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kot bi mignil, so minili meseci od prvega spomladanskega 
glasila, ki ste ga prejeli v vaša gospodinjstva. V teh mesecih 
se nam je življenje obrnilo na glavo. In se noče in noče vrniti 
v ustaljene tirnice. Seveda se to odraža tudi v svežem Glasu 
občine. 

Člani Uredniškega odbora smo spremenili predvideno pou-
darjeno temo, posvetili smo jo nadležnemu virusu, ki nas je 
vse ujel v svojo tančico skrivnosti. Iz različnih zornih kotov smo 
pisali o njem, vsak o področju, za katerega je zadolžen. Na-
sploh menim, da smo si že lani delo dobro razdelili. Maja po-
kriva kmetijstvo, Sara šport in rekreacijo, Janče popotovanja 
in aktivnosti upokojencev, Urška dogodke v občini (pomaga ji 
Maja), sama pišem o gospodarstvu in turizmu ter koordiniram 
kulinariko, Aleksandra in Alja lektorirata, Patrik oblikuje glasilo 
in poskrbi, da ne izpustimo dogodkov. Seveda se ne držimo 
togo le teh tem, temveč ob dobrih predlogih oziroma idejah 
natipkamo tudi prispevke drugih področij. Hkrati si med se-
boj pomagamo. Prav zato je pred vami obsežno glasilo kljub 
majhnemu številu prispevkov o dogodkih, ki so se zvrstili od 
februarja do konca julija (v spomladanskem bodo zajeti pri-
spevki, ki se navezujejo na dogodke od avgusta do konca ja-
nuarja). Še vedno pa želimo več samoiniciative vas, bralke in 
bralci. Pošljite nam prispevke, povejte vsem, kaj se dogaja v 
vaši vasi, v vašem društvu … 

Vesela sem tako pozitivnih odzivov kot tudi kritik. Skrbno pre-
verjamo, da ni preveč prostega prostora na straneh, pazimo na 
zapise avtorjev fotografij (ne pozabite, da se tu in tam pojavi 
kakšen selfi). Poudarjena tema se je dobro prijela, veliko po-
hval je bilo slišati na temo dediščine. Potrudili smo se in veliko 
raziskovali. Tako bomo delali tudi v prihodnje. 

Seveda se doma večkrat pogovarjamo o Glasu občine. Hčer-
ka je, recimo, želela poslati rešitev križanke za osnovnošolce 
(v spomladanskem glasilu je bila namenjena osnovnošolcem), 
pa ni smela, ker bližnji sorodniki članov uredniškega odbora ne 
smejo sodelovati. Na žalost ni prispela niti ena rešitev križanke, 
ki bi jo rešila osnovnošolka ali osnovnošolec. Prepričana sem, 
da bo naslednje leto drugače. Prav nasprotno se je zgodilo s 
fotografijami, ki so se potegovale za objavo na naslovni in zad-
nji strani glasila. Vseh fotografij sem se zelo razveselila, vidim, 
da obožujete našo občino in jo fotografirate iz najrazličnejših 
zornih kotov. Naj tako ostane! Ker tudi sama veliko fotografi-
ram, mi je sin predlagal, naj pošljem fotografijo na natečaj za 
Glas občine. Na žalost ne smem. Tudi mož je z navdušenjem 
prebiral glasilo. Izpostavljena tema prejšnjega glasila Dediš-
čina je kriva za njegovo dobro idejo, ki smo jo v tej izdaji že 
začeli realizirati. V vsakem glasilu bomo namreč predstavili po 
dve vasi v rubriki Iz vasi v vas. Naši zanamci bodo tako imeli na 
enem mestu zbrane podatke in zanimivosti o vaseh naše 

občine, s čimer bomo poskrbeli, da določene informacije (sta
tistični podatki, naravna dediščina, zaselki, izvor imena, krajši 
opis znanih osebnosti, športnikov, grb, aktivna društva, druge 
posebnosti), anekdote in dejstva ne bodo šle v pozabo. Prvi 
odziv predsednikov vaških odborov vasi Berkovci in Boreci je 
bil zelo pozitiven, idejo sta odlično sprejela. Vaščani so se pot-
rudili, prebili so led. Naslednji so na vrsti Berkovski Prelogi in 
Bučečovci.

Ker poletje neizbežno predaja štafeto jeseni in s tem naznanja 
konec dopustov, spravilo letnega pridelka z njiv in vinogra-
dov, bo kmalu spet dela v izobilju. Mladina se bo vrnila v vrtce 
in šole, vsaj tako upamo in si želimo. Letošnjega občinskega 
praznika ne bomo praznovali na ustaljen način, ne bomo se 
družili na dogodkih v čast naši občini. Ker ne želimo, da bi 
ta nadležni virus narekoval tempo naših življenj v nedogled, 
bodimo strpni. Izkoristimo ta čas drugače. Če še niste hiše 
obrnili na glavo in se lotili prenove, na katero že tako dolgo 
čakate, imate še vedno možnost. Tega se je lotilo zelo veliko 
ljudi. Če še niste postorili vsega okoli hiše, imate še vedno čas. 
Še vedno se lahko s svojimi najbližjimi odpravite na družinsko 
kolesarjenje, sprehod ali ob večerih zaigrate eno od številnih 
družabnih iger. 

Ostanite zdravi. Preberite Glas občine do potankosti in nam 
aktivno pomagajte ustvariti novega!

mag. Tjaša Kos
Veronika Kos
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Drage bralke, dragi bralci,
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Beseda župana

Mesec september je običajno v občini Križevci zaznamovan 
s številnimi dogodki in prireditvami, med katerimi vrhunec 
predstavlja slavnostna seja Občinskega sveta Občine Križev-
ci. Letošnje leto bomo žal ta praznik obeležili brez izredno 
lepih in pomembnih dogodkov, nikakor pa ne smemo in ne 
bomo ostali brez slavnostne seje, za katero želim, da je lepa 
in predvsem slavnostna kljub omejitvam, ki bodo takrat velja-
le. Vsekakor bomo nostalgično pogledali v preteklo in tekoče 
leto ter se spominjali vsega, kar smo v tem času doživeli. Misli 
mi uhajajo tudi k posameznikom, ki so v zadnjem letu/letih v 
občini pustili prav poseben pečat. To so nagrajenci občinskega 
sveta, izjemni posamezniki, ki so leto za letom v našo lokal-
no skupnost prinašali svoje znanje, talente, izkušnje in dobre 
zgodbe ter s tem nesebično prispevali k razvoju naše lokalne 
skupnosti.

V zadnjih mesecih smo se soočili s situacijo, ki je še nihče od 
nas ni doživel. Epidemija nas je postavila pred popolnoma 
nova dejstva, s katerimi smo se morali v kratkem času soočiti in 
sprijazniti. Ukrepi, ki smo jih bili deležni na lokalnem nivoju in 
ki smo jih morali izvajati v duhu preprečevanja širitve okužbe 
bolezni Covid-19, so se izkazali za uspešne. Zato smo ob robu 
vsega dogajanja zadovoljni, da smo uspeli ostati zdravi. Doka-
zali smo, da znamo sprejemati tudi drugačen način življenja, ki 
kaže na našo odgovornost in posluh do sočloveka. Veseli me, 
da ste v veliki večini svoje individualne potrebe znali odriniti 
na stranski tir, v ospredje pa postavili pripadnost družbi, sokra-
janom, predvsem pa širši družbeni skupnosti pokazali, da vam 
je mar za vsako življenje. Lahko rečem, da ste se izjemno iz-
kazali. V največji možni meri je svoj pomen in pomembnost 
obstoja ter organiziranosti dobila in uspešno potrdila Civil-
na zaščita občine Križevci. Ta je na veliko srečo sploh prvič v 
mojem mandatu morala resno posredovati. Vodstvo in njeni 
pripadniki so se izkazali več kot odlično! Ne moremo mimo 
pridnih in nesebičnih rok naših občank, ki so hitro in neutrud-
no šivale zaščitne maske za naše občane. 2300-krat hvala vam. 
Globok poklon in iskrena hvala vsem vam. Če kdo, potem si 
prav vi zaslužite pohvalo za požrtvovalno delo. 

Kar se tiče našega poslanstva in dela v občinskem svetu, 
stremimo k temu, da vlaganja porazdelimo v vse dele naše 
občine, seveda glede na potrebe tam živečih ljudi. Želimo to-
rej zagotoviti enakomeren razvoj vseh naših vasi in ljudem za-
gotoviti dostojno življenje. Z veseljem nas navdaja tudi to, da 
kljub epidemiji zastavljeni občinski projekti nemoteno tečejo.

V sklopu operacije Park doživetij Križevci, ki je bil sofinanciran 
s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, je 
Občina Križevci v Borecih, v gozdu ob športnem centru, 
dokončala rekreativni park doživetij v naravnem okolju, v kat-
erem se nahajajo številni elementi za različne oblike rekreacije, 
igro, sproščanje, obenem pa je omogočeno tudi izvajanje 

učnih vsebin. Odprli smo gostinski obrat Jasa s teraso in san-
itarijami. Le-ta je bil preko razpisa dan v najem. Tako smo to 
zgodbo nekako dokončali, z idejami in projekti pa smo se 
preselili na kamešnico v bližini. Projekti so izdelani, s turis-
tičnim delom smo se prijavili na razpis, ki ga vodi LAS Prlekija, 
uspešni pa smo bili na operaciji sodelovanja med LAS-i »Kaj 
nas uči Mura«, preko katerega bomo očistili in revitalizirali 
vodo v kamešnici in uredili okolico. Vse je projektirano v smeri 
ureditve kopalne vode in skupaj s parkom bo nastala velika 
zaključena atraktivna destinacija. 

Kar se tiče ostalih infrastrukturnih objektov, imamo v grad-
nji ali fazi zaključevanja številne projekte: most v Iljaševcih, 
dokončali smo cesto s kolesarsko stezo v Bučečovcih, dokonča-
li smo cesto v Zasadih, v okviru zamenjave vodovodnih cevi pa 
še javno pot v Križevcih. Letos predstavlja večji zalogaj zamen-
java cementno-azbestnih vodovodnih cevi od Križevcev do 
Stare Nove vasi. Te so dotrajane in porozne. Upam na prido-
bitev še ostalih prepotrebnih dovolitev služnosti lastnikov 
zemljišč na predvideni trasi.

Veseli me in končno lahko rečem po mnogih letih truda, da bo 
država pričela z odkupi zemljišč na trasi državne ceste R2-439 
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Beseda župana

v odseku od Lukavcev do Logarovcev. 
Če bo država uspešna z odkupom zem-
ljišč, bo po zagotovilih Direkcije RS za 
ceste v začetku naslednjega leta objavi-
la razpis za izvajalca gradnje, ki naj bi se 
pričela naslednje leto.

Lani je bila 100. obletnica priključitve 
Prekmurja in združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom. Eno 
izmed ključnih vlog pri tem je imel naš 
rojak iz Bučečovcev dr. Matija Slavič. V 
spomin in ponos na našega vsestranske-
ga velikana smo v Anini kapeli pri cerkvi 
naredili zanimivo spominsko sobo, ure-
dili  okolico in prestavili njegov doprsni 
kip na vidnejše mesto. V sklopu tega 
sofinanciranega projekta smo preuredi-
li parkirišče od slaščičarne do gostilne 
Šadl in prenovili, posodobili ter osvežili 
park pred občino. 

Vrednost investicij, ki so trenutno v 
gradnji v naši občini, znaša krepko čez 
milijon EUR, kar je res veliko.

Epidemija Covid-19 pa je prinesla tudi 
nekaj več denarja v občinsko blagajno 
na račun povprečnine. S tem denarjem 
bomo uredili nekatere projekte, ki so bili 

v načrtu razvojnih programov za nasled-
nje leto. Tako bomo rekonstruirali cesto 
v Gajševcih, del ceste v Stari Novi vasi 
in javno pot v Lukavcih. To so večji pro-
jekti, veliko energije, volje in dela pa je 
vloženega v manjše stvari, ki po navadi 
niti niso vidne, zapletene in so za veči-
no ljudi samoumevne, ko so dokončane. 
Hvala mojim sodelavcem na občini.

Kljub odpovedi večine dogodkov ob 
našem 22. občinskem prazniku bomo iz-
peljali slavnostno sejo občinskega sveta, 
kjer bo osrednja pozornost namenjena 
prejemnikom občinskih priznanj. Obču-
tek imam, da bi moralo biti podobnih 
priložnosti še več. Ljudi, ki znajo, ljudi, 
ki hočejo, ljudi, ki jim ni vseeno, je med 
nami namreč veliko. In vsekakor si zaslu-
žijo, da jim enostavno povemo: opazili 
smo vas, cenimo vas, hvaležni smo vam. 
Konec koncev je prav, da se na zaslužne 
in izjemne ljudi opozarja tudi zato, ker 
nas zavedanje, kaj imamo, navdaja z op-
timizmom. Tega pa je med nami včasih 
žal premalo. Vse prejemnike priznanj 
seveda druži dejstvo, da njihovo delo 
skupnosti prinaša veliko dobrega. Bolj 
presenetljivo pa je, da je skoraj vsem, 
brez izjeme, skupna tudi skromnost, s 

katero kažejo, da ob tem, kar počnejo, 
na nagrade in priznanja niti ne pomis-
lijo. Morda boste težko verjeli, a najpo-
gostejši odziv na novico o prejemu pri-
znanja je približno tak: : »O, ne! Zakaj pa 
jaz? A res mislite, da si kdo drug priznanja 
ne zasluži bolj?« Rekel bom tako: njihovo 
delo zaznamuje življenje v kraju, saj ga 
na svojstven način polepša, popestri in za 
vedno pusti pečat v njegovi zgodovini. To 
so ljudje, ki izstopajo iz povprečja. Občina 
potrebuje takšne ljudi, da je lahko življenj-
sko okolje uspešno in prijetno.

Spoštovane občanke in občani,

ob našem skupnem prazniku vam želim 
samo dobro, v teh dneh pa predvsem 
obilo zdravja, da se bomo kmalu lahko 
srečali na prireditvah in dogodkih ter se 
spominjali preteklih izkušenj, dosežkov 
in vsakodnevnih zmag, ki nam bogatijo 
življenje.

mag. Branko Belec, župan
Klaus Dieter Požgan
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Iz občinske hiše

Občinski svet Občine Križevci je v man-
datu 2018–2022 zasedal na enajstih 
rednih, dveh izrednih in dveh dopisnih 
sejah.

Maja je potekala 1. dopisna seja občin-
skega sveta, na kateri je bil sprejet Od-
lok o podelitvi javne službe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti na področju 
zobozdravstva za odrasle. Sprejeti odlok 
je pomenil pravno podlago, da je občina 
lahko začela s postopkom razpisa za po-
delitev koncesije zobozdravniku.

Na deseti redni seji, ki je prav tako pote-
kala maja, je bilo sprejeto letno poročilo 
za leto 2019 in prerazporeditev presežka 
prihodkov nad odhodki v Osnovni šoli 
Križevci. Svetniki so prav tako sprejeli 
obseg in sistemizacijo dela za šolsko leto 
2020/2021 v vrtcu Križevci. Sprejeto je 
bilo poročilo Zdravstvenega doma Lju- 
tomer, seznanili so se s poročilom Me-
dobčinskega inšpektorata, poročilom o 
vzdrževanju pokopališča, ki ga je podal 
koncesionar. Prav tako je bil sprejet Letni 
program športa, svetniki so se seznanili z 
realiziranim programom dela nadzorne-
ga odbora za leto 2019 ter programom 
dela nadzornega odbora za tekoče leto. 
Sprejet je bil tudi zaključni račun prora-
čuna za leto 2019.

Na drugi dopisni seji, ki je potekala juni-
ja, je občinski svet Občine Križevci podal 
pozitivno mnenje k imenovanju ravna-
teljice OŠ Križevci. Pozitivno mnenje je 
prejela Vasilija Stolnik, ki je funkcijo rav-
nateljice vršila tudi v tem mandatu in je 
bila edina kandidatka, ki se je prijavila na 
delovno mesto ravnateljice.

30. junija je potekala 11. seja občinskega 
sveta, na kateri so se svetniki seznanili z 
revizijskim poročilom poslovanja Obči-
ne Križevci za leto 2019. Svetniki so 

prav tako zavzeli stališče in ostro prote-
stirajo proti skrajšanju odpiralnega časa 
poslovalnice Pošte Slovenije v Križevcih 
pri Ljutomeru. Po novem namreč odpi-
ralni čas pošte znaša vsega le po dve uri 
dnevno. Občinski svet je na tej seji odlo-
čal tudi o občinskih nagrajencih. Sprejeti 
so bili sklepi, da najvišje priznanje (tj. pri-
znanje s plaketo in listino) letos prejme 
Maksimiljan Lebar, priznanja občinskega 
sveta pa se podelijo Martinu Koroši, Mi-
ranu Jurkoviču in Srečku Bohancu.

mag. Lidija Domanjko

Seje Občinskega sveta

V Občini Križevci si prizadevamo za čim 
manjšo uporabo plastike za enkratno 
uporabo. Pristopili smo k podpisu spo-
razuma za organizacijo dogodkov brez 
plastike za enkratno uporabo in prejeli 
certifikat Brez plastike. S tem dokazuje-
mo, da v naši občini stremimo k zmanj-
šanju porabe plastike in k varovanju oko-
lja. To bo naš prispevek k ozaveščanju o 
škodljivosti uporabe plastičnih izdelkov 
za enkratno uporabo, ki se prekomerno 
odlagajo v okolju.

Zavedamo se pomena varovanja oko-
lja, ki je na kritični točki, zavedamo se, 
da ga puščamo našim zanamcem in 
zavedamo se zdravja, kakovosti bivanja 
v lokalni skupnosti in konec koncev na 
celem svetu. Res da je to kapljica v mor-
je, ampak je korak, ki pokaže voljo, vzor, 
pot, odgovornost in vodi k razmisleku. 
Če bi temu sledili mnogi ali pa vsi, bi bil 
naš svet drugačen, bolj zdrav in lepši. Še 
je čas, da naredimo nekaj več in popravi-
mo naše napake. Torej ne uporabljajmo 

plastike za enkratno uporabo, saj se je 
potem moramo znebiti. Le tako bomo 
prisilili podjetja, ki proizvajajo plastične 
odpadke, k prevzemanju svoje odgovor-
nosti.

mag. Branko Belec
mag. Tjaša Kos

Občina s certifikatom brez plastike
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Sedem učencev križevske osnovne šole, 
ki so letos zaključili osnovnošolsko izo-
braževanje, je vsa leta šolanja zaključilo 
z odliko. Sprejema pri županu Občine 
Križevci mag. Branku Belecu so bili de-
ležni Gabriel Bratina, Živa Jurič, Matic 
Makovec, Maja Nemec, Maša Slavinec, 
Saša Štajner in Filip Zver. Za odlične do-
sežke so prejeli spominske kipce. 

Z izjemnimi učnimi uspehi je tudi letos 
izstopal Filip Zver, ki je dosegel kar pet 
zlatih priznanj na državni ravni, in sicer 
Matemček, Razvedrilna matematika, Lo-
gična pošast, Kemija in Slovenščina. 

Prav tako je zlato priznanje iz Logične 
pošasti prejela Alja Ostrc.

Župan je učencem čestital za odlično 
prehojeno osnovnošolsko pot in jim za-
želel veliko uspeha v nadaljnjem izobra-
ževanju in tudi na vseh ostalih življenj-
skih področjih.

mag. Lidija Domanjko

Sprejem učencev z izjemnimi dosežki

V drugi polovici lanskega leta so bili rojeni Anej Jelen Horvat, 
Tian Tratnik, Matic Reišl, Tjaž Žganjar, Zala Viher, Adrian Hedžet, 
Anže Štuhec, Aurora Hercan, Ana Grah, Lovro Kosi, Marcel Pre-
log, Jakob Senčar, Pia Halas, Jaka Slavič, Sofia Šumak, Polona 
Zernec, Polina Ivančič, Lana Kerčmar, dvojčka Lia in Filip Slana, 
Domen Kramer in Luka Kšela.

Novorojenčki v letošnjem letu so: Nian Ritonja Medle, Svit 
Hofman, Filip Kovač, Sofia Rosa Kovač, Iza Babič, Jaša Bogdan, 
Nuša Belšak in Adam Slavič. 

Otrokom želimo brezskrbo otroštvo! 

Ne skrbite, ker vas otroci nikoli ne poslušajo. 
Raje skrbite, ker vas otroci vedno gledajo.
(Robert Fulghum)

mag. Lidija Domanjko
arhiv družine Žganjar

Novorojenčki v občini Križevci
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Maksimilijan Lebar, rojen 13. 12. 1937, 
je član Lovske družine Križevci pri Ljut-
omeru od leta 1977. Skupini  rogistov, ki 
so do leta 2001 delovali v Lovski druži-
ni,  se je priključil leta 1992. Leta 2001 se 
je skupina registrirala v UE Ljutomer in 
vpisala v register kulturnih društev pod 
nazivom Kulturno društvo Rogisti lovske 
družine Križevci. Za predsednika društva 
je bil izvoljen Maksimilijan Lebar. To 
funkcijo je ves čas opravljal vestno in do-
sledno ter tako znatno prispeval k uspe-
šnemu delovanju društva na lovskem 
in glasbenem  področju. Rezultati sku-
pine so vidni v lokalnem, državnem in 
mednarodnem prostoru. Leta 2013 se je 
Kulturno društvo Rogisti lovske družine 
Križevci preimenovalo v Kulturno dru-
štvo Križevski rogisti. Za predsednika je 
bil ponovno izvoljen Maksimilijan Lebar 
in to funkcijo uspešno opravlja še danes. 
Pod njegovim predsedovanjem so rogi-
sti posneli tudi CD in videospot.

