neposredni bližini oziroma v sose-
dnji vasi Podkoren se nahaja narav-
ni rezervat Zelenci, kjer se v močvir-
ju skriva smaragdno zeleno jezerce. 

Posebno doživetje je, ko se v je-
senskem času peljem čez Vršič in 
se drevesa obarvajo v prekrasne 
pisane jesenske barve. Na poti do 
Vršiča se po navadi ustavim pri Ru-

ski kapelici, postavljeni v spomin 
ruskim vojakom, ki jih je zasul plaz 
med gradnjo ceste med 1. svetovno 
vojno in je urejena v pravoslavnem 
slogu.
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Vsakič ko sem v Kranjski Gori, si po 
skušam ogledati oziroma obiskati 
nekaj, česar še nisem videla. Tako 
sem se na zadnjem obisku letos 
septembra z vrha Vršiča sprehodila 
do Ajdovske deklice, obraza dekle-
ta, ki je viden v severni steni Prisoj-
nika. Vsem ob obisku Kranjske Gore 
priporočam doživetje slapa Perič-
nik, do katerega vodi označena pot 
iz Mojstrane, športnim navdušen-
cem pa svetujem ogled Nordijske-
ga centra Planica.

Urška Osterc

Log pod Mangartom in zgornja Soška dolina

Epidemija nam je prinesla omejitve, 
obenem pa tudi vavčerje za oddih v 
Sloveniji. Tako sva se z ženo odločila za 
obisk skrajnega zahoda države ob meji 
z Italijo – Loga pod Mangartom. Dolina 
v osrčju alpskih vršacev je prečudovi-
ta, narava neokrnjena, za piko na i pa 
nama je bilo naklonjeno še vreme. 
Naselje ni imelo sreče, saj ga je leta 1998 
prizadel močan potres, leta 2000 pa še 
velik zemeljski plaz Stože pod Mangar-
tom. V naselju je majhen predor, dolg 
4,5 km, ki pelje do znanega rudnika 
svinca v Rablju v Italiji, zgrajen pa je bil 
že davnega leta 1903. Mala električna 
železnica je skozenj vozila rudarje iz 
naših krajev na delo. Danes je predor 
žal zaprt, razmišljajo pa o odprtju za 
turistične namene. Posebno doživetje 
je vzpon na 2055 m visoko sedlo pod 
mogočnim Mangartom (2679 m), ka-
mor je možen dostop z avtomobilom. 
Cesto so ročno zgradili italijanski vojaki 
leta 1938 v pičlih osmih mesecih, sedaj 
pa v že osem let ni bilo možno sanirati 
podora, zaradi katerega je prepoveda-
na vožnja do sedla. Na slikoviti gorski 
cesti je kar sedemnajst ostrih zavojev in 
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Janče Gartner

Maja Žalar

pet ročno izkopanih predorov v trdno 
kamenino. Žal pa obisk utrdbe Kluže 
in najvišje dostopne točke z žičnico na 
Kaninu (2202 m) ni bil možen, saj sta bili 
kljub drugačnim obljubam na spletu 
zaprti. Pritožbe razočaranih gostov z 
vsega sveta niso zalegle. Ogledala sva si 
še znamenita korita Soče, slap Boka ter 
doline Koritnice in Lepene. Po zaključ-
ku prijetnega bivanja v Logu pod Man-
gartom sva se vrnila preko mejnega 
cestnega prelaza Predel (1156 m) med 
Italijo in Slovenijo. Na povratku sva se 
ustavila še pri znamenitem naravnem 
rezervatu Zelenci.

Lipica in slovensko morje

Toplo majsko sonce nas je tokrat odpe-
ljalo proti Primorski. Naš prvi postanek 
je bil v Kobilarni Lipica, ki je najstarej-
ša evropska kobilarna s kontinuirano 
vzrejo ene najstarejših kulturnih pa-
sem konj. Sprehodili smo se med temi 
čudovitimi konji, opazovali kobile z žre-
beti, trening jahačev, pot nas je vodila 
tudi skozi hleve in za še bolj doživeto 
izkušnjo smo se po posestvu zapeljali s 
kočijo. Ogledali smo si muzej lipicanca 
Lipikum, ki na svojevrsten, doživljajski 
ter igriv način zaznamuje izkušnje obi-
skovalcev. Kobilarna nosi izjemen po-
men kulturno-zgodovinske in naravne 

dediščine, in sicer tako za slovensko 
kot tudi širše evropsko okolje.