Aktualni predsednik je bil aktiven tudi 
pri drugih društvih in sekcijah. Po kon-
čani osnovni šoli je obiskoval Glasbe-
no šolo v Gornji Radgoni, kjer se je učil 
igranja na trobento. Bil je soustanovitelj 

tamburaškega zbora, ki se je tudi po 
njegovi zaslugi širil in razvil v tambura-
ški orkester z več kot 30 člani. Le-ta je v 
obdobju 30-letnega delovanja gostoval 
in sodeloval na revijah in koncertih tam-
buraških orkestrov v Sloveniji in tujini. 

Nekaj let je bil tudi član dramske sekcije, 
kjer je odigral več glavnih vlog v igrah: 
Domen, Če mati umre, Vrnitev in drugih. 
Aktivno je deloval v Krajevni organizaciji 
Rdečega križa Vučja vas, kjer je bil nekaj 
let tudi predsednik. Njegova glavna skrb 
je bila organizacija krvodajalskih akcij. 
Tudi sam je bil krvodajalec. V lokalni 
skupnosti je skrbel za zdravo pitno vodo 
ter sosedsko pomoč. Bil je pobudnik za 
izgradnjo vaškega vodovoda, katerega 
voda je v domove Vučje vasi pritekla leta 
1974. Upravljalec vaškega vodovoda je 
bil polnih 43 let do prevzema vodovoda 
s strani JP Prlekija.

Član Prostovoljnega gasilskega društva 
Vučja vas je postal takoj po končani 
osnovni šoli. Opravil je tečaj gasilskega 
strojnika. V društvu je deloval z veseljem 
in nobena naloga mu ni bila pretežka. 
Sedaj je veteran PGD Vučja vas. 

Maksimilijan Lebar tudi v bodoče želi 
sodelovati na splošnem kulturnem po-
dročju, če mu bo seveda zdravje to do-
puščalo. 

Na podlagi vsega navedenega smo 
prepričani, da si zasluži priznanje s pla-
keto in listino za življenjsko delo zaradi 
angažiranosti, velikega truda in vložka k 
razvoju lokalne skupnosti in njene pre-
poznavnosti. 

Predlagatelj: Kulturno društvo Križevski 
rogisti

mag. Tjaša Kos     

Maksimilijan Lebar – dobitnik priznanja s
plaketo in listino

Martin Koroša – dobitnik pisnega priznanja
Občinskega sveta

Martin Koroša, rojen 17. 7. 1959, je član 
Prostovoljnega gasilskega društva Kri-
ževci (v nadaljnjem besedilu PGD Križev-
ci) in Športnega društva Križevci. 

Gasilstvo ga je privlačilo že od mladih 
let, saj se je v gasilski organizaciji sprva 
usposobil za operativnega gasilca, nato 
za nižjega častnika in pozneje za gasil-
skega častnika. V sklopu svojega aktiv-
nega delovanja v gasilskem društvu je 
tako opravil tečaj za gasilca, tečaj za vod-

jo enote ter tečaj za strojnika. Leta 1992 
je postal predsednik PGD Križevci in 
tako prevzel upravno vodenje društva. 
Svoje delo je zelo uspešno opravljal vse 
do leta 2013. 

V dobrih 20 letih predsedovanja je zaslu-
žen za ureditev infrastrukture in podob 
gasilskega doma z okolico. Po zaslugi 
Martina Koroša so ustrezno uredili in 
opremili notranjost večnamenske dvo-
rane ter sanitarije v prostorih gasilskega 

doma. Na gasilskem domu so zamenja-
li streho in uredili kurjavo na plin. Prav 
tako so s pomočjo evropskih sredstev 
zamenjali okna, uredili fasado stavbe in 
asfaltirali parkirišče. Ob 110-letnici de-
lovanja društva so na njegovo pobudo 
kupili prvo avtocisterno za potrebe de-
lovanja društva, posledično so prav za-
radi nakupa avtocisterne dogradili novo 
garažo. Gasilsko društvo Križevci je pod 
njegovim vodstvom postavilo nov mej-
nik na področju modernizacije voznega 
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gasilskega parka z nakupom novega ga-
silskega vozila GV-1 v letu 2014. Martin 
Koroša je bil zelo aktiven tudi na podro-
čju delovanje civilne zaščite, saj se je po 
vrnitvi s služenja vojaškega roka ude-
ležil v srbskem Zemunu 2-mesečnega 
usposabljanja za pirotehnika. Bil je član 
civilne zaščite v Ljutomeru, nekaj časa 
kot edini pirotehnik v občini Ljutomer. 
Udeleževal se je različnih usposabljanj 
v Poljčah. Leta 1991, v času vojne za sa-
mostojno Slovenijo, je bil vpoklican za 
uničevanje neeksplodiranih pirotehnič-
nih sredstev, ki so jih našli in uničili kar 
nekaj. 

Pri svojem delovanju v gasilski dejav-
nosti je v ospredje zmeraj postavljal 
društveno in skupno korist ter tako pri-
speval k prepoznavnosti in aktivnosti 

PGD Križevci. Zaradi svoje nesebičnosti 
in požrtvovalnosti pri opravljanju gasil-
skega dela je prejel številna priznanja, 
diplome in odlikovanje gasilske pla-
menice I. in II. stopnje. Prav tako je kot 
predsednik gasilskega društva zgledno 
in vzorno sodeloval s Krajevno organi-
zacijo Rdeči križ Križevci. Pomagal je pri 
soorganiziranju skupnih občnih zborov 
društev, odstopil in zagotovil prostore 
za izvedbo sestankov KORK Križevci v 
prostorih gasilskega doma ter aktivno 
pomagal pri ostalih dejavnostih orga-
nizacije. Kot krvodajalec je daroval kri 
več kot 10-krat, prvič leta 1984. Nena-
zadnje je Martin Koroša dolgoletni član 
Športnega društva Križevci, kjer aktivno 
deluje in igra v sekciji namiznega tenisa, 
s čimer prispeva k prepoznavnosti in de-
lovanju športnega društva. 

Predlagatelji: Prostovoljno gasilsko 
društvo Križevci, Krajevna organizacija 
Rdečega križa Križevci,  Športno društvo 
Križevci 

osebni arhiv

Miran Jurkovič je s svojim večletnim 
nesebičnim delom in požrtvovalnostjo 
pripomogel k razvoju in prepoznavnosti 
obeh vasi – Kokoriči in Berkovski Prelogi 
ter gasilskega društva Kokoriči-Berko-
vski Prelogi.
 
Aktiven je  na številnih področjih. V PGD 
Kokoriči-Berkovski Prelogi deluje že 53 
let. Za  požrtvovalno delo je prejel znački 
za 40 in 50 let ter priznanje gasilske zve-
ze III. stopnje. Obenem je aktiven član 
ŠD LO-KO, ponosni darovalec krvi in član 
Rdečega križa. Je vojni veteran, sodelo-
val pa je tudi v obrtni zbornici.  

Zaveda se majhnosti vasi in pomena 
pomoči. S svojimi strokovnimi nasveti 
in delom nesebično pomaga vaščanom. 
Z zidarskim znanjem in izkušnjami je 
veliko pripomogel k obnovi gasilskega 
doma in vaške kapele, s svojim pozitiv-
nim značajem pa nenehno skrbi za dob-
ro vzdušje med vaščani.

Obrtnik je že 37 let in zaposluje 7 de-
lavcev. Kot gradbeni mojster se je lotil 
izgradnje neobičajnih gradbenih objek-

tov, med katerimi nedvomno izstopajo 
stanovanjske hiše na Juršovki v Ljuto-
meru, na Grabah in na Moti. Pogosto 
so mu zaupana tudi višinska gradbena 
dela na sakralnih objektih. Trenutno si 
je zadal projekt obnove domačega go-
spodarskega poslopja v videzu osveže-
ne naravne opeke. S svojimi bogatimi 
izkušnjami s področja zidarstva ponudi 
koristen nasvet vsakomur. Kot obrtnik 
je navezal stik z mnogimi, kar je pripo-
moglo k prepoznavnosti in razvoju obeh 
vasi tudi izven naše občine.

Njegovi prvi koraki zaposlitve so bili si-
cer v policiji, vendar je kmalu spremenil 
svoje mišljenje in poklic. Namesto da bi 
vaščane kaznoval, jim raje priskoči na 
pomoč. 
Prosti čas aktivno preživlja s partnerko in 
vnukom. 

Kljub vsej svoji zaposlitvi je pripravljen 
prisluhniti in pomagati vsakomur. Vašča-
ni si želimo dobrega sodelovanja tudi v 
bodoče,  naj mu roka še dolgo služi za 
vihtenje zidarske žlice, čeprav tehnika 
nadomešča tudi že to delo.

Predlagatelji: VO Kokoriči – B. Prelogi, 
PGD Kokoriči – B. Prelogi, Anton Petovar   

mag. Tjaša Kos     

Miran Jurkovič – dobitnik pisnega priznanja
Občinskega sveta
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Občina Križevci je marca pričela s po-
stopkom javnega naročila za izbiro 
izvajalca gradbenih del za projekt Re-
konstrukcije LC 388 061 Sveti Jurij−Bu-
čečovci (2. faza). Na javni razpis se je pri-
javilo 6 ponudnikov. Gradbena pogodba 
je bila aprila sklenjena z najugodnejšim 
izvajalcem Legartis, d. o. o., iz Lendave, 
ki je izvedel dela v vrednosti 252.306,10 
EUR. Gradbeni nadzor nad investicijo je 
izvajal Štefan Rajnar. Uvedba v delo je 
potekala 8. maja.

V sklopu projekta so izvedli rekonstruk-
cijo lokalne ceste od km 0+139 do km 
1+427, uredili  bodo površine za pešce in 
delno za kolesarje. Izvedena je bila zašči-
ta obstoječih komunalnih vodov ter no-
vogradnja cestne razsvetljave, meteorne 
kanalizacije in sekundarnega vodovoda. 

V sklopu projekta so izvedli zaščito ozi-
roma prestavitev komunalnih vodov 
(vodovoda, telekomunikacije in elektro 
vodov ter priključitev sekundarnega na 
transportni vodovod). 

Vozišče lokalne ceste je bilo izvedeno 
kot novogradnja po celotni trasi obde-
lave od km 0+139 do km 1+430, kjer se 
naveže cesta na obstoječi nadvoz nad 
avtocesto. Cesta od začetka obdelave 
(km 0+139) do otoka za umirjanje pro-
meta (km 1+035) je bila zgrajena s širino 
vozišča 5.00 m, izven naselja pa s širino 
5.50 m. Dela so bila zaključena julija.

mag. Lidija Domanjko
Jožef Lebar 

Rekonstrukcija ceste v Bučečovcih

Za dolgoletno aktivno in požrtvovalno 
delo v domačem kraju. 

Malo je danes ljudi, ki prostovoljno in 
brez plačila za svoje delo pomagajo v 
prid lokalne skupnosti, domačih dru-
štev in organizacij. Eden od teh članov je 
Srečko Bohanec iz Stare Nove vasi. 

Predsednik gasilskega društva Stara 
Nova vas je bil 8 let, nato pa je prevzel 
funkcijo blagajnika, ki jo opravlja še da-
nes. Pridružen je tudi ekipi Rdečega kri-
ža kot bolničar. Veliko ur je posvetil ob-
novi in urejanju gasilskega doma. Deluje 
vestno, požrtvovalno in povezovalno na 
področju izobraževanja in organiziranja 
prireditev. Opravlja tudi druge naloge 
za dobrobit društva, poleg tega skrbi 
za njegov dober ugled, izogiba se kon-

fliktnim situacijam in je zelo pozitivno 
naravnan za nadaljnje delo v društvu. To 
je danes eden izmed zelo pomembnih 
dejavnikov dobrega sodelovanja v posa-
mezni skupini. 

Prav tako je član Športnega društva Sta-
ra Nova vas, kjer je prebil veliko število 
ur. Pomagal je pri izgradnji slačilnic, po-
laganju kanalov okrog igrišča in urejanju 
okolice. Nekaj časa je bil tudi tajnik ŠD 
Stara Nova vas. Njegovo sočutje do dru-
gih se kaže tudi v tem, da je sovaščanom 
uredil več zaposlitev v podjetju T-2, d. 
o. o. Daljnega leta 2006 je bilo podjetje 
šele v zagonu in je potrebovalo mlad ka-
der, ki ga na vasi ni primanjkovalo. Tako 
je uspešno zagotovil zaposlitev šestim 
vaščanov. Zelo rad priskoči na pomoč 
tudi sosedom – prigradnji, kmetijskih 

opravilih, pripravi kurjave … 

Predlagatelj: Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Stara Nova vas

osebni arhiv

Srečko Bohanec – dobitnik pisnega priznanja
Občinskega sveta
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Župan Občine Križevci mag. Branko Be-
lec je aprila podpisal gradbeno pogod-
bo za projekt obnove mosta v Iljaševcih 
s Komunalnim podjetjem Ormož, d. o. 
o. Vrednost del znaša 78.965,51 EUR. 
Investicija je sofinancirana po 23. členu 
Zakona o financiranju občin. Z deli so 
pričeli julija, v skladu s pogodbo pa je 
rok za dokončanje del 30. september. 
Cesta na tem odseku je zaprta, obvoz je 
urejen. 

mag. Lidija Domanjko 
Jožef Lebar

Obnova mosta v Iljaševcih

Župan Občine Križevci mag. Branko Be-
lec in direktorica gospodarske družbe 
GMW, d. o. o., Petra Weindorfer sta 14. 
maja 2020 podpisala gradbeno pogod-
bo v vrednosti 141.120,97 EUR. V sklopu 
investicije bo urejen park pred občinsko 
zgradbo.

Urejajo tlakovane pohodne površine, 
javno razsvetljavo, nameščajo urbano 
opremo – betonsko klop brez naslona 
dolžine 22 metrov z lesenimi sedišči,  
urejajo pa tudi novo parkovno zasaditev 
dreves, žive meje iz tise, zasaditev vrtnic 
in japonske medvejke.

Nadzor nad investicijo vrši AKEN ING, d. 
o. o.. Uvedba v delo je potekala 20. maja, 
gradbena dela pa v času pisanja prispev-
ka še potekajo.

mag. Lidija Domanjko

Ureditev parka pred občinsko zgradbo



Investicije

14

V četrtek, 28. maja 2020, sta župan Ob-
čine Križevci mag. Branko Belec in direk-
torica Komunalnega podjetja Ormož, d. 
o. o., Pavla Majcen podpisala gradbeno 
pogodbo v vrednosti 135.055,36 EUR. 
Nadzor nad gradnjo bo vršilo podjetje 
AKEN ING, d. o. o., iz Borecev.

Pogodba zajema izvedbo tretje faze za-
menjave cevi, trasa pa poteka od gasil-
skega doma v  Iljaševcih do naselja Stara 
Nova vas, in sicer v skupni dolžini 990 m. 
Dimenzija vodovoda je DN150 mm. Na 
trasi bodo namestili tudi nadzemne hi-
drante za požarno varnost in obnovili hi-
šne priključke vseh uporabnikov na liniji. 
Zadnja faza izvedbe del v naselju Stara 
Nova vas bo potekala prihodnje leto.

Lidija Domanjko

Podpisana pogodba za zamenjavo vodovodnih 
cevi

V torek, 2. junija 2020, sta župan Občine 
Križevci mag. Branko Belec in direktor 
gospodarske družbe Nograd, d. o. o., 
Marko Novak podpisala gradbeno po-
godbo za rekonstrukcijo lokalne ceste 
v Zasadih v vrednosti 81.404,47 EUR z 
DDV. Nadzor nad gradnjo je izvajal Inže-
niring Rajnar, Štefan Rajnar, s. p.

Lokalna cesta povezuje občini Križevci in 
Radenci oziroma naselji Zasadi in Murski 
Vrh. Leta 2016 je bila obnovljena cesta 
od križišča z lokalno cesto LC 388061 
Bučečovci–Sv. Jurij ob Ščavnici skozi na-
selje Zasadi do gozda, v letošnjem letu 
pa so rekonstruirali traso ceste v dolžini 
približno 344 m, ki poteka skozi gozd, 
večinoma na javni parceli št. 1032 v k. o. 
Vučja vas.

Rekonstrukcija lokalne ceste je obsegala 
širitev, sanacijo in razširitve obstoječe-
ga vozišča, izvedbo nove voziščne kon-
strukcije, rešitev in obnovo odvodnjava

nja ceste ter izvedbo novega nosilnega 
in obrabnega asfaltnega sloja. 

Uvedba v delo je potekala  5. junija, sredi 
meseca julija so bila dela zaključena.

mag. Lidija Domanjko

Rekonstrukcija ceste v Zasadih
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Že lanskega decembra so nas dosegle 
novice o tem, da se je na Kitajskem po-
javil nov virus – SARS-CoV-2, ki povzroča 
koronavirusno bolezen COVID-19. Na 
drugem koncu sveta, oddaljen od naše 
vsakdanjosti nam je predstavljal le ene-
ga izmed mnogih virusov, ki bo izginil, 
kakor je prišel. Pa ni bilo tako. Ko smo 
zakorakali v leto 2020, si niti v sanjah 
nismo mogli predstavljati, kaj vse bo sle-
dilo v prihodnjih mesecih. Svet ni (več) 
tako velik kot se zdi na prvi pogled, s 
spremembami in napredkom družbe je 
postal  dosegljiv njegov sleherni košček.
 
Skupaj s popotniki si je virus utrl pot v 
Evropo. V Italiji se je pojavilo novo ža-
rišče bolezni, od tam pa se je virus vztraj-
no širil v sosednje države. V začetku mar-
ca se je pojavil tudi v Sloveniji. Privajati 
smo se začeli novim razmeram, novi re-
alnosti. Maske in razkužila so postali ob-
vezna oborožitev. Otroci so ostali doma 
in starši smo se soočili z novim izzivom 
– šolanjem na domu. Kmalu smo posta-
li omejeni na lastna stanovanja in hiše 
z dvoriščem. K sreči na vasi tega nismo 
občutili tako intenzivno kot v mestih. 
Tudi vsakodnevni opravki so dobili nov 
pomen. Kdaj na banko, kdaj na pošto, 
prerekali smo se o tem, kdo in kdaj bo šel 
v trgovino in kaj vse potrebujemo ali ne, 
se med policami grebli za zadnje zavit-
ke toaletnega papirja, moke in kvasa ter 
se pritoževali nad vsakim in vsem. Vsaka 
novost pač prinese nepopisno zmedo in 
na kupe vprašanj.
 
A človek se vsega navadi. Navadili smo 
se mask na obrazu in dosledne higiene 
rok. Navadili smo se učnih ur, predavanj 
in sestankov pred računalnikom. Na-
vadili smo se na to, da ne potrebujemo 
vsega takoj, da ni treba za vsako malen-
kost teči v trgovino in je dovolj večji me-
sečni nakup. Kar naenkrat je bilo dovolj 
časa za vse – za druženje in igro z otroci, 
pogovor, preizkušanje novih receptov, 
peko kruha, urejanje vrta, sprehod po 
gozdu, za branje dobre knjige ali ogled 
filma. Življenje se je za hip umirilo – vsaj 
za tiste, ki niso branili prve bojne vrste 
− toda na preizkušnji so se znašli medse

bojni odnosi, duševne in socialne stiske 
pa so se še poglobile.
 
S pravočasnimi ukrepi in njihovim upo-
števanjem smo dosegli preklic epide-
mije v državi, a virus ostaja prisoten. 
Številka okuženih in žrtev po svetu je 
še vedno visoka. Kakorkoli obrnemo in 
nam ni všeč, smo prisiljeni v bivanje z 
novim virusom, o katerem ne vemo prav 
veliko in ga šele spoznavamo. Na podla-
gi dejstev, ki jih imamo, smo si ustvarili 
vsak svojo sliko in tako nekateri zganjajo 
pretirano paniko, spet drugi pa se 

požvižgajo na vse in se naslanjajo na raz-
lične teorije zarote. Prav je, da izberemo 
zlato sredino in spoštujemo osnovna 
pravila za preprečevanje okužb, poskr-
bimo za lastno varnost in zdravje ter se 
izognemo nadaljnjim neprijetnostim, ki 
jih bo virus še povzročal.

Aleksandra Žunič
mag. Tjaša Kos

Ko se svet ustavi - čas koronavirusa
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Pandemija zaradi koronavirusa SARS-
-CoV-2 se bo zagotovo vpisala v sve-
tovno zgodovino dogodkov, ki so vsaj 
za nekaj časa spremenili svet. Ne samo 
da se je za nekaj časa ustavilo javno živ-
ljenje v Občini Križevci, ampak tudi po 
vsem svetu. Tako smo se čez noč znašli 
v izrednih razmerah; ustavilo se je javno 
življenje, omejeni smo bili na najožje čla-
ne in celo na občine.
 
Na Občini Križevci smo že takoj nasled-
nji dan po razglasitvi epidemije opravili 
prvi neformalni sestanek s člani štaba CZ 
Križevci, ki so mu prisostvovali poveljnik 
CZ Križevci Miran Ros in člana Andrej 
Weis in Danijel Lesničar. Seznanili smo 
se s sprejetimi ukrepi vlade RS, ki se doti-
kajo aktivnosti Občine za preprečevanje 
širjenje virusa Covid-19.  Po navodilu in-
špektorata za zdravje RS smo zaprli vsa 
javna igrišča in ogradili igrala z ustrezni-
mi trakovi. V sodelovanju s Komisijo za 
članice pri Gasilski zvezi Križevci smo 
vzpostavili dežurstvo osmih gasilk pro-
stovoljk za morebitno pomoči pri oskrbi 
z živili starejšim in bolnim občanom, po 
dogovoru z OŠ Križevci pa so se javile 
tri vzgojiteljice, prostovoljke, ki so bile 
pripravljene izvajati varstvo otrok na 
domu, če bi bila oba starša zaposlena v 
institucijah, nujnih za nemoteno življe-
nje prebivalstva. Za pomoč pri oskrbi, 
za zaznavanje morebitnih potreb in tudi 
finančnih stisk občanov so se aktivirale 
vse krajevne organizacije Rdečega križa 
v Občini: Boreci, Ključarovci, Križevci, 
Stara Nova vas in Logarovci. V PGD Sta-
ra Nova vas smo formirali petčlansko 
posebno ekipo operativcev za razku-
ževanje prostorov in jih opremili z vso 
potrebno ustrezno zaščitno opremo, s 
kompresorjem za razkuževanje prosto-
rov in z zadostno količino razkužila.

Po prevzemu prvih 500 zaščitnih mask 
iz državnih blagovnih rezerv 18. marca,  
ki smo jih takoj odstopili Domu Lukavci, 
nam je bilo jasno, da bo potrebno nujno 
naročiti zaščitne maske pri komercialnih 
dobaviteljih. V tem času je Vlada RS spre

jela sklep o obveznem nošenju zaščitnih 
mask v zaprtih javnih prostorih, kar pa je 
pomenilo, da so se dogovorjeni roki pri 
dobaviteljih za dobavo zaščitnih mask 
podaljšali za nedoločen čas. Zaščitnih 
mask enostavno ni bilo mogoče dobiti 
nikjer v Sloveniji in tujini. Čez noč smo se 
odločili, da maske zašijemo sami s pro-
stovoljci, kajti tudi vsi registrirani šiviljski 
obrati niso mogli zagotoviti dobave ši-
vanih mask v sprejemljivem roku. 

Dogovorili smo se s prostovoljko Matejo 
Horvat iz Vučje vasi, ki nam je s pomoč-
jo moža in hčere v pičlih 36 urah zašila 
1.180 zaščitnih pralnih mask. Le-te smo 
naslednje jutro, 2. aprila, s pomočjo za-
poslenih na Občini Križevci in članov CZ 
Križevci ustrezno zapakirali v PVC vreč-
ke. S pomočjo gasilcev vseh dvanajstih 
PGD v občini smo tako še isti dan dosta-
vili v nabiralnik vsakemu gospodinjstvu 
po eno masko. 

Epidemija Covid-19 in Občina Križevci

Silva Duh



17

Nadležen virus

Teden dni pozneje, 9. aprila, pa smo na 
tak način v gospodinjstva dostavili še 
dodatnih 2.600 zaščitnih pralnih mask. 
Tudi te smo zašili sami s pomočjo pro-
stovoljk in prostovoljcev, in sicer so šiva-
le: Helena Kranjc iz Lukavcev, Majda Ža-
lar iz Grab, Diana Gabrc in Stanka Slavič 
iz Stare Nove vasi, Lijana Jurak in Tatjana 
Prelog iz Logarovcev, Darja Cof, Jožica 
Poredoš, Marija Sagaj, Slavica Hanžič, 
Elvira Štuhec in Branko Kurbos iz Ključa-
rovcev, Darja Oletič iz Kokoričev ter Ma-
teja Horvat iz  Vučje vasi. 

V času razglašene epidemije je bilo v 
občini Križevci aktiviranih več kot 50 
prostovoljcev za različne aktivnostih 
pri izvajanju ukrepov za preprečevanje 
širjenja virusa Covid-19 ali za oskrbo 
pomoči potrebnim. Kar nekaj neimeno-
vanih občanov je pomagalo pri dostavi 
živil ali zdravil svojim starejšim sosedom, 
študentje pa so pomagali osnovnošol-
cem pri učenju na daljavo. Pohvalno je, 
da smo se vsi skupaj odzvali solidarno, 
strpno, predvsem pa samozaščitno, kar 
največ pomeni pri preprečevanju širje-
nja virusov. 

Tisti, ki smo že nekaj let v formacijah 
zaščite in reševanja, smo navajeni na 
»klasične« naravne nesreče in raznovr-
stne požare, poznamo osnovne taktične 
postopke za zajezitev ali preprečevanje

 

širjenja nesreč in znamo predvideti situ-
acije. Pri epidemiji Covida-19 pa je bilo 
zaradi nepoznavanja osnovnih dejstev 
o virusu ter njegove nepredvidljivosti 
bistveno težje voditi in ustrezno pre-
ventivno delovati tudi v primeru izbru-
ha žarišča okužb v našem okolju. Toda 
discipliniranost in odgovorno izvajanje 
ukrepov za preprečevanje širjenja virusa 
naših občanov je pripomogla k temu, da 
smo prvi val okužb preživeli zdravi. 

V času nastajanja tega zapisa se korona 
virus Covid-19 po Sloveniji spet počasi 
in vztrajno širi. Spet so obvezne zaščitne 
maske v zaprtih javnih prostorih, zbira

nje ljudi pa je omejeno na 50 oseb. Tok
rat imamo že vsi skupaj nekaj več izku-
šenj in prisotnega je manj strahu. Kljub 
temu pa se moramo obnašati predvsem 
odgovorno in samozaščitno.

Čas korona virusa je lahko za vse skupaj 
priložnost, da si prevrednotimo priori-
tete življenja. Letos pač ne bomo do-
pustovali v eksotičnih krajih sveta in o 
tem sproti obveščali svojih FB prijateljev 
v pričakovanju 33 všečkov, ampak se 
bomo bolj posvetili svojim najbližjim in 
naši lepi domovini Sloveniji.

Miran Ros
 poveljnik CZ Občine Križevci

Danijel Lesničar
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V času širjenja koronavirusa je še pose-
bej pomembna zaščita in samozaščita 
rizičnih skupin oseb (tudi otrok), ki imajo 
zaradi različnih osnovnih zdravstvenih 
stanj večje možnosti za okužbo z viru-
som in težji potek bolezni. Ogrožene so 
predvsem osebe:
– po presaditvi čvrstih organov,
– s specifičnimi vrstami raka,
– ki prejemajo tarčna zdravila, ki lahko 
prizadenejo imunski sistem,
– po presaditvi kostnega mozga v zad-
njih 6 mesecih,
– s težko respiratorno stisko zaradi pljuč-
ne fibroze, težke astme ali težke KOPB,
– z redkimi boleznimi in prirojenimi na-
pakami,
– z imunosupresivno terapijo, ki po-
membno poveča tveganje za okužbo,
– s srčno okvaro ali srčnim popuščanjem,
– nosečnice … 

Kako ravnati, če spadate v rizično 
skupino?

– Strogo se izogibajte stikom z osebami, 
ki kažejo znake prehladnega obolenja 
(vročina, kašelj), 
– ne hodite od doma,
– ne udeležujte se nobenih druženj, niti 
z družinskimi člani,
– ne hodite v trgovino ali v lekarno, hra-
no ali zdravila vam lahko prinese kdo 
drug in jih pusti pred vrati, da se zmanj-
ša možnost stika,
– bodite v stiku z drugimi na daljavo (te-
lefon, splet, družbena omrežja),
– svojega zdravnika ali druge nujne služ-
be po potrebi kontaktirajte po telefonu 
ali po spletu,
– nenujne predvidene kontrolne pregle-
de se odloži, v zdravstveno ustanovo 
pojdite le, če je nujno in po predho-
dnem dogovoru,
– zmanjšajte čas, ki ga preživite v sku-
pnih prostorih z ostalimi družinskimi 
člani (kuhinji, kopalnici, dnevni sobi) in 
ne delite predmetov, kot so posoda, bri-
sače …
– prostori naj bodo dobro zračeni, 

– poskusite biti ves čas 2 m oddaljeni 
od ljudi, s katerimi živite, in po možnosti 
spite v ločeni postelji oziroma sobi, 
– pogosto umivanje rok in higiena kašlja. 
(Povzeto po priporočilih NIJZ) 

Zbrali smo nekaj osebnih izkušenj ljudi, 
ki sodijo v rizično skupino: 

Aleksandra, 35 let:

»Ker prejemam terapijo z biološkimi zdra-
vili, ki zavirajo delovanje imunskega siste-
ma, spadam v skupino oseb s povečanim 
tveganjem za okužbo z novim koronavi-
rusom in posledično težji potek bolezni. 
V času povečanega števila okužb sem se 
zadrževala doma in se nisem izpostavljala 
večjim skupinam ljudi, tudi nujne nakupe 
in druge opravke so opravljali ostali člani 
družine, ki so strogo upoštevali pravila 
higiene ob vračanju domov. Vsi redni pre-
gledi so bili ali prestavljeni ali pa izvedeni 
v obliki telefonskega pogovora,  injekcije 
zdravila pa sem si v tem času aplicirala 
doma.« 

Natalija, 34 let:

»Sem ledvični bolnik in zaradi tega spa-
dam v rizično skupino glede okužbe s 

COVID-19. Ko se je začela karantena, sem 
se zadrževala doma, če pa me je pot kam 
zanesla, sem vedno nosila masko in si re-
dno umivala ter razkuževala roke. Tudi 
na dializi, ki jo obiskujem 3-krat tedensko, 
smo se strogo držali pravil in tako je ostalo 
tudi po karanteni. Ko pridemo pred vhod, 
si razkužimo roke, potem nam izmerijo 
temperaturo, seveda pa je obvezno noše-
nje mask.« 

Terezija, 80 let:

»Sem srčni bolnik po operativnem posegu 
na srčnih zaklopkah. V času karantene 
sem se strogo zadrževala doma in se za 
nekaj časa celo izolirala od lastne družine, 
saj so vsi zaposleni in v stiku z različnimi 
ljudmi, zato je bila tudi večja verjetnost 
za prenos okužbe. Ob obveznih in neod-
ložljivih pregledih pri specialistu je bilo 
seveda pomembno dosledno spoštovanje 
ukrepov, torej vzdrževanje razdalje, redno 
nošenje maske, umivanje in razkuževa-
nje rok. Še vedno se zadržujem predvsem 
doma, vso potrebno redno zdravstve-
no oskrbo opravi patronažna sestra na 
domu, z zdravniki pa svojci kontaktirajo 
po telefonu ali elektronski pošti.« 

Aleksandra Žunič
Denis Antolin

Ranljive skupine oseb v času širjenja okužbe 
COVID-19
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Neenakomeren utrip gospodarstva

Letošnji marec, april in maj so bili za go-
spodarstvo izjemno negotovi. Negoto-
vost je še vedno prisotna. Res pa je, da 
so določene panoge začele delati s pol-
no paro, druge še ne. Nekatera podjetja 
na srečo (še) niso začutila tako imenova-
ne korona krize.

V naši občini je kar nekaj gospodarskih 
družb in samostojnih podjetnikov. Vsi 
so se po svojih močeh prilagajali zahtev-
nim razmeram. Tisti, ki so nemoteno de-
lali, so bili v skrbeh glede količine posla 
in zdravja zaposlenih. Tisti, ki niso mogli 
ali niso smeli delati, so lahko čas čakanja 
izkoristili za analizo in obnovo poslovnih 
načrtov. Nekateri so morda izkoristili čas 
za vsaj malo počitka. Verjamem, da je 
bilo slednjih zelo malo. Ali nič. 

Pa vendarle, država je zagotovo po naj-
boljših močeh pomagala, da gospodar-
stvo ni zastalo. Da se ni vse ustavilo. In 
da je zdaj turizem oživel. Marjana Ferlina 
sem prosila, naj opiše svojo izkušnjo. Kot 
je dejal, je bil situaciji primerno zelo ne-
jevoljen, zdaj ima precej dela.

Stanko Zver, direktor podjetja Gea Vi-
poll, d. o. o., je povedal: »Stanje v času 
COVID-19 je zagotovo imelo velik vpliv na 
poslovanje vseh podjetij, tako malih kot 
velikih. Življenje na vseh področjih se je čez 
noč spremenilo. Bili smo in smo še soočeni 
z novimi izzivi. Naše izdelke prodajamo, 
montiramo in servisiramo po celem svetu, 
zato omejitve potovanj predstavljajo tako 
za nas kot za naše kupce velik problem. S 
proizvodnjo smo nemoteno nadaljevali, 
seveda pa smo pri tem uvedli varnostne 
ukrepe, ki so jih predlagale pristojne insti-
tucije. V času razglašene epidemije nismo 
odpuščali, tudi na čakanje nismo poslali 
nikogar. Res pa je, da smo iskanje novih 
kandidatov začasno zamrznili. Razlog, 
da proizvodnja normalno poteka, je pred-
vsem v naročilih iz preteklega leta. Posle-
dice virusa pa se bodo čutile  v naslednjem 
letu, saj so naši kupci začeli z omejeva-
njem investicij. Prepričani smo, da te po-
sledice ne bodo prehude.« 

Sandra in Drago Belec, direktorica in 
tehnolog podjetja Cornus, d. o. o.,: »Tako 
kot vsako leto smo se tudi letos v začetku 
leta pripravljali na novo sezono. Proizvo-
dnjo smo planirali tako, da bi maksimalno 
izkoristili naše kapacitete. Že v januarju se 
je pokazalo, da smo imeli predolg zimski 
spanec in je topla zima povzročila, da so 
nekateri neučakanci že v začetku febru-
arja iskali sadike. Vsekakor prehitro. Naše 
dolgoletne izkušnje in trma so izhodišče, 
da sadike zelenjadnic, začimbnic in jagod 
ponudimo na trg šele konec februarja. 

Začelo se je obetavno; lepo vreme, dobre 
in kakovostne sadike, polni rastlinjaki … 
Nato pa: koronavirus. Strah, negotovost, 
kaj bomo s sadikami, kaj če zbolijo sode-
lavci …  Zaposlene smo poučili o ukrepih, 
uvedli redno razkuževanje, večje razdalje 
med delom in med malico, sadike smo 
strankam prodajali kar preko ograje. Kljub 
temu da smo bili vsi zdravi, je bila prisotna 
negotovost. Se bodo sadike prodajale, kaj 
bo z gospodarstvom, plačilna disciplina?  
Številne trgovine so zaprli. Večji vrtnarski 
centri in zadruge so sicer ostali odprti in 
tako smo razvozili vsaj nekaj sadik. Konec 
marca je zagodlo še vreme. Takrat se je 
prodaja sadik popolnoma  ustavila, tudi 
sadjarji so zaradi 

pozebe ostali brez pridelka. Slabše pomla-
di si ne bi mogli zamisliti. 

V zelo kratkem času smo s pomočjo pos-
rednika ponudili sadike v spletni prodaji: 
dostavasadik.si in tako kljub karanteni 
omogočili ljudem, da so lahko kupili naše 
sadike. Dostava je bila zelo hitra in se je iz-
vajala po vsej Sloveniji.

Zaradi pritiskov je vlada kmalu omilila 
ukrepe in dovolila poslovanje tudi cvetli-
čarjem. Odprle so se mnoge cvetličarne in 
vrtnarije, ki od nas kupujejo sadike. Prav 
tako je lepše vreme naredilo svoje in april 
je bil res pester. Verjetno je bila v velikem 
odstotku ravno karantena tista, ki je v lju-
deh sprožila razmišljanje in zavedanje o 
pomenu samooskrbe in tako se je mnogo 
ljudi odločilo za vrtnarjenje. Veliko je bilo 
tudi začetnikov. Upamo, da to zavedanje 
o samooskrbi ostane v ljudeh.

Aprila smo v prodaji nadoknadili vse, kar 
je bilo marca izgubljeno. Naša dobra eki-
pa zaposlenih je zdržala pritisk trga in us-
peli smo dostaviti večino sadik. Nihče od 
zaposlenih ni zbolel. Večina jih niti ni ka-
zala strahu pred virusom, ampak so zav-
zeto opravljali svoje delo.« 



V naši občini je aktiven tudi odbor za 
gospodarstvo in turizem, v tem man-
datu mu predseduje David Antolin, ki 
je izkušnjo opisal z naslednjimi bese-
dami: »V letošnjem letu sta naša država 
in s tem naša občina doživeli hud pretres 
v gospodarstvu. Čas koronavirusa je za 
mojo družino predstavljal zanimiv izziv. 
Šolanje otrok od doma in služba so nam 
občasno predstavljali nemalo zapletov. V 
tem času sem si vzel več časa za domače 
in opravljanje del, ki sem jih prelagal že 
dalj časa. Ob sproščenem vzdušju doma je 
po drugi strani vsaka pot skozi mesto po-
kazala pravi obraz stanja, ki se je dogaja-

lo. Prazne ceste, zaprta podjetja, obrtniki 
brez dela, zaprta cerkev …

Koronavirus je povzročil veliko gospodar-
sko škodo, ki si je ne moremo več privošči-
ti. Sem mnenja, da s spoštovanjem ukre-
pov varnostne razdalje, nošenjem mask 
in razkuževanjem rok lahko zadostno 
poskrbimo, da bo virus med nami krožil v 
minimalnem obsegu. Prav tako se je tre-
ba zavedati, da ni junak tisti, ki gre bolan 
v službo, ampak tisti, ki ostane doma. In 
tako miselnost si moramo vcepiti v glavo 
tako delavci kot delodajalci.   
Odbor za gospodarstvo in turizem občine 

Križevci pri Ljutomeru pripravlja razpis 
za vzpodbujanje razvoja gospodarstva s 
krepitvijo malega gospodarstva in pod-
jetniške iniciative. S tem ukrepom želimo 
spodbuditi samozaposlovanje, začetne 
investicije, investicije v razširitev dejavno-
sti in razvoj ter posledično zniževati soci-
alne transferje.«

mag. Tjaša Kos
arhiv podjetja Cornus, d. o. o.
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Kmetijstvo v času koronavirusa

Generalna skupščina Združenih naro-
dov je leto 2020 razglasila za mednaro-
dno leto zdravja rastlin. Zdrave rastline 
so vir življenja, delovanja ekosistemov 
ter zagotavljanja hrane. Zdrave rastline 
tudi varujejo okolje, gozdove, biotsko 
raznovrstnost in zmanjšujejo učinke 
podnebnih sprememb. Povsod po sve-
tu so načrtovali vrsto dejavnosti in do-
godkov za osveščanje ljudi o pomenu 
skrbi za zdravje rastlin, ki so strateškega 
pomena za prehrano ljudi in živali, pa 
so ta prizadevanja v zadnjem času za-
senčili ukrepi za zajezitev koronavirusa. 
Tako smo hote ali nehote prednost pred 
varstvom rastlin dali varstvu zdravja lju-
di. Človeštvo je na najbolj brutalen način 
spoznalo, kako ranljiv in krhek je global-
ni svet, ki se bo moral v kratkem spopasti 
z velikimi izzivi. Gospodarske posledice 
koronavirusa bodo prav gotovo zelo ve-
like. Tudi v kmetijstvu. Ukrepi za zajezi-
tev koronavirusa so krepko posegli tudi 
na področje kmetijstva, zato se bo moral 
kmet v prihodnje, če bo hotel preživeti, 
prilagoditi novim razmeram: na eni stra-
ni digitalizaciji, na drugi pa sodelovanju 
med kmeti, panogami in organizacijami, 
ki kmete zastopajo.

S spremembami, ki so nastale zaradi 
koronavirusa, so se soočili tudi kmetje v 
občini Križevci. Med njimi sem naredila 
kratko anketo in dobila 18 odgovorov. 
Med najbolj pogostimi odgovori glede 
usmerjenosti kmetijske panoge (možnih 
je bilo več odgovorov) so živinoreja (11-

krat), poljedelstvo (11-krat), vinogradni-
štvo (4-krat), sadjarstvo (1-krat), vrtnar-
stvo (1-krat) in sirarstvo (1-krat). 

Najpomembnejše vprašanje je bilo, ali 
kmetovalci občutijo vpliv koronavirusa 
na njihovo kmetovanje. Štirinajst kme-
tov (78 %), ki so izpolnili spletno anketo, 
že občuti vpliv pandemije koronavirusa 
na njihovo kmetovanje, štirje kmetje (22 
%) pa zaenkrat direktnega vpliva še ne 
občutijo.  

Graf 1: Ali občutite vpliv koronavirusa na 
vaše kmetovanje? 

Koronavirus je torej poskrbel za spre-
membe v kmetijstvu. Kmetijam, ki imajo 
zagotovljen odkup (4), se ne pozna raz-
lika v prodaji, kmetijam, ki prodajajo ne-
posredno potrošnikom (7), se je prodaja 
v šestih primerih zmanjšala, v enem pa 
povečala. Kmetije, ki imajo tako zago-
tovljen odkup kot tudi prodajo nepos-

redno potrošnikom (7), se je v enem pri-
meru prodaja povečala, v štirih primerih 
zmanjšala, ena kmetija pa ne občuti raz-
like. Povprečna ocena anketiranih je, da 
se jim je prodaja zmanjšala za 70 %, tisti, 
ki pa se jim je povečala, pa ocenjujejo to 
povečanje za 30 %. 