Po končanem ogledu Lipice smo se 
odpravili proti Obali. V okolici Ankara-
na smo si ogledali pokopališče školjk. 
Plaža z zanimivim imenom je domo-
vanje kar 234 različnih polžkov in 30 
vrst ptic, ki bivajo v Tržaškem zalivu. 
Med najlepšimi so školjka srčanka, 
pokrovača, ladinka in polžje hišice 
čokati volek, Petrovo uho, rožiček, 
bodičasti volek, pelikanovo stopalce 
in druge. Ob pogledu na čudovite 
školjke nas je sicer zamikalo, da bi jih 
vzeli domov za spomin, vendar smo 
upoštevali navodila, da želijo ohrani-
ti školjčišče tudi za prihodnje gene-
racije, zato smo školjke fotografirali, 
namočili noge v prijetno topli morski 

vodi, uživali ob zvokih morja ter se 
sprehodili ob obali. 

Naš enodnevni izlet smo zaključili z 
obiskom Kopra. Sprehod po koprski 
promenadi in igra otrok v parku ob Se-
medelski promenadi sta bila čudovita. 

Dan je bil popoln, mi pa smo se po-
novno prepričali, kako lepa je naša 
Slovenija. Čeprav je tako majhna, nam 
ponuja ogromno doživetij. 

Aleš Žalar

Maja Žalar

Maja Žalar
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Očarljiva Rogaška Slatina

Letos smo se ob spodbudi vavčerjev 
v naši družini odločili, da se podamo 
v naše znamenito zdravilišče s štiris-
toletno tradicijo, kjer je doma narav-
na mineralna voda Donat Mg, naj-
bogatejša z magnezijem na svetu, ki 
danes privablja goste z vsega sveta. 
Govorimo o naši lepotici Rogaški Sla-
tini, kjer so okrog starega osrednjega 
parka nanizani hoteli. V enem izmed 
njih smo lepe počitniške dneve pre-
živeli tudi mi.  

Poleg okusne hrane smo poskusili 
tudi Donat Mg v Pivnici mineralnih 
vod, kjer gostje sledijo napotkom 
zdravnikov baneologov Medical 
Centra Rogaška in pijejo vodo ne-
posredno iz izvira. V Medical Cen-
tru smo si privoščili magnezijevo 
kopel in magnezijevo masažo, da 
smo še dodatno nahranili telesa z 
magnezijem, nato pa smo se ko-
pali v termalnih bazenih Rogaške 
Riviere, kjer sta otroka neizmerno 
uživala.  Magneziju pravimo tudi 
antistresni mineral, kar očitno de-
luje na vse domačine in osebje, ki 
je bilo zelo prijazno in ustrežljivo 
na vsakem koraku. 

Ob popoldnevih smo po sprehajalnih 
poteh raziskovali okolico Rogaške, 
ogledali smo si steklarno, obiskali in-

dustrijsko prodajalno Kozmetike Af-
rodita, popili borovničke pri lokalni 
legendi gospe Tilčki, ki je stara preko 
90 let in še vedno aktivno dela v do-
mačem vinotoču. Zapeljali smo se 
tudi do bližnjega Rogatca, kjer smo 
obiskali muzej na prostem in si ogle-
dali konjušnico, otroka pa sta naredila 
tudi nekaj krogov na konjskem hrbtu 
v maneži. Pet dni, ki smo jih namenili 
tokratnemu oddihu, je minilo prehit-
ro, zato obisk zagotovo še ponovimo.

Alja Bajc Kosi

Podčetrtek in Olimje

En dan zagotovo ni dovolj za obisk 
Podčetrtka z okolico. Izjemno lepa 
pokrajina, prijazni domačini, odlično 
urejene kolesarske poti in številne za-
nimivosti so glavni razlogi za nujen 
daljši obisk.