Graf 2: Ali se je prodaja na vaši kmetiji 
v času virusa povečala, zmanjšala ali ni 
razlike? 

Ker je koronavirus prinesel s sabo več-
je število ukrepov za zajezitev le-tega, 
so se tudi kmetje srečali z ukrepi, ki so 
vplivali na njihovo kmetovanje. Največji 
vpliv se čuti ob popolni ustavitvi turizma 
in zaprtju gostiln, restavracij, vrtcev in 
šol, ker to zanje pomeni popolno ustavi-
tev degustacij in prodaje izdelkov preko 
teh kanalov.
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Graf 3: Kateri ukrepi  so imeli  vpliv na vaše kmetovanje?

V anketi je bilo postavljenih tudi nekaj trditev, ki so jih anketi-
ranci morali oceniti, v kolikšni meri držijo za njihovo kmetijsko 
dejavnost. Predstavljene so v naslednjem grafu.
Graf 4: Ocenite naslednje trditve o vplivu razglasitve epidemi-
je in z njo povezanimi ukrepi na vaše kmetovanje. 

Graf 4: Ocenite naslednje trditve o vplivu razglasitve epidemi-
je in z njo povezanimi ukrepi na vaše kmetovanje. 

Iz grafa je razvidno, da koronavirus ni imel enakega vpliva na 
kmetije in da so posledično odgovori zelo raznoliki. Kmetom 
je bil v več primerih otežen dostop do strank in prodaja na 
tržnicah, saj so bile le-te zaprte. Prav tako so v več primerih 
padle cene kmetijskih pridelkov in izdelkov, zmanjšala pa se 
je tudi prodaja izdelkov, storitev in blaga. Kmetje se  po večini 
niso soočili z večjim povpraševanjem po lokalnih izdelkih, saj 
je tudi povpraševanje po njihovih izdelkih in uslugah upadlo. 
Na to se je navezovalo tudi vprašanje, kako ocenjujejo komu-
nikacijo in promoviranje lokalne (slovenske) hrane v času ko-
ronavirusa.

Graf 5: Kako ocenjujete komunikacijo in promoviranje lokalne 
(slovenske) hrane v času koronavirusa?

Več kmetov je ocenilo promocijo kot zadovoljivo oziroma 
dobro (povprečna ocena je 3- zadovoljivo). Potrošniki se zače-
njajo zavedati prednosti lokalnega nakupovanja, kar v zadnjih 
tednih kažejo tudi s svojimi dejanji. Kljub temu bi lahko bila 
promocija lokalne slovenske hrane predvsem preko vseh vrst 
medijev še okrepljena. Ne le v času krize, ampak tudi v »nor-
malnih« pogojih. Potreben je poudarek, da zaloge hrane niso 
le zadostne za preživetje, pač pa nam slovenski kmetje nudijo 
zdravo in kakovostno hrano pridelano po visokih standardih, 
za katero smo lahko le hvaležni. Tako so zaradi nekaterih ukre-
pov tri anketirane kmetije spremenile način trženja izdelkov, 
tako da so ponudili dostavo na dom ali pa pošiljali izdelke po 
pošti. Pri promociji jim je zelo pomagalo tudi spletno oglaše-
vanje, ki so se ga sedaj, ko niso imeli neposrednih stikov s po-
trošniki, posluževali v večji meri.

Trenutna dogajanja bodo imela na kmetovanje dolgoročen 
vpliv, tako je odgovorilo enajst anketiranih, sedem jih je mne-
nja, da posledic ne bo. Več kot polovica anketiranih je torej 
prepričanih, da bodo trenutna dogajanja imela na kmetova-
nje dolgoročen vpliv. Tudi vpliv na zavedanje potrošnika o po-
menu kmetijstva in domače proizvodnje, vpliv na kupno moč 
ljudi, finančni vpliv na izpade prihodkov kmetij in investicije. 
Nekateri so izrazili upanje, da dolgoročnega vpliva naj ne bi 
bilo oziroma bi bil le pri zavedanju ljudi o pomenu lokalne 
hrane. Veliko anketirancev se strinja, da se pogled potrošnika 
na kmeta in slovensko hrano (počasi) izboljšuje in upajo, da 
bo tako ostalo tudi po krizi. Posledice koronavirusa, ki jih iz-
postavljajo kmetje, so predvsem nestabilnost trga, velike zalo-
ge pridelka in nižje cene. Strinjajo se, da je potrebno sprejeti 
več ukrepov, ki bi ublažili negativne posledice, kot so omejen 
uvoz, regulacija trga s pomočjo državnih ukrepov, zavedanje o 
samooskrbi in spodbujati nakupe lokalnih proizvodov (hrane, 
pijače, strojev, zdravil), saj se s tem omogočijo delovna mesta 
na podeželju. 

Križevski kmetje se tako kot ostali kmetje v Sloveniji srečujejo 
s preprekami in ukrepi, povezanimi s koronavirusom. Takšna 
situacija je zelo problematična, je pa tudi priložnost za več ne-
posredne prodaje, spodbujanje domače živilskopredovalne 
industrije ter večje zavedanje med potrošniki, da potrebujemo 
domačo slovensko hrano. 

Maja Žalar
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Pojem kultura uporabljamo v različnih 
pomenih. Z njo velikokrat mislimo na 
različne oblike umetniškega ustvarjan-
ja: glasbene, literarne, likovne in druge 
človekove estetske ter idejne dosežke. 
Po do sedaj znanih ugotovitvah no-
bena druga živalska vrsta ne premore 
ustvarjalnega in zavestnega estetske-
ga izražanja – to je posebnost človeške 
vrste. Vsak posameznik se od rojstva 
naprej vključuje v kulturne okvire neke 
družbe. Kultura torej predstavlja način 
življenja pripadnikov neke družbe. Po 
mojem mnenju se je kultura v naši obči-
ni razvila na visok nivo, kar se kaže skozi 
številne aktivnosti društev, ki delujejo na 
tem področju, in skozi visoko obiskanost 
prireditev, ki se skozi vse leto dogajajo v 
občini.

Zaradi epidemije koronavirusa so se  
kulturni sporedi spraznili, odpovedali so 
številne kulturne in glasbene prireditve.  
Kulturniki so bili zaradi narave svoje-
ga dela, ki v veliki meri, vsaj ko gre za 
uprizoritvene umetnosti, zahteva in 
pričakuje fizično prisotnost in stik, med 
prvimi, ki so nehali delati in bodo med 
zadnjimi, ki bodo spet lahko začeli na 
način, kot smo ga poznali do sedaj. 

V naši občini je bil zadnji kulturni do-
godek, ki so ga izvedli pred razglašeno 
epidemijo, tradicionalni letni koncert 
pihalnega orkestra KUD Križevci, in sicer 
8. 3. 2020. Pihalni orkester je napolnil 
dvorano križevskega kulturnega doma 
in s skrbno izbranim repertoarjem sk-
ladb navdušil obiskovalce. 

Po posredovanih informacijah pred-
sednice Kulturnega društva Križevci 
pri Ljutomeru Silve Duh je bil v skladu 
z njihovim planom dela 5. 3. 2020 izve-
den Zbor članov društva. Zaradi razmer, 
ki niso predvidevale večjih omejitev, je 
Kulturno društvo potrdilo načrt aktivno-
sti in dogodkov kot vsako leto. Načrto-
vana sta bila dva dogodka v času  Tedna 
ljubiteljske kulture, in sicer 19. 5. 2020 
Literarni večer s pisateljem, pesnikom, 
slavistom, učiteljem in publicistom 
Štefanom Kardošem s prikazom filma 

Stric Geza ide v Zaturce, in 22. 5. 2020 
Pogovorni večer o skladatelju, dirigentu 
in pedagogu Cirilu Cvetku, na katerem 
bi gostovali njegov sin, etnomuzikolog, 
ilustrator, pedagog in lutkar Igor Cvetko, 
direktorica Slovenskega inštituta za gle-
dališče Slogi iz Ljubljane, ga. Mojca Jan 
Zoran in dekliška pevska skupina Me-
losanika pod vodstvom Melanije Mar-
kovič, ki bi zapela nekaj pesmi, ki jih je 
uglasbil Ciril Cvetko. Zaradi razglašene 
epidemije in omejitvenih ukrepov sta 
bili obe prireditvi odpovedani. Literarni 
večer s Štefanom Kardošem je Kultur-
no društvo ob upoštevanju ukrepov za 
preprečevanje širjenja virusa izvedlo 
23. 6. 2020 zvečer, vendar brez prikaza 
filma. Pogovorni večer želi društvo prav 
tako izvesti v jesenskem času in upajo, 
da ukrepi za preprečevanje širjenja vi-
rusa ne bodo več onemogočali izvedb 
takšnih prireditev v zaprtih prostorih. 
 
Organizatorji festivala RePannonina so 
z 11. majem na svoji Facebook strani 
sporočili, da so bili zaradi nastale situ-
acije primorani odpovedati festival Re-
Pannonia 2020. Organizacijski odbor 
festival RePannonia in tabora Valilnica 
je na seji 2. maja 2020 sprejel sklep o 
odpovedi festivala RePannonia 2020 in 
tabora Valilnica 2020 zaradi epidemi-
je COVID-19 in njenih posledic. V svoji 
obrazložitvi so tako navedli, da urad-
no ni znano, kdaj se bodo lahko pon-
ovno izvajali večji dogodki, festivali in 
prireditve – po njihovih takratnih oce-
nah bi to bilo mogoče šele s 1. 1. 2021 
oziroma glede na epidemiološki sliko in 
oceno zdravstven stroke. Med drugim so 
tudi navedli, da sta festival in tabor v ve-
liki meri odvisna od promocije, ki je brez 
natančnih podatkov o datumih in prizo-
riščih ni mogoče izvajati, prav tako pa 
zaradi okrnjene gospodarske dejavnosti 
v času epidemije ni mogoče pridobiti 
ustreznih sponzorskih in donatorskih 
sredstev, nujno potrebnih za izvedbo 
festivala in tabora. Nenazadnje pa Društ-
vo 29 a ne more prevzeti odgovornosti 
za zdravje sodelujočih in obiskovalcev. 
Prav tako so se zahvalili za razumevanje 
in izkazano podporo. Napovedali so, da 

bosta festival RePannonia in tabor Valil-
nica s še širšim naborom kulturnih do-
godkov, delavnic in koncertov ponovno 
na sceni že naslednje leto. 

V času epidemije korona virusa je 
naenkrat obstalo tudi delo nevladnih 
organizacij. Kulturno, turistično in izo-
braževalno društvo Kelih je bilo primo-
rano odpovedati večino aktivnosti v 
okviru prireditve Prleška gibanica 2020. 
Najbrž marsikdo misli, da bi prireditev s 
kulinaričnim pohodom lahko v celoti iz-
peljali, saj je bilo od začetka junija dalje 
dovoljeno zbiranje do 200 ljudi na javnih 
prostorih, seveda ob ustreznih varnos-
tnih ukrepih. Resnično nemogoče pa je 
pripraviti vso ustrezno dokumentacijo 
za tovrstno prireditev v pičlih desetih 
dneh. Po besedah predsednice društ-
va mag. Tjaše Kos je imelo društvo še 
več težav zaradi celotnega projekta 
Ohranjanje in vključevanje kulinarične 
dediščine v gastronomsko ponudbo 
območja Prlekije, v katerega spada tudi 
prireditev Prleška gibanica. Projekt je 
sofinanciran  s strani Evropskega kmeti-
jskega sklada za razvoj podeželja in Pro-
grama razvoja podeželja RS/CLLD. Štiri 
od petih delavnic je društvo nameravalo 
izvesti v drugi polovici marca in aprila, 
žal pa jih niso mogli. Vse so prestavljene 
na pozno jesen, kajti v poletnih mesecih 
je izvedba tudi brez ukrepov skoraj ne-
mogoča zaradi dopustov in dela na pol-
ju. Tako jim je v času samoizolacije uspe-
lo posneti le izobraževalni film o prleški 
gibanici in izdati brošuro. Ker imajo pro-
jekti tudi predvidene zaključke izvedbe 
in določene termine za oddajo poročil, 
je društvo moralo poslati vlogo za po-
daljšanje izvedbe projekta, kar pomeni, 
da bodo tudi predvidena sofinancirana 
finančna sredstva temu primerno pre-
jeli pozneje, saj bodo zaradi napovedi 
jesenskega vala okužb Prleško gibanico 
v celoti izvedli šele naslednje leto junija. 
Sicer so odpadli tudi manjši dogodki, ki 
jih organizirajo vsako leto v tem času. Le 
Bralni klub Kelih, ki deluje v okviru društ-
va, je svoja redna mesečna srečanja pre-
selil v virtualni svet, kjer so se članice 
srečevale še pogosteje. 

Nadležni virus
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Članice Bralnega kluba Kelih so tako v 
izrednih razmerah izpeljale tudi tradici-
onalni dogodek Noč knjige, in sicer 23. 
4. 2020, ko se praznuje Svetovni dan 
knjige. Noč knjige je prostovoljni sa-
moorganizirani vsenarodni in medna-
rodni projekt, ki se letos odvija sedmo 
leto zapored v Sloveniji, v zamejstvu in 
širom sveta. Tema virtualnega srečanja 
je bila Knjiga in vino. Vsaka članica je na 
kratko predstavila knjigo, ki jo trenutno 
bere, in povedala, katero slovensko vino 
je izbrala za to priložnost. Na ta način je 
bila izražena podpora tako projektu Noč 

knjige kot slovenskim vinarjem v trenu-
tni situaciji. 

Z 31. 5. 2020 so v Sloveniji preklicali epi-
demijo, življenje se je počasi začelo pos-
tavljati nazaj v prejšnje stalnice na različ-
nih področjih življenja, tudi na področju 
kulture. Tako so ob upoštevanju smernic 
izpeljali že nekatere kulturne prireditve 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
Glede na trenutno epidemiološko sliko 
se zbiranje in prirejanje različnih priredi-
tev zopet omejuje. 

Prispevek zaključujem v upanju in želji, 
da bi se kulturno dogajanje v občini po-
novno razživelo, saj menim, da ob obi-
sku različnih prireditev, predvsem kul-
turnih, vsaj za hip pozabimo na trenutne 
skrbi in tegobe, kar pa v teh težkih časih 
še kako prav pride. Po drugi strani pa 
smo ljudje tudi družabna bitja, ki za svoj 
normalen obstoj in delovanje potrebu-
jemo človeški stik in družbo.

Urška Osterc
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Zaradi širjenja koronavirusa so s skle-
pom vlade od 16. marca naprej zaprli 
šole in vrtce. Ta sklep je na glavo postavil 
ne le vsakdanjik odraslih, temveč tudi 
vsakdanjik naših otrok. Vrtec smo zaprli. 
Prešli smo v obdobje, ko nismo vedeli, 
kaj nam prinaša prihodnost in kaj se bo 
zgodilo. Težko je bilo nam, še težje pa je 
bilo verjetno otrokom, ko se je njihova 
rutina skozi noč spremenila. Bili smo v 
skrbeh, kaj nam vse to prinaša, sprem-
ljali smo novice, predvsem pa smo se 
spraševali, kako naj vse to pojasnimo 
svojim najmlajšim, ki jim ni bilo jas-
no, kaj se dogaja. Kaj je virus, kako se 
prenaša, zakaj moramo biti doma, kaj 
se zgodi, če kdo zboli, zakaj ne smejo k 
babicam in dedkom, zakaj se ne more-
jo več igrati s svojimi prijatelji? Majhne 
glavice postavljajo mnogo vprašanj, bile 
so zaskrbljene in potrebovale so pre-
proste razlage.

Mamice smo svoje otroke povprašale o 
tem, kako so se v času »korona počitnic« 
počutili, kaj so doma počeli, kaj jim je 
bilo najbolj zanimivo, nato pa njihove 
odgovore in misli tudi zapisale.

»Na čas epidemije me najbolj spominja, 
da nisem hodil v vrtec, sem si ves čas mor-
al umivati in razkuževati roke in mi ni bilo 
treba z mamo in atijem hoditi v trgovino.

Ati in mama sta mi razložila, zakaj so se 
šole in vrtci zaprli. Povedala sta mi, da ima 
tisti, ki se je okužil s koronavirusom, po-
višano temperaturo in težave z dihanjem 

ter da se ta virus zelo hitro prenaša, zato 
se ne smemo družiti. Skrbelo me je, da bi 
se tudi jaz okužil.

Ker nismo smeli hoditi na obiske in jih 
sprejemati, sem se bolj družil z mamo, ati-
jem in Žigom ter babico in dedkom, s kat-
erima živimo skupaj. Veliko smo kartali in 
se igrali različne družabne igre. V tem času 
smo tudi veliko kolesarili, vendar samo 
znotraj križevske občine. Med kolesarjen-
jem sem mamo in atija ves čas spraševal, 
če smo še vedno v naši občini, da ne bi 
kršili pravil. Veliko časa sem preživljal zu-
naj in pomagal dediju pri skrbi za živali na 
kmetiji.

Nisem se smel družiti s prijatelji, zato smo 
se znašli in smo se igrali ter pogovarjali kar 

preko ceste. Ko se je mimo peljal avto, smo 
se morali skriti. Biti smo morali zelo glasni, 
da smo se slišali. Imeli smo se zelo lepo. Ni-
koli ne bom pozabil igre na takšen način.

V času koronavirusa sem počel stvari, ki jih 
prej nikoli nisem: snemal sem film z mrzlo 
sestrično, imel sem zajtrke v postelji, kosil 
sem travo, hodil sem po strehi. 

Čeprav je bilo v času epidemije veliko lepih 
in posebnih trenutkov, si ne želim, da bi se 
situacija ponovila, saj se sedaj lahko druži-
mo in bomo lahko šli na morje«

Aljaž Rajnar, 6 let
arhiv družine Rajnar

»Bilo je 13. 3. 2020. Mamica in ati sta 
rekla, da se bomo od ponedeljka igrali 
le še doma, saj se je pojavil čuden virus. 
Korona mu je ime. No, midva pa sva Jan 
in Zala Balažic. Sva dvojčka. Na začetku 
najinih počitnic, midva sva jih kar tako 
poimenovala, je bilo super. Nama se je 
zdelo tako lepo, da sva imela mamico in 
atija samo zase. Tudi njima ni bilo potreb-
no iti v službo. Najin dan se vedno začne 
zelo zgodaj, saj nisva velika zaspančka. 
Ker pa ne marava risank, se je dan pričel 
z gledanjem knjig in pripovedovanjem 
pravljic. Nato sva po zajtrku želela takoj 
ven. Včasih nam vreme ni ugajalo, a smo 
se potem igrali s kockami, risali in se igrali 
igro, kjer sva iskala enake slike. Igrali smo 
se tudi gibalne igre ob glasbi, plesali in 
peli. Res nam nikoli ni bil dolgčas. 

Ko se zaradi virusa zapre tudi vrtec 
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Zelo rada imava tudi živali, zato sva se 
večkrat odpravila k sosedovim, kjer sva 
od daleč opazovala majhne bike in opo-
našala njihovo oglašanje. Sproti pa sva 
še ponovila oglašanje drugih domačih 
živali. Z mamico in atijem smo tudi kole-
sarili po naši prelepi občini. Midva imava 
takšno super prevozno sredstvo, ki sva ga 
poimenovala kar kočija. Ta najina kočija 
je res dobra, saj se v njej počutiva kot princ 
in princesa. Drugi naju vozijo, midva pa 
lepo opazujeva okolico. Ko sta se želela 
mamica in ati spočiti, sva midva v najinem 
peskovniku, ki sva ga poimenovala Mivki-
na pekarna, izdelovala pecivo in tortice. 
Čudno nama je bilo le to, da k nama niso 
mogli priti prijatelji, da bi se skupaj žogali, 
lovili in vozili z avtomobili. Veva, da je to 
super, da imava eden drugega, ampak sva 
se naveličala sestrsko-bratske družbe in si 
želela, da bi spet videla svoje prijatelje v 
vrtcu in seveda najini prijazni vzgojiteljici, 
Simono in Brigito.

In tako je prišel dan, ko sva se spet odpra-
vila iskat lepe spomine v vrtec, igrat s pri-
jatelji in klepetat z vzgojiteljicama. Vam 
priznava, da se je bilo vseeno spet težko 
ločiti od mamice in atija.« 

Zala in Jan Balažic, 2 leti
arhiv družine Balažič

»Pravijo, da ima vse v življenju smisel. Da 
je v vsakem slabem nekaj dobrega. Tako je 
bilo tudi v času koronavirusa. Izgubili smo 
družabno življenje, pridobili pa to, česar 
prej nismo imeli, to je čas. Naš dragoceni 
čas zase in za družino. Biti z družino 24 ur 
na dan je danes privilegij. Tako sem ves čas 
preživel z mamico in atijem. Veliko smo se 
igrali, ustvarjali, pogovarjali in sprehajali 

okrog hiše. Na vrtu smo marsikaj skupaj 
postorili, sadili rože, pekli kruh in pecivo 
in še bi lahko našteval. Zanimive so bile 
tudi risanke in s strahom smo spremljali 
poročila o širjenju virusa in kako se obva-
rovati pred njim. Izdelali smo tudi maske 
za obraz in se zavedali, kako pomembna 
je higiena rok.