Res škoda, da nam vreme ni bilo bolj 

naklonjeno ob enodnevnem obisku in 
da je bil obenem še praznik. Mladina je 
šla na tobogane, z možem sva poganja-
la pedale. Brez elektrike, seveda. Precej 
težko je bilo kolesariti v klanec proti Čo-
koladnici Olimje. Tik pred njo sem zavi-
dala celo kravam, da lahko uživajo na 
travniku. Ampak se je splačalo. Zaradi 

čokolade in pralinejev, ki jih obožujem. 
In zaradi čudovite krajine. Pozneje smo 
se še enkrat skupaj zapeljali nazaj, tok-
rat z avtom. 

Na Jelenovem grebenu sem bila že 
večkrat, ampak me vedno znova 
navdušijo jeleni, ki jih lahko hraniš 
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in božaš. Minoritski samostan Olimje je neverjetno lepo 
umeščen v pokrajino. Na Podčetrtek imam lepe otroške 
spomine, tudi kot srednješolka sem bila tam večkrat, pa 
me vedno znova očara. Res lepo urejen turistični kraj. Ško-
da, da je bil Planetarij Odiseja, ednini planetarij v Sloveniji, 
zaprt. Tam te namreč na popotovanju po vesolju popelje-
jo skozi njegov razvoj od velikega poka naprej, nastanka 
zvezd in planetov, usode svetov ter razvoj življenja. 

Podčetrtek je bil v času našega obiska poln, brez proste 
postelje. Je pravi turistični kraj z veliko zanimivostmi in s 
številnimi doživetji.

mag. Tjaša Kos

Sonaravno vrtnarjenje

Vrtnarimo zdravju in okolju prijazno
Prvi sončni dnevi so nas že spodbu-
dili, da smo začeli razmišljati o novi 
vrtnarski sezoni. Vsak, ki se odloči 
del svojega časa nameniti vrtičku, 
stiku z zemljo, opazovanju čudeža 
narave, kako iz majhnega semena 
zraste veliko in s tem okušati zdra-
vo, sezonsko, doma pridelano ze-
lenjavo je na koncu sezone najbolj 

zadovoljen, če ga narava obdari z 
zdravim in obilnim pridelkom.

Vrtnarjenje sprva zgleda zelo 
preprosto a v resnici je, v kolikor 
se zavedamo povezave med sona-
ravno pridelano zelenjavo in našim 
zdravjem potrebno osvojiti kar ne-
kaj znanja. V tem procesu so nama 
bili v zadnjih letih s svojim žarom 

v veliko oporo mladi vrtnarji, ki 
svoje znanje delijo preko spleta in 
različnih delavnic; Robi in Tjaša iz 
Vrt Obilja, Aljaž Plankl iz Vrt BREZ 
prekopavanja in Brigita Šušteršič 
iz Brigitin vrt, ter seveda ga. Fanči 
Perdih, ki nas je v lanskem letu nav-
dušila z mnogimi vrtnarskimi triki 
na predavanju v Ključarovcih.
Iz različnih poizkusov in pridob-
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ljenega znanja bi z vami rade delile štiri korake, ki jih 
uporabljava na našem sonaravnem vrtu:

1. Kakovost semena:
Na mnogih vrtovih so najlepše sadike in pridelek veli-
kokrat plod modrih vrtnark in vrtnarjev, ki iz leta v leto 
skrbno shranjujejo semena rastlin, katere so v dar prejeli 
že od svojih dedkov in babic. To seme je vsekakor nepre-
cenljivo, saj so v njem shranjene prilagoditve na lokalno 
podnebje, prst, nego in ljubezen samega vrtnarja. 
V kolikor domačega semena nimamo na voljo je prva 
odločitev v smeri zdravega sonaravnega pridelka nakup 
kakovostnega ekološkega semena ali sadik. Midve veči-
no sadik vzgojiva same, saj nama to omogoča nadzor in 
hkrati svobodo pri izbiri kakovosti in vrste semen posa-
mezne rastline. Iz sezone v sezono sva spoznali tudi kako 
pomembna je kvalitetna prst v kateri vzgajava sadike, 
tako da si mešanico glede na izkušnje in spoznanja pre-
tekle sezone pripraviva kar same. Pri tem je dobro upo-
števati, da je tekstura mešanice dovolj zračna, da  rastlina 
lahko razvije dober koreninski sistem in da vsebuje do-
volj hranil za zdravo rast. Pri vzgoji se je odlično izkazal 
doma pridelan vermikompost – to je naravno organsko 
gnojilo, ki nastane iz uležanih konjskih fig in pomočjo 
posebne vrste deževnikov (Lumbricus Rubellus).