To so bili trenutki, ki jih ne bom nikoli po-
zabil. «

Lian Antolin, 5 let
arhiv družine Antolin

»Ko je bil koronavirus, nismo smeli v trgo-
vino, na igrala, na bazen in v vrtec. Super 
pa je bilo, ker mama in ata nista šla v služ-
bo. Tako sta bila ves čas z nama z bratcem. 
Vsak dan smo počeli kaj zanimivega. Naj-
boljše mi je bilo, ko smo kolesarili. Tudi 
moj brat Adam se že vozi brez pomožnih 
koles, a sem jaz hitrejša od njega.«

Ema Zorman, 6 let
arhiv družine Zorman

»Pogrešal sem prijatelje in prijateljice iz 
vrtca. A sem se vsak dan doma igral s se-
strico Emo, mamo, atijem, babico in ded-
kom. Dobil sem tudi darilo za rojstni dan: 
zajčka Črnka in Belka. Vsak dan sva ju z 
Emo lovila in se igrala z njima. Zelo rad 
imam živali. Sedaj smo dobili še dve mački 
in tako imamo kmetijo. Juhej!«

»Ko smo ostali doma, nama je bilo fino. 
Veliko smo se igrali z mamico in atijem, 
ker pa onadva nista imela počitnic in sta 
morala hoditi v službo, sta naju takrat ču-
vala babica in dedek. Imeli smo srečo, da 
je bilo velikokrat lepo vreme in smo tako 
največ časa preživeli zunaj. Delali smo 
na vrtu, urejali smo dvorišče, se žogali, 
spuščali zmaja ali se igrali v peskovniku, 
spuščali po toboganu in gugali. Ko nam 
je postalo doma dolgčas, smo se peljali 
s kolesom ali pa smo šli na sprehod ok-
rog jezera, ki je čisto poleg nas, s sabo pa 
smo vzeli ribiško palico in mrežo, v katero 
smo ujeli kakšno ribico ali pa žabico, ki 
smo jo samo pogledali, nato pa izpustili 
nazaj v vodo. Ker smo imeli doma češnje, 
sva se naučila plezati po njej in nabirati 
te slastne sadeže, iz katerih smo naredili 
kompot, marmelado in kdaj pa kdaj tudi 
spekli kakšno sladico, česar sva se najbolj 
razveselila. Ko je bil zunaj dež, smo gledali 
risanke, se igrali s kockami, sestavljali žele-
znico ali pa risali, ustvarjali s plastelinom 
ter naredili kakšen eksperiment, recimo 
vulkan, ki bruha peno.

Čas doma je minil res hitro, vendar pa 
nama je manjkala družba sosed, s kateri-
ma se večkrat igramo skupaj, in prijateljev 
iz vrtca. Vse sva res že zelo pogrešala in 
komaj sva čakala, da se vrneva v družbo.«

Vid in Matija Počič, 2 in 4 leta
arhiv družine Počič

Maja Žalar

Adam Zorman, 4 leta
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Leto 2020 nas je zasulo s spremembami. 16. marca se je začelo 
šolanje od doma, prva dva tedna ga nihče ni jemal resno, a 
kmalu se je to spremenilo. Bile pa so tudi izjeme.

Šolski novinarji smo se povezali in iz karantene pisali članke, ki 
so odraz tistih mesecev. Zapisani so kronološko od marca nap-
rej in jih lahko berete kot dnevnik. Nekateri so bili objavljeni na 
šolski spletni strani.

MAREC
Prvi dnevi doma
Napisala Veronika Kos, 8. b

Osnovnošolci smo morali zapustiti šolske klopi zaradi korona-
virusa, ki se je začel širiti po državi. Šolski novinarji smo aktivni 
tudi doma in pišemo članke, da jih boste lahko prebrali na šol-
ski spletni strani.

Učenci doma ne počivamo, pridno se učimo na daljavo. Učitel-
ji so nam že v petek povedali, kaj moramo narediti, na šolski 
spletni strani pa imamo za vsak predmet napisano, kaj je pri-
poročljivo narediti. 

Mislim pa, da v tej situaciji doma ne uživamo. Pogrešamo 
prijatelje, sošolce ...  Ne smemo se družiti, kar je v tej situ-
aciji edino pravilno, saj bomo le tako premagali virus. Ceste, 
igrišča, parkirni prostori … vse je prazno. Imamo pa odlično 
priložnost, da poskrbimo zase. Najbolje je, da gremo na spre-
hod z družino.  Tako poskrbimo, da si naše oči odpočijejo od 
elektronskih naprav. 

Lahko se učimo nov jezik, preizkušamo nove jedi v kuhinji, la-
hko naredimo čistko v stanovanju ali hiši. Možnosti je veliko. 
Vsak od nas lahko pripomore, da se virus neha širiti, tako da 
ostane doma.  
Uživajte doma in ne pozabite na šolo.

Intervju s starši v začetku karantene
Maša Slavinec, 9. a

Koronavirus nam je že prvi teden postavil življenje na glavo. 
1. Kakšno je vajino mnenje o koronavirusu?
»Oba: Zagotovo nam je postavil življenje na glavo. Zdi se, da nas 

je malo ustavil, saj meniva, da je življenjski tempo prehiter in se ne 
zavedamo pravega pomena življenja.«

2. Kako vama je spremenil trenutno življenje? 
»Mama: Delam v turizmu in vpliv koronavirusa se je precej hitro 
pokazal. Tako smo jaz in moji sodelavci sedaj doma.

»Ata: Zaposlen sem v kliniki v Avstriji, ki še deluje, kljub temu da 
je veliko bolnikov odšlo domov. Tam smo predvsem zaradi varo-
vanja.«

3. Kaj delata sedaj, ko imata veliko časa? Ali vama je dol-
gčas?
»Mama: Opravljam gospodinjska opravila, perem, kuham, 
pospravljam, preberem tudi kakšno knjigo in si ogledam film, 
občasno grem na sprehod. Tudi dolgočasim se včasih.«  

»Ata: Ko nisem v službi, zunaj poprimem za katerokoli delo. Ved-
no se najde nekaj, zato mi doma ni dolgčas.«

4. Ali te skrbi, da si se v službi okužil?
»Ata: Navajen sem, da si ves čas umivam in dezinficiram roke, se 
držim higiene, držim razdaljo z ostalimi ter nosim zaščitne roka-
vice.«

5. Kako dolgo mislita, da bo to še trajalo?
»Mama: Upam, da bo čim prej mimo. Menim, da nekje do junija.« 

»Ata: Več kot tri mesece.«

6. Ali mislita, da so vsi ukrepi potrebni ali gre zgolj za pre-
tiravanje?
»Oba: Ukrepali smo še prepočasi in še vedno niso dovolj ostri. 
Opažava tudi, da se nekateri ljudje ne držijo ukrepov in jih ne 
jemljejo resno.« 

7. Kakšna pa se vama zdi ideja o šolanju na domu?
»Oba: Dobra. Zdi se nama pametno, saj tako otroke spodbudimo 
k sprotnemu učenju in delu. Upava, da se tega držijo vsi otroci.« 

Šola doma
Napisala Michelle Brumen, 8. b

16. 3. 2020 je bil prvi dan, ko smo učenci začeli šolanje na 
domu. Učitelji so nam posredovali naloge v spletne učilnice in 
tako lahko vadimo in utrjujemo svoje znanje. Razlog za šolanje 
na domu je koronavirus COVID-19. 

Življenje se nam je kar precej spremenilo, saj ne smemo v jav-
nost in se ne smemo izpostavljati možnosti za okužbo.

Čas si zapolnim tako, da zjutraj naredim nekaj nalog za dva ali 
tri šolske predmete. Ko naredim, kar sem si zadala, grem ven in 
izkoristim sončne popoldneve z družino.

Šok na kvadrat



Nadležni virus

26

NEOBIČAJEN ČAS
Napisala Tamara Kosi, 8. b

Nismo vedeli, da bo stvar s koronaviru-
som tako zelo resna. Zaradi tega smo 
doma, kar je po eni strani super. Včasih 
imamo občutek, da so počitnice.

Po drugi strani pa nas bolezen bega. 
Nihče ne ve, kaj se bo zgodilo. In ničesar 
ne moremo spremeniti. Ker ne obiskuje-
mo šole, se moramo organizirati doma. 
Na spletu učitelji objavljajo naloge. Te 
naloge moramo opraviti vsi učenci.

Tole je precej neobičajno življenje.

Stvar je resna!!!
11. dan karantene
Napisala Renee Barbara Čepe, 8. b

V tem času, ko je vse obrnjeno na glavo, 
sem vam želela povedati, kako preživ-
ljam čas v karanteni.
 
Življenje v karanteni je cela zmešnjava, 
posebej za nas učence. Od jutra do veče-
ra sedim pri računalniku. Za primer vze-
mimo 11. dan karantene. Zbudim se ob 
osmih (naj vam povem, da me bolečine 
od vsega tega sedenja presneto zdelajo, 
ko grem spat) in si kot vsak človek, ki bi 
rad normalno deloval, pripravim zajtrk.

Nato pogledam novice, saj me zanima, 
kaj se dogaja – še posebej zdaj, v času 
virusa. Grem na prvo stran brskalnika in 
odprem prvo novico, ki se pojavi.

Ko končam z ogledom novic, pogledam, 
ali so naši učitelji dodali snov na šolsko 
spleto stran. Če ne, si naredim plan, po 
katerem bom ta dan delala, kar pa po ve-
čini gre po zlu, ker vsak dan odkrijem, da 
je bila snov dodana kasneje.

Karantena se nadaljuje
Spremenjeno življenje.
Samoizolacija!
Učenje!
Potreba po družbi!
Napisala Betty Čepe, 7. a

V današnjem času se dogaja veliko stva-
ri, tako pozitivnih kot negativnih. Med 
slednje spada koronavirus. V zadnjem 
času je več negativnih kot pozitivnih in 
zato moramo vsi stopiti skupaj in si po-

magati, četudi na daljavo, saj se bomo le 
s skupnimi močmi prebili skozi te težke 
čase.

Del karantene je tudi šolanje na domu. 
Ta del ni nikomur lahek, ker se nabe-
re veliko snovi. Če ne delamo sproti, se 
nam lahko zgodi, da nalog ne bomo 
mogli rešiti. Da se bomo lahko čim prej 
vrnili v šolske klopi, se moramo vsi drža-
ti predpisov, namenjenih zagotavljanju 
varnosti in zdravja.

Veliko ljudi jih upošteva, a se še vedno 
najdejo sebičneži, ki jih ne. Sedaj imajo 
družine čas zase, lahko se družijo, se po-
zabavajo z igrami in se imajo doma lepo 
brez tega, da bi ves čas mislili samo na 
delo in na stvari, ki se dogajajo po svetu. 

Kot vsi ostali sem tudi sama v karanteni 
in vem, da je včasih težko slediti vsem 
nalogam, ki jih dobimo. Vsem želim ve-
liko zdravja in potrpežljivosti.

APRIL 
SVETOVANJE
Tako! In šola je zaprta!
Napisal Žan Bogdan, 7. b

Že 6 tednov ne hodimo  v šolo. Nekate-
rim je to všeč, drugim  ne, saj pogrešajo 
sošolce. 

Kaj vam svetujem?

Da vam čas hitreje mine, se zaposlite z 
delanjem domačih nalog, saj se vam 
bo to upoštevalo pri ocenah, preberi-
te kakšno knjigo, hodite na sprehode v 
naravo ...

Najbolj pa se boste zamotili, če boste 
delali tisto, kar vam je všeč in kar radi 
počnete. Seveda pa ne pozabite ostati 
doma in ostanite zdravi.
#OSTANIDOMA

Še  vedno  karantena  in  še  vedno ka-
rantena. Kdaj  bo  konec?
Napisala Adrijana Filipič, 8. b

Za vas sem napisala članek, da vam malo 
skrajšam čas. Napisala vam bom svoja 
doživetja v času karantene.

V karanteni smo vsi doma, se dolgoča-

simo in ne vemo, kaj bi sploh delali. No, 
priporočam vam, da kaj spečete, greste 
na sprehod, berete knjige, se naučite kaj 
novega ...

Naj vam povem eno svoje doživetje. 
Neki dan sem pekla piškote in takrat je 
šlo vse narobe. Najprej se mi je skoraj 
pokvaril multipraktik. Nato je bilo nekaj 
časa v redu, a ko sem dala margarino v 
mikrovalovno pečico, je nekaj počilo. 
Ugasnila sem jo in videla, da je stopljena 
margarina po vsej mikrovalovki. Počisti-
la sem jo. Na srečo ni z njo nič narobe in 
dela brezhibno. Tudi piškoti so bili zelo 
okusni. 

Oh, ko se bodo končali ukrepi, se bom 
najverjetneje v kakšnem parku srečala s 
sošolci. Vsi se zelo pogrešamo. Res pa si 
želim na tisto ekskurzijo na Češko, ki jo 
organizira šola za 3. triado. Res sem se je 
veselila, ampak najprej zdravje, potem 
pa je na vrsti vse ostalo. 

Na svetu bi najraje spremenila to, da bi 
ljudje začeli paziti na naravo in jo manj 
onesnaževali. Tudi higiene bi se morali 
bolj držati. In ko pridejo takšne situacije, 
bi morali hitreje reagirati.
Vem, da sem vam skrajšala vsaj nekaj 
časa. Vsi nestrpno čakamo, da bo vsega 
konec in bomo spet normalo živeli.

MAJ
VRNITEV V ŠOLO – toda le nekateri
Sestavili učenci 1. triade

18. maja 2020 smo se vrnili v šolo le 
učenci 1. triade in nekateri učitelji. Raz-
deljeni smo v več skupin, malicamo v ra-
zredu, razdalja med klopmi je večja. Tudi 
med sabo moramo upoštevati razdaljo 
in predvsem paziti na higieno.

Kljub temu se imamo fajn. Dopoldan se 
sproščeno učimo, v podaljšanem biva-
nju pa nam učitelji omogočajo igranje, 
kolikor se le da.

Najbolj pa smo veseli nabave skirojev. 
Šola jih je naročila kar 15, in sicer iz 
sredstev mednarodnega projekta Eras-
mus + KA1 (Zdrav duh v zdravem tele-
su). Naenkrat se lahko pelje cel razred, 
saj smo sedaj razdeljeni v skupine do 15 
učencev.
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Želje, spremembe
Piše Danijel Kolar, 7. a

Zdaj se lahko pogovarjamo preko elek-
tronskih naprav ali z maskami. Če bi se 
vse končalo, bi šel takoj ven in se družil 
s prijatelji. Želim si, da takih virusov svet 
več ne bi videl. Šel bi na morje, da bi lah-
ko plaval. Šel bi tudi v šolo, da bi videl 
sošolce, učitelje … in še več.

Na svetu bi spremeni, da ljudje ne bi 
onesnaževali okolja. Karantena me je 
naučila veliko in pridobil sem nove izku-
šnje.

LIST IZ DNEVNIKA OSMOŠOLKE
Kako poteka večina mojih dni v ted-
nu? 
Michelle Brumen, 8. b

Izbrala sem si sredo, 20. 5. 2020. Nimam 
razloga, zakaj ravno sredo. Mogoče zato, 
ker je sredi tedna.

Zbudim se okoli 7. ure. Seveda je moja 
jutranja navada, ko se zbudim, da 
pregledam socialna omrežja. To pri 
meni traja kar 10 minut. Nato se grem 
osvežit in uredit, čeprav moram ostati 
doma. Seveda pa ne izpustim zajtrka. 
Ko vse to opravim, pregledam urnik in 
si pripravim vse, kar potrebujem ta dan. 
Za šolo delam do kosila. Po kosilu imam 

čas zase. Ta čas rada preživim z družino 
v naravi, če je to le mogoče. Če je slabo 
vreme, gledam televizijo ali pa se z dru-
žino igramo družabne igre. Proti večeru 
se še učim, in sicer po navadi do 19. ure. 
Ko končam, opravim higieno in pogle-
dam dve do tri serije, ki so mi najljubše. 
Potem pa je čas za spanje.

To je bilo za danes vse. Se slišimo prihod-
njič. Adijo! 

JUNIJ 
Zdaj pa v šolo
Betty Čepe, 7. a

Po veliko tednih učenja od doma se je 
vlada odločila, da je varno in se lahko vsi 
osnovnošolci ter četrti letniki po vsem 
tem času spet udeležimo pouka v šoli.

Mnenja o tem so mešana. Nekateri bi 
raje ostali doma in tako zaključili šolsko 
leto, drugi so veseli, da se lahko vrnejo 
v šolske klopi in v živo vidijo sošolce po 
dolgem času, spet tretji pa ne vedo, kaj 
je boljše: ostati doma ali se učiti v šoli. 
Sedaj, ko se bliža zaključevanje ocen 
oziroma se je ponekod že začelo, je zna-
nje, ki smo ga pridobili času karantene, 
ključnega pomena. Veliko teže je tudi na 
ramenih učiteljev, ki morajo snov za 
nazaj razložiti vsem učencem, tako da 
jo razumejo in obenem pridobijo ter 

zaključijo ocene. S prihodom v šolo smo 
učenci začeli upoštevati pravila rednega 
nošenja mask. Veliki večini ljudi se je re-
dno nošenje mask najprej zdelo težko, 
ampak smo se s časom vsi navadili na ta 
nov »modni dodatek«. 

Zdaj pa moramo vsi še malo potrpeti do 
konca tega divjega šolskega leta, da si 
potem lahko učitelji, učenci in ostali za-
posleni privoščimo zasluženo sprošča-
nje doma ali pa morda kje drugje. 

Za učence OŠ Križevci smo to leto prip-
ravljali radijske oddaje in pisali članke 
Žan Bogdan, Michelle Brumen, Betty 
Čepe, Renee Barbara Čepe, Adrijana Fi-
lipič, Danijel Kolar, Veronika Kos, Tamara 
Kosi, Lucija Mesarič in Maša Slavinec.

Katja Koroša

Kako potekajo predavanja na dalja-
vo?

Ko se je v Sloveniji začela epidemija CO-
VID-19, smo študentje Univerze v Mari-
boru, ki obiskujemo Fakulteto za elek-
trotehniko, računalništvo in informatiko, 
dobili navodila o pravilni higieni in var-
nostni razdalji. 16. marca 2020 pa smo 
po e-pošti dobili uradno potrdilo, da se 
bodo predavanja in vaje do nadaljnjega 
izvajala na daljavo. Vsak profesor in asi-
stent, ki izvaja predmet, nam je posre-
doval navodila za izvedbo pouka preko 
orodja Microsoft Teams.

Microsoft Teams je aplikacija, ki omogo-
ča spletne konference. Vsak študent se v 

aplikacijo prijavi s svojim univerzitetnim 
elektronskim naslovom in geslom. Pro-
fesorji in asistenti so nam posredovali 
različna gesla za vpis v spletna preda-
vanja, določili pa so tudi  datume in ure 
izvajanja konferenc, ki so bolj ali manj 
enaki kot na urniku. Obisk vaj in semi-
narjev je v mojem primeru obvezen. Pri-
sotnost se preverja tako, da je po konča-
ni konferenci asistent ali profesor preveri 
seznam udeležencev. Na vajah nam je 
asistent delil navodila za različne naloge 
in jih razložil. Razvrstili smo se v skupi-
ne in določili datume zagovorov nalog. 
Predstavitve so potekale tako, da smo 
jih z ostalimi udeleženci delili na zaslo-
nu, ob tem pa razlagali svoje ugotovitve.

Ker se predavanja izvajajo na daljavo, 
nam zapiske posreduje nosilec pred-
meta. To stori preko spletnega portala 
E-študij, kjer ima vsak študent dostop do 
izvajanih predmetov, zapiskov, navodil 
in nalog. Pri nekaterih vajah, kot na pri-
mer računalniško programiranje,  imamo 
samostojne naloge, različne seminarske 
naloge, analize in predstavitve. Navodila 
nam podajo preko spletne konference, 
na E-študiju pa nam odprejo mapo, kjer 
lahko do določenega datuma oddajamo 
posamezne naloge. Vse naloge morajo 
biti oddane točno, saj brez opravljenih 
obveznosti na vajah ne smeš pristopiti 
k izpitu. Naloge nam nato na E-študiju 
tudi ocenijo ter po potrebi podajo ko-
mentarje.

Študentski pogled na čas karantene
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Določene predmete lahko opraviš s 
sprotnimi izpiti oziroma kolokviji. Pi-
sanje kolokvijev ni obvezno, je pa pri-
poročljivo. Po navadi se je to izvajalo v 
predavalnicah v obliki krajših testov.  V 
času karantene pa so se nosilci predme-
tov morali odločiti, ali nam bodo omo-
gočili izvedbo kolokvijev preko spleta ali 
pa bomo morali vsi na končni izpit. Pri 
predmetu, kjer se učimo o avdio in video 
tehnologijah, nam je profesor omogočil 
izvedbo preko spleta. Na določen datum 
in čas smo se zbrali v spletni konferenci, 
kjer nam je profesor posredoval poveza-
vo do kviza na E-študiju. Kviz je časovno 
omejen na 15−20 minut, vsebuje do 30 
vprašanj, vsako vprašanje pa je zapisano 
na svoji strani. Po zaključenem kvizu se 
izpiše ocena. Pri tem predmetu moramo 
pisati 4 pozitivne kvize in izvesti ustni 
zagovor, tako se predmet oziroma izpit 
šteje kot opravljen.