2. Priprava vrtne zemlje:
Zemljo pripravljamo jeseni ali zgodaj spomladi. Mnogi 
vrtnarji zagovarjajo prekopavanje vrta, zaradi zračenja 
in rahljanja tal a vendar s tem na drugi strani posegajo 
v  naravno oblikovane plasti in ravnovesje življenja mi-
kroorganizmov v tleh. Vse bolj priljubljeno zadnja leta 
postaja vrtnarjenje brez prekopavanja, ki sledi vzoru in 
posnemanju vzorcev narave. »V naravi gole zemlje prak-
tično ni, ta pojav je v večini primerov ustvaril človek. Kjerkoli 
se pojavi gola zemlja, se narava hitro odzove in tla ponov-
no pokrije, največkrat s pionirskimi rastlinami, kasneje pa z 
organsko snovjo na površini tal«, pravi Aljaž Plankl (www.

vrtbrezprekopavanja.si), ki nama je s pomočjo metode 
Vrt BREZ prekopavanja pomagal z nasveti poenostaviti, 
olajšati in izboljšati delo na vrtu, ter se izuriti v kompos-
tiranju. Ne glede na metodo priprave vrta se za obogati-
tev tal priporoča uporaba komposta, pri katerem potre-
bujemo biti zelo pozorni na njegov izvor in zrelost, saj v 
nasprotnem primeru vrtu lahko naredimo več škode kot 
koristi.

3. Zastiranje vrta:
Zastirka je organska snov, ki se uporablja za prekrivanje 
gole vrtne zemlje. Tlom nudi zaščito, tako kot jo nam 
nudijo oblačila. Različni vremenski pojavi, kot so močne 
padavine, veter in žgoče sonce, zemljo zbijejo in osuši-
jo. Z zastirko vrtna tla ostanejo rahla, dlje časa vlažna in 
življenje v njej zaščiteno pred zunanjimi vplivi. Že v eni 
sami sezoni sva opazili razliko med tlemi, ki sva jih zašči-
tili in tistimi, ki sva jih pustili gole. Poizkusite in raziskuj-
te, na voljo imate različne vrste zastirke, fino (kompost) 
ali grobo (slama, zeleni odkos, sekanci, seno ..). Izkušeni 
vrtnarji prisegajo na fino zastirko a premišljeno upora-
bljajo tudi grobo, med katerimi je tudi miskantus. Nje-
gova glavna prednost je v nevtralnosti pH, poleg tega ne 
vsebuje pesticidov in semen. Zastirko na vrtu uporablja 
in priporoča tudi Brigita Šušteršič – Brigitin vrt, ki nas z 
vrtnarskimi nasveti redno razveseljuje v radijski oddaji 
Murskega vala Mijmo grede. Brigito spremljava, saj naju 
je navdušila z njeno prvo knjigo Kuhajmo domače 101 
recept z vrta in njive, v kateri so recepti le iz sestavin, ki 
jih vzgojimo na vrtu. Ravno v teh dneh pa je za vse ljubi-
telje vzgoje sadik izdala svojo drugo knjigo, z naslovom 
Vzgoja lastnih sadik, v kateri med drugimi najdemo tudi 
zapis o domači vzgoji ingverja in kurkume. 