Ustni zagovori za naloge ali izpite se 
izvajajo posamično. Profesor določi se-
znam študentov po abecednem redu ali 
po vpisnih številkah. Na predviden da-
tum in čas zagovora se prijaviš v spletno 
konferenco predmeta in počakaš, da te 
profesor pokliče. Pri ustnih zagovorih je 
potrebno imeti vklopljen mikrofon in vi-
deokamero. Profesor postavi nekaj vpra-
šanj in na koncu pove zaključno oceno. 

Pisni izpiti na naši fakulteti naj bi bili iz-
vedeni po predvidenih datumih, saj o 
spremembah še nismo bili obveščeni.
Mnenja študentov glede izvajanja pou-
ka na daljavo so deljena. Nekaterim je ta 
način izvajanja lažji, saj jim ni potrebno 
obiskovati fakultete in imajo več proste-
ga časa. Drugi pa si želijo, da se to čim 
prej konča, saj pogrešajo druženje s so-
šolci, imajo pa tudi zmanjšano koncen-
tracijo na predavanjih, saj lahko neopa

ženo in brez pripomb počnejo druge 
stvari. Sama zelo pogrešam obisk fakul-
tete in druženje s sošolci. Delo na fakul-
teti so nam prilagodili po najboljših mo-
čeh in večjih sprememb v delovanju ne 
opažam. Še vedno dobivamo zadostno 
število informacij, od posameznega štu-
denta pa je odvisno, koliko truda bo vlo-
žil v študij.

Medeja Kuhanec

Spoštovani občani, težko je v tej poplavi 
informacij s strani vseh medijev poveda-
ti kaj novega. Kljub temu bom poskusila 
tudi jaz podati kakšen uporaben nasvet 
in na kratko opisati, kako je potekalo 
delo v ambulanti v tem času. Najprej bi 
se zahvalila vsem pacientom za potr-
pežljivost in razumevanje. Ambulanta je 
obratovala po ustaljenem urniku, največ 
dela je bilo opravljenega na daljavo, te-
lefonsko ali po elektronski pošti. V am-
bulanto so prihajali pacienti, potrebni 
neodložljive zdravstvene oskrbe, in pri 
tem upoštevali podana splošna navodila 
za obisk zdravstvenih ustanov (nošenje 
mask na obrazu, uporaba rokavic in raz-

kuževanje rok, upoštevanje priporočene 
razdalje med obiskovalci v čakalnici). To 
nam je v veliki meri olajšalo delo v am-
bulanti. 

Po preklicu epidemije smo začeli z de-
lom v ambulanti kot običajno za ta letni 
čas, pacienti pa še vedno vestno upo-
števajo navodila za osebno zaščito. Spet 
se počasi približuje obdobje prehladnih 
obolenj, viroz, gripe, morda ponovno 
tudi koronavirusa. Do tedaj uživajte v 
poletju in dopustu, veliko bivajte na 
odprtem, v naravi, ker veliko gibanja in 
druženja na svežem zraku krepi zdravje. 

Pri krepitvi zdravja ne pozabimo tudi na 
cepljenje proti gripi, ki ga bomo v am-
bulanti začeli izvajati z oktobrom, ter na 
cepljenje proti pnevmokokni pljučnici. 
Obe cepljenji sta posebej priporočljivi za 
ljudi nad 65. letom starosti ter za bolnike 
s kroničnimi boleznimi dihal in bolezni-
mi imunske pomanjkljivosti. Za konec še 
nasvet za prihajajoče jesensko obdobje 
prehladov in gripe – zaščiti naj se pred-
vsem tisti, ki zboli, da prepreči širjenje 
okužbe. Priporočam tudi, da oboleli os-
tane doma vsaj tri dni; če se stanje ne 
izboljša, naj poišče nasvet zdravnika. 

Jasminka Dukić

Splošna ambulanta v Križevcih v času 
epidemije s koronavirusom
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Letošnjo pomlad je v veliki meri zazna-
movala bolezen COVID-19, ki jo povzro-
ča virus SARS-CoV-2. Svetovna organiza-
cija je izbruh koronavirusa razglasila za 
pandemijo. Bolezen se je razkrivala po 
korakih, z vsakim novim pacientom, z 
vsako novo objavljeno raziskavo. Kljub 
vsemu smo še daleč od tega, da bi poz-
nali vse njene razsežnosti in posledice.

V Sloveniji smo prvo okužbo z novim 
koronavirusom zaznali v začetku marca. 
Kmalu so sledili ukrepi za preprečeva-
nje oziroma omejevanje širjenja virusa. 
Ukrepi so temeljili na navodilih Ministr-
stva za zdravje in Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (NIJZ). Vnemale so se 
razsežne razprave o tem, kakšna osebna 
varovalna oprema je primerna in kako 
zagotoviti dovolj opreme za vse.

Razglasitev epidemije bolezni COVID-19 
je lekarniške farmacevte našla dokaj 
nepripravljene, saj smo navodila in 
usmeritve pristojnih inštitucij pridobi-
vali počasi in v okrnjeni obliki. Imeli smo 
kar precejšnje težave s pridobivanjem in 
zagotavljanjem ustreznih zalog priporo-
čene zaščitne opreme (mask, rokavic), 
pa tudi razkužil, tako za samozaščito kot 
tudi za prodajo obiskovalcem lekarne, 
saj našim rednim dobaviteljem tovrstnih 
izdelkov glede na veliko povpraševanje 
v nastali situaciji žal ni uspelo zagotavlja-
ti pravočasno in v zadostnih količinah.

V lekarni, kjer smo zaposleni ena izmed 
najbolj izpostavljenih skupin, smo si 
močno prizadevali, da so naša vrata ves 
čas ostajala odprta za paciente in osta-
le obiskovalce lekarne. Tako smo izdajni 
pult zaščitili s steklom oziroma vstop v 
notranjost lekarne pozneje celo prepre-
čili s pregradno steno, ki je omogočala 
izdajo zdravil in ostalega blaga le skozi 
okence. S tem in s posamičnim vstopa-
njem v lekarno smo želeli omejiti fizične 
stike med zaposlenimi in obiskovalci. 
Le-ti so omenjeni ukrep sprejeli z razu-
mevanjem in odobravanjem. Poleg tega 
smo za preprečitev morebitnega širjenja 
okužbe s koronavirusom poskrbeli tudi 

z razkuževanjem rok zaposlenih in obi-
skovalcev ter z razkuževanjem površin 
in prostorov  lekarne. Zaposleni smo bili 
ves čas opremljeni tudi z maskami in ro-
kavicami. 

Poudariti bi želela, da gre vsa pohva-
la vsem obiskovalcem naše lekarne, ki 
so v kriznem obdobju s samozaščitnim 
ravnanjem (nošenjem mask, rokavic, 
posamičnim vstopanjem) in upošteva-
njem navodil, da so v lekarno prihajali le 
zdravi, brez vidnih znakov okužbe, poka-
zali zavedanje, kako pomembno je naše 
osebno ravnanje ne glede na predpise. 

Farmacevtski strokovni delavci v lekarni 
neprestano poskušamo v kar največji 
meri zagotavljati neprekinjeno oskrbo z 
zdravili in ostalimi izdelki, povezanimi z 
zdravjem, kar je v krizni situaciji še pose-
bej pomembno. Zato je Vlada Republike 
Slovenije v skrbi, da na slovenskem trgu 
v času epidemije ne bi prišlo do pomanj-
kanja zdravil, sprejela odredbo, s kate-
ro je omejila izdajo zdravil na recept le 
v količini, ki zadostuje za enomesečno 
zdravljenje, ter zdravila brez recepta v 
količini enega pakiranja na osebo. Vse to 
je povečalo obisk lekarne in obremenilo 
lekarniško strokovno osebje, med obi-
skovalci pa povzročilo  nekaj nejevolje, 
a je večina le-teh bila razumevajoča in 
strpna, za kar smo jim neizmerno hva-
ležni.

Ne glede na to, da je v Sloveniji epide-
mija preklicana, se moramo zavedati, da 
je koronavirus še vedno prisoten med 
nami in čaka na priložnost, da ponovno 
izbruhne. Trenutno uradno odobrenih 
zdravil ali cepiv za zdravljenje in prepre-
čevanje bolezni COVID-19 ni (so še v fazi 
preskušanja). 

Ker se koronavirus prenaša kapljično 
(preko izločkov dihal) in preko stika z 
okuženimi površinami (preko onesnaže-
nih rok), velja ponoviti, kot že neštetok-
rat v zadnjih mesecih, da je tako kot pri 
drugih nalezljivih boleznih tudi pri viru-
su SARS-CoV-2 za preprečevanje širjenja 

okužbe priporočljivo upoštevati vsako-
dnevne preventivne ukrepe, s katerimi 
ščitimo sebe in druge.

Za upoštevanje in pravilno izvajanje sa-
mozaščitnih ukrepov prevzema odgo-
vornost vsak posameznik, kajti popolne 
varnosti ni. Med epidemijo se je poka-
zalo, da lahko ljudje s skupnimi napori 
ob upoštevanju navodil stroke zelo ve-
liko prispevamo k preprečevanju širjenja 
nalezljivih bolezni in s tem ohranjanju 
svojega in zdravja ljudi okoli nas. Zapos-
leni v lekarni se zavedamo, da je poklic, 
ki ga opravljamo, eden ključnih v kriznih 
razmerah, zato vam bomo še naprej na 
voljo, da poskrbimo za vaše zdravje. 

Na srečo nas zgodovina uči, da smo ljud-
je prilagodljiv organizem, ki lahko s po-
vezovanjem in z optimizmom premaga-
mo tudi prenekatere težke preizkušnje. 
Tudi epidemijo s koronavirusom.

Anita Ritonja Kralj
mag. Tjaša Kos

Epidemija koronavirusa in lekarna
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Tako kot vsi ostali, so tudi profesionalni športniki čez noč ostali 
brez svoje vsakodnevne rutine − treningov. Kako je Covid-19 
vplival na šport, kako so se v tem času spremenili treningi, 
dnevni ritem ter kako so se s situacijo spoprijeli v športu, smo 
vprašali Mašo Štuhec, tekmovalko Judo kluba Križevci pri Ljut-
omeru. 

Kako so izgledali vaši treningi v času pandemije Covid-19?

Maša: Treningi so postali bolj individualni s poudarkom na fi-
zični pripravi. Ker je judo kontaktni šport, borbe in piljenje teh-
nik sedaj niso prišli v poštev. Situaciji sem se prilagodila z doma 
narejenimi pripomočki, ki sem jih potem uporabila pri izvedbi 
treningov. Izkoristila sem sončne dneve in veliko prekolesarila, 
prav tako sem pretekla nekaj kilometrov, vendar ne toliko, kot 
bi si želela, saj tek ni ravno moja disciplina. Pozornost sem pre-
usmerila tudi v raztegovanje in mobilnost sklepov. 

Kako se je spremenil vaš bioritem, potek dneva?

Maša: Načeloma moj bioritem ostaja podoben prejšnjemu, 
razen tega, da se je tudi študijski proces prenesel v domače 
okolje. Zjutraj dokaj hitro vstanem in najprej naredim Mobili-
ty Flow, ki mi pomaga pri prebuditvi telesa in me pripravi na 
dan. Sledijo izometrične vaje za koleno, h katerim vključim še 
stabilizacijske vaje za trup. Potem svojo pozornost usmerim v 
učenje, saj študijski proces poteka normalno, vendar s prilago-
ditvami glede izvedbe vaj, kolokvijev in izpitov. V popoldan-
skem času sledi trening za moč ali pa kolesarjenje. 

Na kakšen način ste se s situacijo spoprijeli oziroma spri-
jaznili?

Maša: Sem študentka 1. letnika fizioterapije in pred razglasitvi-
jo pandemije Covid-2019 sem opravljala prakso v Zdravstve-
nem domu dr. Adolfa Drolca v Mariboru. Z vsakodnevnim 
spremljanjem medijev sem nekako pričakovala razplet scena-
rija v smer, ki smo je bili deležni. Ker sem bila v stiku s pacienti, 
za katere nisem vedela, ali so bili okuženi, sem se ob prihodu 
domov preventivno samoizolirala in upoštevala socialno dis-
tanco ter vsa priporočila strokovnjakov. Težje sem se spoprije-
la s izvedbo študija na daljavo, saj več odnesem, če sem priso-
tna v predavalnici in imam realen stik s profesorji. 

Kako v tem času ohranjate kondicijo in zdrav duh?

Maša: Treningi še vedno potekajo normalno, vendar se je in-
tenziteta le-teh zmanjšala, prav tako se moramo samostojno 
»gnati naprej«, saj zraven ni sočlanov, s katerimi se ponava-
di vzpodbujamo. S sočlani se večkrat slišimo preko socialnih 
omrežij in se bodrimo ob kakšnem slabem dnevu. 

Ali obstaja bojazen, da bi zaradi pomanjkanja treningov 
in tekmovanj prišlo do padca motivacije?

Maša: »Ne, motivacija je še toliko večja, saj bo tisti, ki bo v tej si-
tuaciji pametno izkoristil dodaten čas, pozneje v veliki prednosti. 
Odpadla so vsa tekmovanja, tako državna kot tudi mednarodno. 
Prestavljene so se tudi olimpijske igre, ki so sanje vsakega judois-
ta. Večina sedaj juda ne trenira, le nekateri, ki so se skupaj samo-
izolirali ali imajo brate/sestre judoiste. Ves svet juda je pred oviro, 
s katero se vsak sooča drugače. Menim, da se bo dobro izkoriščen 
čas med karanteno spremenil v obetavne rezultate.«

Ostajamo doma, kako lahko treniramo?

V času, ko smo vsi v samoizolaciji in so vsa javna mesta zapr-
ta ter druženja odsvetovana, lahko naredite nekaj zase doma. 
Nekaj za svoje zdravje in dobro počutje, kar vam bo v teh dneh 
dalo nekakšno distrakcijo, nekaj, s čimer se lahko zamotite, da 
ne zapadete v paniko ali prevečkrat posežete po hladilniku. 
Hkrati vam bo trening dal več energije, vplival bo na vaše bolj-
še počutje, vam krajšal čas ter pomagal prebroditi epidemijo. 
Ker pa živimo v kraju, kjer je veliko narave in skritih poti za vsa-
kodnevne sprehode, lahko tudi to dobro izkoristite. 

V času, ko ne moremo vaditi v dvorani, fitnes centrih ali dru-
gih športno-rekreativnih centrih, je vadba doma lahko odlična 
izbira. Za vas smo pripravili nekaj različnih vaj, s katerimi lah-
ko poskrbite za krepitev vzdržljivosti in moči ter za izboljšanje 
gibljivosti. Ob tem ne potrebujete nobenih uteži in pripomoč-
kov, pa še nikamor se vam ne bo potrebno premakniti. 

Ogrevanje

Preden se lotite opisanih vaj, ne pozabite na vsaj pet, še bolje 
deset minut enostavnih ritmičnih vaj, s katerimi ogrejete mi-
šice. Poskusite z lahkotno hojo ali korakanjem na mestu, na 
tekalni preprogi, lahko se odločite tudi za kolesarjenje na sob-
nem kolesu.

Nadležni virus in šport
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Vaje
Most z eno nogo

Lezite na hrbet in roke iztegnite ob te-
lesu. Obrnite medenico navzven, tako 
da se boste s celotnim hrbtom dotikali 
tal (med spodnjim delom hrbta in tlemi 
ne sme biti prostora). Noge pokrčite in 
zravnajte eno nogo (kot na sliki). Ko ste 
pripravljeni, se dvignite v zrak, tako da 
bodo na podlagi samo ramena in roke 
ob telesu. Spustite se na tla, preverite, 
ali je medenica obrnjena navzven in po-
novite vajo. Tal se dotaknite le toliko, da 
jih začutite pod hrbtom in se hitro spet 
dvignite. 

Bojevnik

Stojte zravnano in razkoračite noge nap-
rej. Spustite se v izpadni korak in pri tem 
pazite, da bo hrbet raven. Ko ulovite rav-
notežje, sklenite roke nad glavo. Zdržite 
v tem položaju 30 sekund, nato vstanite 
in zamenjajte nogi. Naredite več pono-
vitev.

Plank z dvigovanjem nog

Postavite se v položaj planka (obe roki 
na tleh, noge iztegnjene). Napnite zad-
njico in trebušne mišice, medenico obr-
nite navzven, od glave do pet pa mora 
potekati ravna linija. Dvignite koleno  
vstran in ponovite z drugim kolenom.

Dviganje na stolu/klopi/robu postelje

Z dlanjo se oprimite površine, na kateri 
boste vajo izvajali, tako da bodo prsti 
obrnjeni proti tlom. Iztegnite roke in 
se spustite v položaj stola (kot bi sedli), 
pri tem pazite, da so kolena pod kotom 
90 stopinj. V komolcih se spustite proti 
tlom in napnite trebušne mišice. Spus-
tite se tako globoko, da boste še lahko 
nadzorovali držo. Povlecite se nazaj in se 
ponovno spustite.

Sedenje ob steni

Najbolje bo, da vajo izvajate sezuti. Po-
stavite se ob steno in se spustite do pra-
vega kota. Hrbet naj bo raven, trebušne 
mišice pa stisnjene. Roke naj počivajo 
ob steni. Če vajo delate prvič, ostanite 
v položaju, dokler še lahko nadzorujete 
telo. Preverite, koliko sekund ste zdržali, 

in postopoma podaljšujte čas. 

Ohlajanje

Ko zaključite z vsemi vajami, nameni-
te še nekaj minut vajam za sproščanje 
in raztezanje. Raztege vedno izvajajte 
počasi in nadzorovano, brez zibanja in 
eksplozivnosti. Med vajami raztezanja 
dihajte sproščeno in diha ne zadržujte. 
Vsak razteg zadržite od deset do tride-
set sekund. Razteg izvedite le do točke, 
pri kateri začutite blago napetost in ne 
bolečine. V razteznem položaju se ne zi-
bajte in položaja ne izvajajte s silo. Vsak 
razteg izvedite dva- do štirikrat. 

Sara Vaupotič
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Berkovci

Vas Berkovci se prvič v zgodovini omenja 
leta 1413. Vas je takrat imela 19 s slamo 
kritih, iz lesa zgrajenih in z ilovico ome-
tanih hiš. Tu so nekoč živeli veliki, močni 
in plečati možje z dolgimi brki. Zaradi te 
posebnosti so jih sosednji prebivalci po-
menljivo imenovali kar Brkovci. Šele leta 
1923 je uspelo takratnemu županu Ma-
tiju Jurincu, da so za črko »B« dodali črko 
»e« in tako so prišli do sedanjega imena 
vasi Berkovci. Ime izvira iz rodbinskega 
imena Berko in je madžarskega porekla.

Za razpoznavni znak, ker niso znali pisati 
in brati, so imeli »kajer« − torbo, v njej pa 
ržen kruh za malico in obed. Pozneje so 
ga krajani vzeli za svoj vaški in občinski 
grb občine Berkovske »Kajer s kruhom«.

Vas ima 43 hiš in leži ob pomembni re-
gionalni cesti Ljutomer-Sveti  Jurij ob 
Ščavnici-Ptuj in ima 134 prebivalcev. Vas 
spada v občino Križevci, od katere je od-
daljena 8 km. Kraj se razprostira na nizki 
terasi v dolini reke Ščavnice, kot tip zem-
lje ali prsti pa prevladuje ilovica.

Ob pogledu na pokrajino vidimo rav-
ninsko površje, ki je obdano s številnimi 
parcelami njiv, travnikov in gozdov, ki so 
bile pred 35 leti meliorirane  in komasi-
rane. Zaradi večjega števila njivskih po-
vršin je tu močno razvito kmetijstvo.

Z jesenskim deževjem včasih pride do 
poplav. Zadnja takšna večja poplava je 
bila leta 1992. Da bi se na našem in šir-
šem področju preprečile negativne po-
sledice, so zgradili zadrževalnik vode, 
ki se razprostira od Berkovcev do vasi 
Žihlava.

Vas je gručasto obcestno naselje z do-
kaj razgibanim življenjem v preteklosti. 
Tako so v vasi leta 1908 zgradili vaško 
kapelo, ki je bila do leta 2018 šestkrat 
obnovljena. V vasi sta bili do leta 1948 
dve gostilni in trgovina. Kljub njihovi 
dolgoletni tradiciji nič od omenjenega 
ne obratuje več. 

Posebnost v vasi je stari vaški običaj »ve-
dra«, ki smo jo letos praznovali stoštiri

indvajsetič. Ta običaj se opravi na pust-
no soboto, ko se zberejo v gasilskem 
domu vsi vaščani in sorodniki darovalca 
vedre. Možakarji si nataknejo klobuke in 
plave »šurce«, ženske pa »prkalete« robce 
in lastinove »šurce« − predpasnike, ki se 
zvežejo zadaj. Organizator tega običaja 
se vsako leto menja, vedno pa se ga ude-
ležijo tudi maske, ki pridejo iz različnih 
krajev. To je dan, ko se raja, veseli in ple-
še za »debelo repo«.