4. Dodatki za boljše zdravje sadik:
Vrt in sadike so nama vedno hvaležne za pripravke s ka-
terimi jim nudiva  možnost, da okrepijo  svoje zdravje in 
s tem odpornost na morebitne bolezni in škodljivce. Ob 

Razno



82

skrbni izbiri ekoloških semen, izbiri prsti za sadike jih ne 
uporabljava veliko a tiste, ki jih so preverjeno učinkoviti. 
Do sedaj so nama v načinu sonaravnega vrtnarjenja naj-
boljše rezultate za krepitev rastlin pokazali pripravek iz 
neem-a,  pripravek iz morskih alg ter efektivni mikroor-
ganizmi s katerimi imata veliko izkušenj tudi Tjaša in Robi 
iz Vrt obilja (www.vrtobilja.si). Tjaša in Robi sta s svojim 
znanjem najino vrtnarjenje  dvignila za stopničko višje. 
Z namenom prenosa znanja sta ustanovila tudi Klub Vrt 
Obilja, ki združuje sonaravne vrtnarje in je namenjen zgolj 

tistim, ki želijo na svojem vrtu, njivi in sadovnjaku dose-
či samooskrbo in si pridelati najkvalitetnejšo hrano. O 
mikroorganizmih pravita, da so »koristni mikroorganizmi 
tisti, ki v tleh rastlinam omogočajo absorpcijo mineralov iz 
tal. Če je teh koristnih v pomanjkanju, potem bodo v takem 
okolju rastline opazno slabše uspevale. Z rastlinami so v soži-
tju, saj v zameno za elemente, od rastline prejmejo sladkorje 
ter aminokisline, ki jih le te sproščajo skozi korenine (največja 

koncentracija mikroorganizmov je okoli korenin, zato jih ne 
pulimo iz zemlje). Z uporabo tekočega pripravka za oživlja-
nje tal, zagotovimo našim rastlinam zdravo okolje za rast in 
jih s tem varujemo pred boleznimi. Posledica naravnih pro-
cesov, ki jih izvajajo EM v zemlji, je zagotavljanje lažje dosto-
pnosti hranil rastlinam, stimulacijo proizvodnje bioaktivnih 
snovi in podpora obstoječi koristni mikrobni združbi. Na ta 
način dobijo rastline vse potrebne snovi in minerale (če so na 
voljo) za rast in razvoj.«

Ob napisanem velja dodati tudi spoznanje kako zelo po-
membna je voda s katero zalivamo sadike in vrt. Voda, 
ki priteče direktno iz  pipe je klorirana. Pri tem je dobro 
vedeti, da klor ubija dobre mikroorganizme na našem 
vrtu. Midve za potrebe vrta uporabljava studenčnico. V 
kolikor nimate druge možnosti, vodo natočite v večjo 
posodo in jo pustite stati dan ali dva, saj s tem omogo-
čite, da klor iz nje izhlapi. Rastlinice vam bodo ta korak 
hvaležno vrnile. Vsem tistim, ki ste pripravljeni vrtnarje-
nju nameniti še dodaten ščep pozornosti sporočava, da 
k uspehu obilnega pridelka pripomore tudi upoštevanje 
Setvenega priročnika po Mariji Thun.
Z deljenjem preizkušenih metod vas spodbujava, da 
del prostega časa namenite v tem letu namenite sona-
ravnem vrtnarjenju. Narava vas bo naučila mnogo o vas 
samih in podarila čudovita spoznanja katera boste lahko 
uporabili za boljšo kakovost življenja, si izboljšali zdravje 
in v uricah, ko boste imeli za nohti zemljo napolnila z mi-
rom in radostjo do Življenja. 

Anja Slavič in Sabina Osterc
Anja Slavič

V Trgovinah MS v Ključarovcih smo za vas pripravili izbrane in kakovostne 
izdelke za sonaravno vrtnarjenje:

Želimo vam zdravo in 
obilno vrtnarsko sezono!

• ekološka  semena,
• ekološki substrati za vzgojo sadik,
• efektivni mikroorganizmi,

• naravna gnojila,
• setveni koledar po Mariji 
Thun.
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5. Za odstranjevanje manjših odr-
gnin s steklenih izdelkov upo-
rabite krpo, ki ste jo prej natrli 
z zobno pasto.

6. Če razlijete olje, nanj posujte 
večjo količino moke. Moka bo 
nase vezala olje in posledice 
vaše nezgode boste enostavno 
samo pometli.

7. Žvečilni gumi z obleke najlaž-
je odstranite tako, da postavi-
te obleko za eno uro v zamrzo-
valnik. Nato ga boste z lahkoto 
odstranili.