Iz knjige požarov je razvidno, da je do 
ustanovitve požarne brambe v Berkov-
cih, ki je bila ustanovljena leta 1912, 
gorelo v vasi 31-krat. 2. julija 1913 so na-
bavili novo vozno brizgalno znamke R. 
Czermack češke izdelave, ki je dočakala 
prvi ognjeni krst 10. avgusta 1913. Prvi 
gasilski dom so zgradili na podarjenem 
zemljišču posestnika Anona Šiška. Leta 
1936 so pri domu zgradili še leseni stolp 
za sušenje konopljastih tlačnih cevi in za 
opazovanje gorečih petelinov.

V začetku leta 1948 je bil organiziran se-
stanek vaščanov Berkovci, Bolehnečici 
in Žihlava za ustanovitev Splošne kme-
tijske zadruge Berkovci, ki je začela delo-
vati 1. februarja 1948. Leta 1949 so pris-
topili k elektrifikaciji vseh treh vasi. Leta 

1952 so ustanovili Krajevno skupnost 
Berkovci, ki je delovala do 1. 7. 1977. 
Takrat se je priključila Krajevni skupnosti 
Logarovci pod skupnim imenom Krajev-
na skupnost Logarovci-Berkovci.

Leta 1978 je bila skozi vas zgrajena re-
publiška cesta, ki povezuje Ljutomer, 
Sveti Jurij ob Ščavnici in Ptuj, sedem let 
pozneje pa smo vaščani pristopili k asfal-
tiranju vaških  cest. 

Leta 1. maja 1964 so gasilci zasadili v 
zemljo prve krampe, motike in lopate 
pri kopanju temeljev za gradnjo novega 
gasilskega doma. Zgrajen je bil še istega 
leta, in sicer 12. novembra. Leta 2001 so 
ga dozidali, popravili in prekrili ostrešje. 
Okrog doma so uredili kanalizacijo, ki je 
speljana v melioracijski jarek. Leta 2018 
smo prekrili tudi streho in obnovili fasa-
do. V letu 2002 smo razvili prapor, ki ga 
krasi 10 spominskih trakov in 64 zlatih 
žebljičkov. 

V vasi imamo tudi zelo aktivno športno 
društvo in sodelujemo pri vseh športnih 
aktivnostih. Prvo igrišče smo imeli sredi 
vasi za Matjašičevimi, kjer so se odvijale 
medsosedske igre v različnih športih.
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 Leta 1983 so pričeli s komasacijo in nam 
odvzeli igrišče. Po nekaj letih premirja 
smo se leta 2003 dogovorili, da ustano-
vimo še danes aktivno Športno društvo 
Berkovci. Tako smo leta 2004 zgradili 
novo nogometno igrišče. Sedaj nasto-
pamo tudi v nogometni občinski ligi, 
izvedemo pa tudi vsakoletni memorial 
za pokojnega Davorina Kolbla. Imamo 
tudi navijaško skupino, ki se imenuje 
Berkovčani.

Nanizali smo nekaj zanimivosti in do-
godkov iz naše vasi Berkovci v letih prej-
šnjega in sedanjega časa.

Julija Špindler

Boreci 

Boreci ležijo na 185 metrih nadmorske 
višine in se raztezajo vzhodno od Kri-
ževcev pri Ljutomeru na dve strani od 
glavne ceste Radenci–Ljutomer, na eni 
strani do Kamešnice na severnem robu 
vasi (gornji Boreci) in na drugi strani ob 
cesti proti Logarovcem na jug (spodnji 
Boreci). Na jugovzhodni strani so obdani 
z velikim mešanim gozdom, skozi kate-
rega peljejo urejene sprehajalne poti 
proti Kokoričem in Logarovcem. 

Vas se prvič omenja v pisnih virih kot 
»Puroske« v otokarskem deželnoknež-
jem urbarju  iz l. 1265–1267, ko je šte-
la deset kmetij. Ime kraja je nastalo po 
enem od zgodnjih prebivalcev iz Bore, 
Borec, kar pomeni isto kot Bora, Borislav. 
Vsaka kmetija je plačevala 40 denarjev 
davka in poleg tega še davek predstoj-
niku deželnoknežjega urada v Radgoni 
kot sodniku. Pozneje se v deželnok-
nežjem urbarju omenja pod imenom 
Worautz, naveden je strelski dvorec, ki 
je stal nekje tukaj, kot se danes nahaja 
Slavinčeva hiša, v katerem je najbrž v 18. 
stoletju domoval tudi ogrski plemenitaš 
Ignac Batoni, ki je imel tu obsežna pose-
stva (Franc Kovačič, Ljutomer: zgodovi-
na trga in sreza, 1926).

Vas je v zadnjih petdesetih letih z novo-
gradnjami precej spremenila podobo. 
Na straneh Etnografskega muzeja Slove-
nije najdemo kar nekaj fotografij, posne-

tih 3. 12. 1976, na katerih so prikazane 
nekatere hiše iz leta 1850, 1930 in stare 
lesene (želarske) s slamo krite hiše, ki jih 
sedaj že dolgo ni več.

Pred 1. svetovno vodjo so bili Boreci 
majhna samostojna občina, med obe-
ma vojnama del občine Križevci, od leta 
1959 do 1999 pa del občine Ljutomer. 
Nekoč se je najpomembnejša dejavnost 
odvijala v opekarni, kjer je dobilo zapo-
slitev veliko domačinov in ljudi iz sose-
dnjih vasi, ustanovil pa jo je leta 1909 
trgovec Pentek iz  Radgone in je bila ena 
izmed najbolj urejenih v Evropi. Od ope-
karne je bil speljan tudi industrijski tir do 
železniške postaje. Že pred osamosvoji-
tvijo so izdelki opekarne, kot npr. sloviti 
strešnik bobrovec, osvajali tuje trge in so 
ga izvažali celo v Kanado.

Stari gasilski dom je bil postavljen leta 
1929, drugega so gasilci gradili skupaj z 
IGD opekarne leta 1957, po ukinitvi IGD 
pa so l. 1981 domačini začeli postavljati 
novi gasilski dom in ga dokončali 1984. 
Kapela ob glavni cesti je bila dokonča-
na in blagoslovljena l. 1898 na pobudo 
dr. Ivana Križaniča. V njej se nahajata 
zidni sliki J. Brolla in je posvečena Cirilu 
in Metodu, ki sta v slovanskih krajih širi-
la krščansko vero. Ob 100-letnici je bila 
temeljito obnovljena (Krajevni leksikon 
Slovenije, 1980).

Vas ima tudi svoj grb, in sicer muho na 
lancu. Starejši občani se mita o nastanku 
spominjajo tako: Fantje v vasi so prišleke 
spraševali, če vedo, »kak boreška müha 
piči«. Pokazali so jim, tako da so jih moč-
no pičili z iglo, kar je seveda bolelo. »Bo-
reške mühe hüdo pikajo.«

Slika Boreške mühe 
arhiv Branko Slavinec
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Po podatkih Statističnega urada RS štejejo Boreci 315 prebivalcev v letu 2020, od tega 160 moških in 155 žensk. Gostota pose-
ljenosti znaša 103,3 prebivalce na km2. V šolskem letu 2019/2020 je obiskovalo vrtec 17 otrok in 28 osnovno šolo.

Prikaz gibanja prebivalstva v Borecih v preteklosti

Leto 1869     1880    1890      1900     1910      1931      1948    1953     1961      1971

Št. preb. 189 203      207        206       220        267        256       311      288        337

Danes živi od kmetijstva le še majhen del 
prebivalstva. Nekoč so kmetje tu sejali 
veliko rži in ajde, vmes so do zaprtja To-
varne sladkorja Ormož sejali sladkorno 
peso, odkar je govedoreja donosnejša 
od poljedelstva, pa prevladujejo pšeni-
ca, koruza in buče za pridelavo bučne-
ga olja. Na vasi še nekaj kmetij ohranja 
kmetijsko tradicijo, največ se jih ukvarja 
s prašičerejo: Mirko Jureš (tudi pridelava 
medu), Janez  Marin, Majda Markovič in 
Branko Mertuk, Mitja Filipič  (konjereja), 
Pavel Zorko (govedoreja), Mitja Horn (vi-
nogradništvo).

V Borecih deluje kar nekaj podjetij in 
samozaposlenih:

- AKEN Ing, Podjetje za arhitekturo, kon-
strukcije, ekonomiko in nadzor, d. o. o.,
 - DSC − COKAN, Vzdrževanje in popra-
vila, Denis Cokan, s. p.,
- GOSTILNA ZORKO, Dušan Zorko, s. p.,
- IZVIR ENERGIJE, posredovanje pri 
prodaji, d. o. o.,
- KRIŽANIČ CEVNI SISTEMI, d. o. o., izde-
lava gibljivih cevi, delujejo od 1987,
- PERSPEKTIVA, zastopanje in posredo-
vanje, Silva Duh, s. p.,
- RP MASIVA, storitve in posredništvo, 
d. o. o., 
- SKY NAILS manikura,  Katja Kolarič, s. 
p.,
- Slikopleskarstvo in črkoslikarstvo, 
Ferdinand Tomažič, s. p.,
-SLIKOPLESKARSTVO LM, Leon Mertük, 
s. p.,
- Studio LOŠČIKA, oblikovanje in sveto-
vanje, ilustracija, Vesna Kitthiya s. p.,
- TESLA, Posredovanje pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, Jernejka Onassis, s. p., 
- WIENERBERGER, d. o. o.,
- VIPOZA, Svetovanje in posredništvo, 
Cvetka Mertuk, s. p.,
- TS-SERVIS, Vzdrževanje in popravila 
motornih vozil, Mihael Forjanič, s. p.

Gostilna Zorko je odprla svoja vrata 
leta 1981. Lastnik Franc Zorko je v zač-
etku delal sam, nato se mu je pridruži-

la žena Branka. Začetki so bili za tiste 
čase odlični, saj sta se odločila za dobro 
ponudbo hrane in lokalov s tako ponud-
bo takrat ni bilo veliko. Ves čas so bili 
družinsko podjetje, kar pomeni večjo 
angažiranost in obseg dela. V začetku so 
imeli poleg mame in očeta zaposlena le 
dva zunanja sodelavca, danes jih je sk-

upno dvanajst. V njej sta zaposlena oba 
sinova Branko in Dušan, Dušanova žena 
Nina, občasno pa priskoči na pomoč 
tudi upokojena mama.

Dušan je prevzel gostilno po očetovi 
smrti leta 2010 in nivo ponudbe dvignil 
š višje. Tako se je povezal z nekaterimi 
najboljšimi slovenskimi kuharji, tudi z 
očetovim nekdanjim sošolcem iz gos-
tinske šole Andrejem Kuharjem, ki je v 
Nemčiji svoji restavraciji prislužil kar dve 
Michelinovi zvezdici. Za svojo ponudbo 
in gostoljubnost so leta 2018 v okviru 
Vestnikove akcije Zlata ponev prejeli 
naslov Najpopularnejša gostilna po iz-
boru bralcev, 2019 pa so prejeli priznan-
je Naj obrtnik Obrtne zbornice Ljutomer.
 
Zorkove pa poleg gostilne poznamo 
tudi po konjih kasačih. Oba starša sta 
izhajala iz družin, kjer so se ukvarjali s 
konji, s svojo ljubeznijo do njih pa so 
že kot štiriletnika »zastrupili« Dušana, ki 
je sam začel dirkati pri šestnajstih letih. 

Od takrat je s svojimi kasači osvojil vse 
najprestižnejše naslove. Sedaj je tudi 
predsednik Konjeniškega kluba Križevci 
pri Ljutomeru, kjer skrbi za dobro delo-
vanje in dobre pogoje za trening konjev 
kasačev. Križevski kasači so dobili prvi 
namakalni sistem za hipodrom v Slo-
veniji.

Opekarna v Borecih je zgrajena ob ka-
kovostnem nahajališču gline, ki je temelj 
več kot stoletne tradicije.  Leta 1999 je 
Križevske opekarne prevzelo avstrijsko 
podjetje Tondach, ki je v podjetje pri-
peljalo dodatne tehnološke posodo-
bitve in trge; danes je tehnološko najna-
prednejši opekarniški obrat v Sloveniji, 
pred nekaj leti pa se je Tondach združil 
s podjetjem Wienerberger. Ukvarjajo se 
s proizvodnjo, prodajo in razvojem vi-
sokokakovostnih trajnostnih gradbenih 
materialov, ki racionalizirajo porabo en-
ergije brez škodljivih vplivov na okolje. 
Seveda posodobitve prinašajo raciona-
lizacijo in zmanjšujejo obseg fizičnega 
dela, s tem pa potrebo po večjem številu 
delavcev, zato danes več ne nudi dela 
toliko ljudem kot v preteklosti.

Danes Wienerberger, d. o. o., s sedežem v 
Borecih zaposluje skoraj 130 ljudi. Proiz-
vodnja zidne opeke poteka v Ormožu, 
proizvodnja strešne kritine v Borecih, v 
Lukavcih je proizvodna enota za 

arhiv podjetja Wienerberger
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pripravo engob in glazur za površinsko 
obdelavo strešnikov.  Wienerberger Slo-
venija  skupaj z Wienerberger Hrvaška 
predstavlja regijo Wienerberger Adriatic, 
ki je sestavni del poslovne enote Wiener-
berger Building Solutions Region East.

Prav tako bogata je društvena dejav-
nost, in sicer delujejo v vasi:

-Prostovoljno gasilsko društvo Boreci
(187 članov); v letu 2019 so praznovali 
90-letnico obstoja,

- Krajevna organizacija Rdečega Križa 
Boreci (110 članov); letos praznujejo 60 
let samostojnega delovanja, prej so bili 
kot PGD Boreci del organizacije v Križev-
cih,

- Kolesarski klub Tondach,

- Avto-moto društvo Križevci pri Ljuto-
meru.

Iz Borecev izhajajo nekatere po-
membne osebe:  

- Angelina Križanič (1854-1937), pred 
1. svetovno vojno je bila pospeševalka 
slovenskega šolstva za žensko mladino v 
Mariboru in Celju,

- dr. Ivan Križanič (1843-1901), nabožni 
in teološki pisatelj ter karitativni delavec, 
ki je v Mariboru ustanovil Marijanišče, 
dom za slovenske hišne pomočnice. Na 
Visoki bogoslovni šoli v Mariboru je med 
leti 1875−1881 predaval cerkveno pra-
vo, Staro zavezo, orientalske jezike, zgo-
dovino, patrologijo, retoriko, katehetiko, 
metodologijo; leta 1884 je postal stolni 
kanonik in 1901 stolni dekan,

- Silvo Prelog (rojen 1932, ni podatka 
o smrti), prosvetni delavec, slikar ama-
ter in organizator amaterske slikarske 
dejavnosti (Krajevni leksikon Slovenije, 
1980),

- Viktor Slavinec in Marta Heric, bila sta 
med začetniki folklornega plesa in dol-
goletna vodja folklorne skupine v občini 
Križevci.  

Zavedamo se, da brez zavzetih članov 
nobeno društvo ne deluje dobro, po-
membno pa je tudi, kdo jih vodi. V zad-

njih desetletjih so pomembno prispevali 
k delu društev in dejavnosti spodaj naš-
teti:

- Branko Slavinec, občinski svetnik in od 
2003 predsednik PGD. V času njegove-
ga vodenja so posodobili vozni park in 
obnovili vaško-gasilski dom ter okolico, 
skrbeli za stalna izobraževanja in upo-
rabo najnovejše tehnike, za čim večje 
vključevanje mladih in so osrednja gasil-
ska enota v občini Križevci;

- Milan Antolin, tajnik PGD Boreci, častni 
predsednik GZ Križevci pri Ljutomeru, 
podpredsednik Gasilske zveze Slovenije, 
predsednik regijskega sveta GZ za Po-
murje;

- Silva Duh, predsednica Krajevne orga-
nizacije RK Boreci in Območnega zdru-
ženja RKS Ljutomer, podpredsednica 
RKS, predsednica KUD Križevci pri Ljut-
omeru, članica Nadzornega odbora Ob-
čine Križevci;
- Majda Markovič, predsednica Društva 
kmetic Križevci-Veržej od 2008, ki šte-
je približno 100 članic. V času njenega 
vodenja so okrepile povezavo z Zvezo 
Kmetic Slovenije, kjer je članica Uprav-
nega odbora, in še bolj vpeljujejo nove 
metode dela in sledijo trendom, redno 
se srečujejo, izdelujejo ročna dela, prip-
ravljajo razstave, se izobražujejo in ohra-
njajo domačo kulinariko in pripravljajo 
pogostitve. Je tudi članica KORK Boreci. 
Vodi domačo kmetijo, letos je prejela 
certifikat Tradicionalne prleške gibanice 
v kategoriji ljubiteljski proizvajalci;

- Pavel Zorko, predsednik Vaškega od-
bora, z družino je dolga leta postavljal 
jaslice ob boreški kapeli in pripravljal bo-
žične koncerte s pogostitvijo. Dolga leta 
je bil predsednik ŠD Križevci. Ukvarja se 
s kmetijstvom;

- Mirko Jureš, dolgoletni član in tudi 
predsednik Vaškega odbora, aktiven 
član KORK Boreci. Ukvarja se prašičerejo 
in v prostem času s čebelarstvom. Pra-
šiče krmi z doma pridelano krmo brez 
dodatkov gensko spremenjenih belja-
kovin;

- Manica Sušec, prizadevna članica KUD 
Križevci pri Ljutomeru, sodeluje in zad-
nja leta vodi gledališko in folklorno sek-

cijo, piše skeče in nastopa na številnih 
domačih prireditvah in izven občine, 
vodi nekatere prireditve, aktivna članica 
KORK Boreci in PGD Boreci. Izdeluje iz-
delke iz gline;

- Dušan Zorko, predsednik Konjeniškega 
kluba Križevci pri Ljutomeru, gostinec;

- dr. Borut Žalik, ki sicer ne živi več v Bo-
recih, je predavatelj na Fakulteti za ele-
ktrotehniko, računalništvo in informati-
ko, vodja Laboratorija za geometrijsko 
modeliranje in algoritme multimedije, v 
letih 2011−2019 dekan te ustanove.

Vaški odbor sestavljajo: predsednik Pa-
vel Zorko in članici Silva Duh ter Vesna 
Kitthiya.

Že nekaj let se ponašamo s športni-
kom, ki posega po najvišjih naslovih in 
njegovim izzivom ni videti konca. To je 
25-letni Aleš Ivanuša. V svoji dosedanji 
pestri športni karieri je dosegel odlične 
rezultate z breakdanceom, saj je večkrat 
osvojil naslov državnega in evropskega 
prvaka, prav tako pa tudi naslov sve-
tovnega prvaka. Je tudi akrobat in, kot 
pravi sam sebi, adrenalinski narkoman. 
Mineva leto, odkar se je pridružil akro-
batski skupini Dunking devils in začel z 
njimi nastopati, snemati in potovati. V 
prejšnjem letu se je prvič udeležil

Silva Duh
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svetovnega prvenstva v akrobatskem 
zabijanju košev in z ekipo so dosegli 3. 
mesto. Z njimi deli svoje plesne in akro-
batske sposobnosti in s tem vzajemno 
izboljšujejo svoje znanje. 

Na severnem koncu vasi se nahajata 
Kamešnica, kjer je možen ribolov, v zad-
njem času pa  intenzivno preučujejo 
možnost ureditve kopališča, športno-
-rekreacijski park z malim nogometnim, 
košarkarskim in odbojkarskim igriščem 
in leta 2018 odprtim Parkom doživetij.

Veliko vrtov boreških gospodinj se po-
naša z lepimi zasaditvami in cvetjem, 
vendar je med njimi vseeno nekaj prav 
posebnega okrasni vrt Olge Šajt in Ro-
berta Habjaniča. Ker se o njem ne da 
spregovoriti le v nekaj besedah, je pred-
stavljen tudi posebej. Podobno zasa-
ditev po brežini ima tudi Olgina sestra 
Slavica Mertuk tik ob njunem vrtu.

Silva Duh

osebni arhiv Aleša Ivanuše

Danijel Lesničar
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Vino in prleška gibanica

Tekmovanje Sommelierska selekcija 
2020 je potekalo v torek, 2. junija 2020, 
v veliki dvorani Zavoda SloVino. Za nak-
lonjenost 29-članske sommelierske ko-
misije se je potegovalo 62 vinarjev, ki 
so prijavili 243 različnih vin. Izbrana vina 
širšemu krogu konzumentov močno 
olajšajo razmislek o izbiri idealnega vina 
k posamezni jedi in jih navajajo na kul-
turno, umirjeno in kakovostno prehra-
njevanje. Akcijo Sommelierska selekcija 
že 17 let zapored usmerja Zavod SloVino 
pod okriljem Sommelier.si Academy.

Vina k prleški gibanici – Sommelierska 
selekcija 2020:

- traminec, 2019, polsladko, Vina Avos, 
Štajerska Slovenija;
- rumeni muškat Ljutomerčan, 2019, 
sladko, Puklavec Family Wines, Štajerska 
Slovenija;
- rumeni muškat, 2019, polsladko, Vino 
Leber, Štajerska Slovenija;
- rumeni muškat, 2019, polsladko, 
Vinogradništvo družina Kos, Štajerska 
Slovenija.