8. Da bo belo perilo še bolj belo, 
dodajte četrt skodelice limo-
ninega soka med pranjem v 
stroj za perilo.

9. Da boste kuhan krompir lažje 
in hitreje olupili, ga takoj po 
kuhanju dajte v hladno vodo.

10. Nekaj zrn kave postavite na 
dno hladilnika. Vpila bodo vse 
neprijetne vonjave, ki se poja-
vijo v hladilniku.

Če ne veš, vprašaj babico. Ta modrost 
je nekoč veljala v mnogih družinah, 
saj je babica znala svetovati, ko je šlo 
za male tegobe svojih dragih, ali ko je 
bilo treba pomagati pri težavah v kuhi-
nji, gospodinjstvu ali na vrtu. Poznala 
je na pretek receptov za hitro učinku-
joča domača sredstva. Njeno praktič-
no znanje ni bilo omejeno samo na 
zdravje, pripravljene je imela tudi pre-
brisane nasvete in zvijače za različna 
področja vsakdanjega življenja. Tako ji 
je vse uspevalo kot s čarobno močjo − 
denimo slasten recept za peko, pripra-
va čaja proti kašlju ali izdelava dišeče 
vrečke za perilo v omari. Z uporabo 
domačih trikov, koristnih nasvetov in 
nabranih izkušenj si lahko domača op-
ravila zelo olajšamo. 
Da vse to znanje ne bi šlo v pozabo, 
smo se v uredniškem odboru odloči-
li, da odpremo novo stalno rubriko 
Domači nasveti. Tokrat smo nasvete 
zbrali člani uredniškega odbora gla-
sila v domačih zakladnicah idej, v 
prihodnje pa vabimo tudi vas, drage 
bralke in bralci, da nam pomagate 
ustvarjati to rubriko z vašimi nasveti. 
Vaše nasvete pričakujemo na:
glasobcine@gmail.com.  

Maja Žalar
Janče Gartner

1. Če ima kuhinjska lesena ali 
plastična deska vonj po hrani 
(česnu, čebuli), jo očistimo z 
alkoholnim kisom in krtačko. 
Deske ne obrišemo, ampak 
pustimo, da se posuši. Kis uniči 
tudi mikrobe.

2. Ko po oblačilih ali prtu polije-
te rdeče vino, ga nemudoma 
očistite z belim vinom. Madež 
bo izginil.

3. Kovinsko ali plastično zadrgo, 
ki se je zataknila ali pa se s te-
žavo odpira in zapira, natrimo 
z majhno količino mehčalca in 
znova bo tekla kot namazana.

4. Ingver olupimo ali na rahlo 
postrgamo z žlico, narežemo 
in pokapljamo z limono. Malo 
pustimo, da se sokovi  preme-
šajo, nato pa pojemo. Odpre 
še tako zamašen nos in prečisti 
dihalne poti.

Domači nasveti

Razno
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Pobudnik akcije Društvo za zaščito živali Pomurja

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ
20 % popust pri ceni storitve

NA VSEH VETERINARSKIH AMBULANTAH V POMURJU 

OD 1. 2. DO 31. 3. 2021

(IZVOD ZA DRUŠTVO) 

PODATKI O LASTNIKU ŽIVALI (vpišite)

Ime in priimek: ________________________________________________
Naslov: ______________________________________________________
Občina: ______________________________________________________
Tel. št./e-naslov: _______________________________________________

Pes (vpiši število pri posameznem spolu):  M:________ Ž: ________ 
Mačka (vpiši število pri posameznem spolu):  M: ________ Ž:________

P O M E M B N O ! 
Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več živali. 

Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in razglistena! 

Po zaključku akcije bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo podelili nagrade!

KAJ JE TO? Sterilizacija in kastracija sta operativna posega, 
ki ju opravi veterinar. Namen je preprečiti nezaželeno raz-
množevanje, ki vodi v nezaželena legla mladičev.
PREDNOSTI: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta po-
membni za zdravje živali, pozitivno vplivata na vedenje ži-
vali, predvsem pa preprečujeta nepotrebno trpljenje

• Reši se problem z oddajo mladičev. ZA VSE ŽIVALI NI 
DOVOLJ DOMOV. 

• Prepreči ali zmanjša se tveganje za bolezni (rak na ma-
ternici, jajčnikih, mlačni žlezi, idr.).

• Manjše tveganje za spolno prenosljive bolezni (mačji 
aids, levkoza …).

• Manj potepanja in pobegov (ni gonitve), posledično 
manj povoženih živali.

• Manj markiranja, tuljenja in drugih nezaželenih vedenj.
• Bolj umirjeni in vodljivi, lažji za vzgojo.
• Mačke še zmeraj lovijo miši.

DOLŽNOST! Dolžnost lastnikov živali je, da preprečijo ne-
kontrolirano razmnoževanje: »Skrbnik hišnih živali mora z 
zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastraci-
je živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali.« (11. člen Zakona 
o zaščiti živali)
POMOČ -> Če se vaše mačke ne pustijo prijeti, nas pok-
ličite na 070/879-212. 

ZA STERILIZACIJO/KASTRACIJO VAŠE ŽIVALI POKLIČITE NA NAJBLIŽJO VETERINARSKO POSTAJO.
KUPON ODREŽITE, IZPOLNITE IN PRINESITE S SEBOJ NA POSTAJO. 

(IZVOD ZA VETERINARSKO POSTAJO)

AKCIJA S/K 2021/I. 


Alja Bajc Kosi Sara Vaupotič Aleksandra Žunič

Razno
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Anja Žižek

Oprostitev plačila RTV prispevka

V društvu za socialno vključenost 
Mozaik v okviru socialnovarstvene-
ga programa Pomoč na vratih, ki je 
preventivni program, osredotočen 
na osebe v stiski, opažamo, da mar-
sikateri upravičenec ne uveljavlja 
oprostitve plačila RTV-prispevka. 

Zakon o Radioteleviziji Slovenija 
določa, da lahko oprostitev plači-
la RTV-prispevka uveljavljajo soci-
alno ogroženi, osebe, ki so trajno 
izgubile sluh, invalidi z ugotovlje-
no 100 % telesno okvaro, invalidi 
z nižjim odstotkom ugotovljene 
telesne okvare pa le v primeru, če 
prejemajo dodatek za postrežbo in 
tujo pomoč. 

Za socialno ogrožene štejejo preje-
mniki denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka po zakonu, ki 
ureja socialnovarstvene prejemke. 

Zavezanci lahko oprostitev uveljav-
ljajo le na podlagi pravnomočne 
odločbe Centra za socialno delo in 
velja za čas prejemanja denarnega 
dodatka iz obravnavane odločbe. 
Iz razloga invalidnosti lahko zave-
zanci uveljavljajo oprostitev le na 
podlagi pravnomočne odločbe Za-
voda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije ali drugega 
organa, ki ugotavlja stopnjo invali-
dnosti. Za gluhe osebe, pri katerih 
odločba ali sklep ne potrjujeta traj-
ne izgube sluha, potrebujemo za 
obravnavo vloge tudi izvedensko 
mnenje, na podlagi katerega sta 
bila odločba ali sklep izdana. Op-
rostitev iz razloga invalidnosti je 
trajna. Oprostitev plačila ni pre-
nosljiva, zato je potrebno v prime-
ru, da pogoje izpolnjuje družinski 
član, ki ni zavezanec za plačilo RTV-
-prispevka, najprej urediti spre-

membo zavezanca za plačilo med 
člani družine. Zavezanec za plačilo 
RTV-prispevka je lahko le polnole-
tna odrasla oseba. 
Če izpolnjujete zgoraj navedene 
pogoje, lahko podate vlogo na 
obrazcu Vloga za oprostitev, ki je 
na spletni strani www.rtvoslo.si. 
Za obdobja, ko so pravice zaradi 
epidemije samodejno podaljšane, 
se tudi oprostitev plačila RTV-pri-
spevka podaljša. 

V programu delujemo na celotnem 
področju Pomurske regije, v sode-
lovanju z lokalnimi skupnostmi in 
Ministrstvom za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti. Če 
ste se znašli v stiski, rabite pomoč 
ali pogovor, smo vam na voljo. Pok-
ličite 070 336 663 (Sonja), 070 673 
759 (Anja) ali pišite na:
pomocnavratih@gmail.com.

Obvestilo občanom v primeru nasilja

V trenutni situaciji smo lahko v 
hudi stiski in zato vam želimo po-
dati informacije, kako ravnati v pri-
meru nasilja:
- pokličite policijo ali posredujte in-
formacije, če ste neposredno ogro-
ženi: 113
- pokličite krizni center, če potrebu-
jete takojšnji umik na varno: Krizni 
center za žrtve nasilja v družini Ma-
ribor: 02 250 26 60 ali 051 324 211
- pokličite v svetovalnico, ko pot-
rebujete pomiritev, informacije in 
usmeritev:

Svetovalnica za ljudi v stiski Mur-
ska Sobota: 031 404 683;
 
Društvo za nenasilno komunikaci-
jo: 01 434 48 22, 031 770 120, info@
drustvo-dnk.si 
dežurni SOS telefon: 080 11 55
- pokličite pristojni Center za soci-
alno delo Pomurje, če potrebujete 
informacije, razbremenitev:
Enota Murska Sobota: 02 535 11 40
Enota Ljutomer: 02 585 86 60
Enota Lendava: 02 578 98 40
Enota Gornja Radgona: 02 564 93 10

- za umik od nasilja, nastanitev ali 
pogovor pokličite Varno hišo Po-
murja na št. 031 442 200 ali pišite 
na vh.pomurja@gmail.com.

Tako kot varujete svoje zdravje, 
varujte svoje odnose in v prvi vrsti 
sebe. Če nas boste pri tem potre-
bovali, smo tukaj.

Razno
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Natečaj za naslovno fotografijo

Uredniški odbor glasila objavlja natečaj za najboljšo fo-
tografijo.
Med prispelimi fotografijami bo posebna komisija iz-
brala najboljši dve za naslovnico in zadnjo stran glasila, 
ki bo izšlo avgusta 2021. 
Pogoji za sodelovanje:

1. sodelujete lahko samo s fotografijami, ki so posne-
te na območju občine Križevci;

2. maksimalno število poslanih fotografij je 5, teme 
fotografij morajo biti različne;

3. upoštevane bodo samo fotografije originalne veli-
kosti;

4. fotografije naj bodo pokončnega formata.

Fotografije pošljite do 15. 7. 2021 na mail glasobcine@
gmail.com. 
Pripišite, kje je fotografija nastala in kdo je avtor.

Aleksandra Žunič Maja Žalar

Razpisi in natečaji
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Razpisi in natečaji

Mateja Kolar Aleksandra Žunič Janja Krajnc

Aleksandra Žunič Aleksandra ŽuničJanja Krajnc

Maja Žalarmag. Tjaša KosNeža Kolar
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Razpisi in natečaji
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Sara Vinkovič

Tamara Flegarič

Janče Gartner

Sara Zamuda

Studio Wolf

Milena Rajh

Napoved dogodkov

Datum Prireditev Kraj Organizator Ura
13. 3. 2021 Vaški turnir v pikadu Gasilski dom Ključarovci ŠD Ključarovci

3. 4. 2021 Turnir v namiznem tenisu Gasilski dom Ključarovci ŠD Ključarovci
1. 5. 2021 Pohod za člane ŠD Ključarovci Občina Križevci ŠD Ključarovci

5. 6. 2021 Proslava ob 130-letnici PGD 
Križevci Vaško jedro Križevci PGD Križevci 19.00

12. 6. 2021 Prleška gibanica 2021 Križevci
Kulturno, turistično in 
izobraževalno društvo 
Kelih

9.30

12. 6. 2021 Prevzem novega gasilskega 
vozila Gasilski dom Logarovci PGD Logarovci 15.00

25. 6. 2021 Turnir trojk v nogometu ŠD center Ključarovci ŠD Ključarovci
1.7.–4.7.2021 RePannonia 2021 Občina Križevci Društvo 29a

10. 7. 2021 Vaški turnir v odbojki na travi ŠD center Ključarovci ŠD Ključarovci

18. 7. 2021 Srečanje med Prleki in Prekmurci 
ob reki Muri Vučja vas PGD Vučja vas in Kajak 

Kanu klub Krog 15.00

Jošt Dolinšek

Napoved dogodkov

Milena Rajh