V skladu z ukrepi zaradi virusa Covid-19 
bodo v prihodnjih mesecih izvedene do-
datne promocijske aktivnosti tudi pod 
okriljem društva Kelih.

mag. Tjaša Kos

Dobrote slovenskih kmetij 2020

Že 31. ocenjevanje dobrot s slovenskih 
kmetij je tudi tokrat prineslo odlične re-
zultate našim kmetijam. Izdelke je oce-
njevala strokovna komisija in podeljena 
so bila zlata, srebrna in bronasta prizna-
nja za kakovost. Ocenjevali so izdelke iz 
žit, mlečne in mesne izdelke, olja, kise, 
sokove, žgane pijače, suho sadje, vina, 
sadjevce – sadna vina, domače marme-
lade in džeme, kompote, konzervirane 
vrtnine in druge konzervirane pridelke, 
med ter čaje. Nagrajeni izdelki bodo 
razstavljeni 5. in 6. septembra 2020 na 
ptujski tržnici, kjer vas bo pričakala po-
nudba dobrot slovenskih kmetij, pester 
program in podelitev priznanj. 

Zlato priznanje:

- bučni namaz (Domačija Ros, Dominika 
Ros, Vučja vas),
- sončnično olje (Domačija Ros, Domini-
ka Ros, Vučja vas),
- bio aronija – 100 % naravni sok aro-
nije (Kmetija J.A.N.A., Jana Divjak, Dob-
rava),
- domači kruh (Milena Golinar, Vučja 
vas).  

Srebrno priznanje:

- skuta (Kmetija Kosi, Elizabeta Kosi, 
Ključarovci),
- suha salama z bučnimi semeni (Kme-
tija Koroša, Marjan Koroša, Križevci pri 
Ljutomeru).

Bronasto priznanje:

- črno-beli keksi (Kmetija Kosi, Elizabeta 
Kosi, Ključarovci).

Dobitnicam in dobitnikom priznanj 
iskreno čestitamo.

Maja Žalar

Jana Divjak

Milena Golinar

Žan Koroša

Alja Bajc

mag. Tjaša Kos
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Inovativni domači stroj

Za Rosove iz Vučje vasi bi zlahka rekli, da 
latinski pregovor Kdor nima v glavi, ima v 
nogah ne velja, prej bi veljalo obratno  – 
Če želiš ohraniti noge, imej v glavi.

V preteklem letu sta Miran in Dominika 
vstajala zgodaj zjutraj, da sta šla na nji-
vo in okopala svoje bio buče, še preden 
sta odšla v službo. Ker je bilo to za oba 
naporno, sta začela iskati rešitve, kako 
bi okopala več kot 3 hektarje buč na hi-
trejši način. Tako si je moški del Rosovih 
na kmetijskem sejmu v Hannovru v lan-
skem novembru ogledal več robotskih 
strojev, ki so namenjeni temu opravilu, 
vendar so bile njihove cene občutno 
previsoke. Stroj bi uporabljali največ 30 
ur na leto in finančni vložek bi bil absolu-
tno prevelik. Pa vseeno iz Hannovra niso 
odšli praznih rok. Z njimi so odšle tudi 
ideje, kako bi takšen stroj izdelali sami 
doma.

Tako je Miran svojo idejo predstavil sinu 
Anžetu, ki študira mehatroniko, kar je 
pripomoglo k teoretičnemu delu izdela-
ve, in sosedoma Igorju Golinarju in Teu 
Bogdanu, ki sta dodala še svoje izkušnje, 
in v nekaj dneh so v domači garaži s 
skupnimi močmi naredili prototip stroja.

Pri tem so se držali načela poceni, upo-
rabno, z improvizacijo in zdravo kmečko 
pametjo.

Stroj je narejen z minimalnim finančnim 
vložkom, saj so zanj uporabili reciklirano 
staro železo. Gre za klasičen mehanski 
stroj, v osnovi ga sestavlja predsetvenik, 
za sam okop okrog buč pa poskrbita jer-
menici, ki poganjata vrtavki. Ti odstra-
nita plevel skorajda čisto okrog buče 
− ostane le nekaj centimetrov neobde-
lanega prostora, za kar poskrbi človeško 
upravljanje stroja. Stroj, ki deluje s hit-
rostjo dobra dva kilometra na uro, 

lahko okopava med vrstami, v vrstah in 
je nastavljiv tudi po višini.

Rosovih več kot 60.000 ekoloških buč je 
bilo letos tako okopanih v rekordnem 
času, možne izboljšave so z uporabo 
stroja tudi ustrezno nadgradili. Stroj, ki 
je bil v osnovi narejen za buče, so upora-
bili tudi za okop ekoloških sončnic. Tako 
lahko sedaj svoj čas ponovno uporabijo 
za iskanje novih idej in ciljev, ki jim jih s 
pravkar doseženim eko certifikatom za-
gotovo ne bo zmanjkalo.

Maja Žalar
Anže Ros

Prva žetev sivke s strojem

Letos smo prvič preizkusili stroj za žetev 
sivke. Do sedaj smo jo želi ročno z ele-
ktričnimi škarjami, kar je trajalo štiri te-
dne, s strojem pa smo to opravili v treh 
dneh v različnih časovnih intervalih. Po-
stopek destilacije pri tem ostaja enako 
dolg.

Stroj deluje na enakem principu kot ele-
ktrične škarje, površina rezil je večja, kar 
omogoča hitrejše rezanje cvetov. Uprav-
ljata ga dve osebi, ki ga nosita oziroma 
potiskata preko vrste sadik. Za rezili je 
ventilator, ki piha porezane cvetove v 
vrečo. V našem primeru smo potrebovali 
še eno osebo, ki je vrečo držala v višini 

rezil, saj bi se zaradi razdalje med sadi-
kami lahko zataknila mednje in poško-
dovala. Gre torej za strojno, a kljub temu 
ročno žetev, ki je hitrejša. Žetev se opra-
vi v najbolj sončnem delu dneva, od 11. 
do 16. ure. Takrat so cvetovi odprti in je 
vsebnost vlage v njih najmanjša, s tem 
pa je kakovost eteričnega olja najboljša.

Ines Osterc
Andreja Osterc



Številna podjetja reorganizirajo sistem dela tudi s krajšanjem 
delovnika. Ugotavljajo, da delovna mesta niso 100-odstotno 
rentabilna, zato v marsikaterem primeru spreminjajo čase po-
slovanja za stranke. Pošta Slovenije je tako storila v primeru 
odpiralnega časa poslovalnice v Križevcih pri Ljutomeru.

Od 1. julija dalje ima tako pošta v naši občini nov čas poslo-
vanja s strankami, in sicer 2 uri dnevno: ob ponedeljkih, tor-
kih, četrtkih in petkih med 9. in 11. uro, ob sredah pa med 16. 
in 18. uro. Uporabniki storitev Pošte Slovenije v Križevcih pri 
Ljutomeru temu ostro nasprotujemo in smo prepričani, da je 
tovrstno skrajšanje časa poslovanja resnično nedopustno. 

Po seji občinskega sveta je po sprejetem sklepu župan mag. 
Branko Belec poslal protestno pismo na več institucij in do-
ločenim osebam, v katerem je omenil tudi decentralizacijo, o 
kateri se v tem času veliko govori. Veliko se govori tudi o pose-
ljenosti in urejenosti podeželja, kakovosti življenja na podeže-
lju, pa se kljub temu marsikje zapirajo banke, številni uradi in 
pošte. Istočasno pristojne poziva, da se ohrani čas poslovanja 
pošte v Križevcih pri Ljutomeru, kot je bil pred 1. julijem 2020.

Prepričana sem, da se veliko občanov po svojih najboljših mo-
čeh trudi in poskusi pomagati pri prepričevanju ljudi (prijate-
ljev, znancev) v pristojnih inštitucijah, da bo čas poslovanja 
pošte v Križevcih čim prej takšen, kot je bil.

mag. Tjaša Kos

Nedopustni delovni čas pošte 
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V času koronavirusa smo v podjetju Cor-
nus, d. o. o., zaznali dobro priložnost: za-
čeli smo s proizvodnjo lastnega razkuži-
la. Kljub vsem težavam nam je vendarle 
uspelo in naš Dezifekt je uradno registri-
ran kot biocid z zelo široko možnostjo 
uporabe. 

V času karantene, ko smo imeli nekaj 
več časa, smo pristopili k registraciji in 
proizvodnji razkužila, ki smo ga poime-
novali Dezifekt. K temu nas je vodila tudi 
ugotovitev o vsebnosti aktivnih snovi, ki 
so prisotne v razkužilih na trgu. Večina 
razkužil vsebuje človeku neprijazne ak-
tivne snovi in imajo ozko področje upo-
rabe. Naše dezinfekcijsko sredstvo pa je 

proizvedeno iz kuhinjske soli s pomočjo 
elektrolize in je popolnoma naravno ter 
biološko hitro razgradljivo. Uničuje vse 
nižje razvite organizme, kot so virusi, 
bakterije, alge in glivice, hkrati pa zelo 
pozitivno vpliva na ljudi in živali. Na trgu 
ni razkužila, ki bi imelo tako široko po-
dročje uporabe (1, 2, 3, 4), obenem pa 
bilo tako učinkovito in popolnoma na-
ravno. 
Posebej bi želeli izpostaviti, da nismo 
»korona zaslužkarji«, saj imamo to teh-
nologijo že osmo leto. Do sedaj smo jo 
uporabljali pri vzgoji in negi rastlin, kjer 
pa je aktivna snov kalijeva sol. Tako za 
naslednjo sezono pripravljamo kombi-
nacijo gnojila in razkužila za rastline, ob 

uporabi katerega boste lahko pozabili 
na bolezni rastlin, pa tudi na določene 
škodljivce. 

Drago Belec

Inovativni duh v podjetju



SISTEMI ZA 
KLIMATIZACIJOOSEBNA HIGIENA
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ODPADNE VODE
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IN ZELENJAVE

PREHRAMBENA 
INDUSTRIJA

MESNA
INDUSTRIJA

POLJEDELSTVO
IN ŽIVINOREJA

VARJENJE IN 
VETERINA VRTNARSTVO

ŠIROKO 

UPORABE

D e z i n f e k c i j s k o  s r e d s t v o

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE DEZIFEKTA

prejšnjega stoletja za namen dezinfekcije in sterilizacijo vode. 
Razkužilo Dezifekt je proizvedeno s tehnologijo sistemov Envi-

-

vse nižje razvite organizme, kot so virusi, bakterije, glivice, alge, 
hkrati pa zelo pozitivno vpliva na višje razvite organizme. 

PREDNOSTI
• 
• Je popolnoma biološko razgradljiva in okolju prijazna.
• 
• Odstranjuje alge, plesni, glivice, bakterije in viruse.

• 5 L• 1 L• 0,5 L • 1000 L

PAKIRANJA NA VOLJO

PROIZVAJALEC: CORNUS d. o. o., Logarovci 63, 9242 Križevci pri Ljutomeru
02 587 17 74 info@cornus.si
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Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano dr. Aleksandra Pivec se je od-
zvala na vabilo Draga Beleca in se ude-
ležila srečanja v podjetju Cornus, d. o. o. 
Sestanku so prisostvovali tudi križevski 
župan mag. Branko Belec, veržejski žu-
pan Slavko Petovar, svetovalec KGZ 
Murska Sobota Damjan Jerič, poslanec 
stranke DeSUS Franc Jurša in svetnika 
občinskega sveta. Po ogledu proizvo-
dnje je stekla beseda tudi o problematiki 
v zelenjadarstvu in o aktualnih razpisih. 
Ministrica je bila nad našim delom in za-
mislimi navdušena. 

Sandra Belec
arhiv podjetja Cornus,  d. o. o.

Ministrica v Logarovcih ...

Podelitve certifikatov Tradicionalna pr-
leška gibanica se je udeležila ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije dr. Aleksandra Pi-
vec, ki je ob tem priznala, da je zgodba 
prleške gibanice tesno vpletena v njene 
spomine na otroštvo; veže jo na spomin 
na stare starše, kjer je bila na mizi večkrat 
tudi prleška gibanica. 

Poudarila je, da je dediščina slovenske 
kulinarične kulture izredno bogata in 
vpeta v družbeno življenje:

»Slovenci smo tradicionalni, vezani na 
svoj dom in na svojo zemljo, ohranjamo 
odnos do svoje kulture, pokrajine, tradicije 
in tudi hrane. Svoje jedi cenimo in smo na-
nje ponosni. Raznovrstno oblikovana po-
krajina ter tradicionalna priprava hrane 
prinašata bogate okuse, ki postajajo vse 
pomembnejši v domači turistični ponud-
bi. Slovenijo predstavlja 24 gastronom-
skih regij z več kot 170 razpoznavnimi in 
značilnimi jedmi, ki so temelj slovenske 
kulinarične prepoznavnosti. Lokalno pri-
delana in kakovostna hrana pomenita 
tudi dodatno spodbudo za razvoj turizma. 
Pri tem je ključno povezovanje kmetijstva 
in turizma. Torej lokalnih pridelovalcev 

in turističnih ponudnikov, ki lahko sku-
paj ponudijo izjemen potencial za razvoj 
edinstvenih in doživetih turističnih zgodb 
s kreativno, tradicionalno in sodobno ku-
linariko ter gastronomijo.«  

Ob tej priložnosti se je iskreno zahvalila 
organizatorju za ves trud, ki je bil vložen 
v poenotenje recepta za pripravo prleške 
gibanice, ohranjanje te pomembne bo-
gate kulinarične tradicije Prlekije in s 
tem tudi Slovenije. Prav tako je čestitala 

vsem proizvajalcem, ki so se prijavili na 
tekmovanje, še posebej pa dobitnikom 
prvih certifikatov Tradicionalna prleška 
gibanica.

Na koncu se je zahvalila za ohranjanje te 
bogate in pomembne kulinarične tradi-
cije Prlekije in s tem tudi Slovenije.

mag. Tjaša Kos
 Tamara Flegerič

... in Križevcih
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Podeljeni so prvi certifikati Tradicionalna 
prleška gibanica

Priprava prleške gibanice, katere recep-
tura se prenaša iz roda v rod, pripomore 
tudi h krepitvi lokalne identitete ter pri-
speva k posebnosti in pestrosti obmo-
čja, na katerem je prisotna. S podelitvijo 
certifikatov Tradicionalna prleška giba-
nica se spodbuja peka prleške gibanice 
v okrogli lončeni skledi tako pri tržnih 
ponudnikih kot pri ljubiteljih. Tako so 
jo namreč pekli nekoč. Ker danes sko-
raj nihče nima krušne peči ne doma ne 
v gostinskem lokalu, peka v krušni peči 
ni pogoj za pridobitev certifikata. Poleg 
doseganja standardov kakovosti, dolo-
čenih v pravilniku, je pogoj za pridobitev 
omenjenega certifikata uporaba okrogle 
lončene sklede. 

Certifikate so v kategoriji ljubitelji pr-
leške gibanice prejeli Marija Žuman, 
Majda Markovič, Karlo Marcinjaš, kafeta-
rici Majda in Lidija, Gabika Rauter Puhan 
in Erazem Kos. V kategoriji tržni ponu-
dniki bodo odslej ponujali prleško giba-
nico s certifikatom Izletniška kmetija Na 
koncu vasi, Lončarstvo Žuman Saša s. 
p., Flo cukeraj in Turizem na podeželju 
Tompa.

Člani Kulturnega, turističnega in izobra-
ževalnega društva Kelih smo že na prvi 
turistično-gastronomski prireditvi Pr-
leška gibanica 2014 izvedli ocenjevanje 
prleških gibanic. Ni bilo lahko, priznamo. 
In ko se je takoj zatem začelo govoriti o 
zaščiti te naše sladice, se nam je skoraj 
zavrtelo. Ampak zasukali smo rokave. Z 
izvedbo številnih izobraževalnih delav-
nic na terenu, zbiranjem receptov (zbrali 
smo jih več kot 100), okroglih mizah in 
promocijskih aktivnostih v vseh teh le-
tih se danes s ponosom ozremo nazaj. 
Spletna stran, predvsem pa brošura in 
izobraževalni film pričajo o našem delu. 

Nismo se lotili postopka zaščite. Prepri-
čani smo, da je za to še čas. Zagotovo 
mora prleška gibanica postati še bolj 
prepoznavna, da jo bo poznalo in peklo 
še več ljudi, zato še vedno izvajamo 

številne promocijske aktivnosti po Slo-
veniji. 

Pridobljeni certifikati so veljavni eno 
leto, potem jih bo potrebno obnoviti. 
Predvsem za tržne ponudnike je prido-
bljen certifikat dodana tržna vrednost, ki 
bo v prihodnosti zagotovo še pridobival 
na pomembnosti. mag. 

Tjaša Kos
 Tamara Flegerič



Na RTV Slovenija je vsako delovno jutro oddaja Dobro jutro. To 
je oddaja gledalcev, ki s svojimi svetovalnimi, izobraževalnimi, 
razvedrilnimi in informativnimi vsebinami sledi željam gledal-
cev vseh starostnih skupin. Raziskujejo se teme, ki se dotikajo 
vsakdanjega življenja ljudi. 

Oddaja ponuja najrazličnejše vsebine: od zdravstvenih, prav-
nih in kuharskih nasvetov, svetovanj o medosebnih odnosih, 
receptov iz domače lekarne do predstavljanj osupljivih ži-
vljenjskih usod, vrtičkarskih in prehranskih nasvetov ter atrak-
tivnih nagradnih iger.
 
V večurnem živem in dinamičnem jutranjem programu se pre-
pleta studijski del z aktualnimi vklopi v živo z različnih koncev 
Slovenije. 

Na deževno julijsko jutro se je predstavila tudi naša občina. 
V treh javljanjih v živo smo sodelujoči predstavili občino Kri-
ževci kot atraktivno turistično destinacijo z bogato zgodovino 

in tradicijo ter odlično kulinariko. Zagotovo so ekološke kme-
tije v občini Križevci, ki jih ni malo, prava posebnost na tako 
majhni površini. 

Marijo Merljak in Ljubico Mlinar je navdušila tradicionalna pr-
leška gibanica, žita in žitarice, 

pira, prleška tünka, zelišni čaji, aronija, ajdove kokice, sivka, 
soržični kruh, kmečki mlečni murki, kulinarika prleške gostilne, 
kovaška umetnost in oblikovanje glinene posode. Brez konj 
kasačev, glasbe in zaključne besede župana terensko javljanje 
ne bi bilo popolno.

V občini Križevci imamo resnično bogato ponudbo, ki lahko 
navduši obiskovalce od blizu in daleč.

mag. Tjaša Kos
Klaus Dieter Požgan

Občina Križevci v oddaji Dobro jutro
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Občina Križevci je na svoji spletni strani 
v začetku junija objavila poziv za javno 
zbiranje ponudb za oddajo poslovne-
ga prostora, primernega za opravljanje 
gostinske dejavnosti v Parku doživetij. 
Poslovni prostor meri 36 m², terasa, ki ga 
obdaja, pa predstavlja dodatnih 132 m².

V pozivu so bili zapisani pogoji za ude-
ležbo v postopku javnega zbiranja po-
nudb in merila za izbor najugodnejše-
ga ponudnika. Na omenjeni odziv se je 
odzval le en ponudnik, in sicer Gostilna 
Zorko, Dušan Zorko, s. p. 

V juliju je bar Jasa odprl svoja vrata, od-
prt pa bo predvidoma od maja do okto-
bra. Naj bo čim več sončnih dni, da bo v 
Parku doživetij živahno!

mag. Tjaša Kos

Jasa v Parku doživetij
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Iz naših vasi
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Naši podporniki že vedo, da ne bomo 
pustili na cedilu dvoživk, ki se vsako leto 
selijo čez prometno cesto v Borecih. Na 
srečo rekonstrukcija ceste zmanjšuje 
hitrost na delu odseka, kjer smo še lani 
v precejšnji nejeveri opazovali posame-
znike, ki so divjali mimo nas v smrto-
nosnih hitrostih. Edini zgrajeni podhod 
je postavljen pri piščančji farmi, kjer pa 
so spomladi posekali preveč gozda in 
tako na tem mestu opustošili prezimo-
valni habitat dvoživk, zato tam ni bilo 
omembe vrednih prenosov ali uporabe 
podhoda. Vsak tak poseg v prostor na-
mreč nosi s seboj negativne posledice za 
ogrožene vrste. 

Letošnja zima je bila kratka in sušna. 
Tako nizkega vodostaja še nismo doži-
veli, šele majske padavine so konkretno 
napolnile izsušena tla in jame. Naša akci-
ja je letos trajala dobrih 28 dni, in sicer z 
začetkom 18. 2. in koncem 21. 3., ko smo 
že zajadrali v karanteno. Na srečo se je s 
tem drastično znižal promet in posledič-
no preživetje dvoživk. Za naravo je bilo 
to dobro in izkazalo se je, da se v imenu 

višje sile ljudje lahko odpovejo tudi po-
nočevanju in nepotrebnim vožnjam po 
bližnjicah, ki jih že stoletja prečkajo šte-
vilni živalski organizmi. Prisotnost žab, 
kač, krastač in ptic nam vsekakor poma-
ga pri ohranjanju ravnovesja v naravi, 
kajti brez njih naše bivalno okolje ne bi 
bilo niti približno tako kakovostno, saj se 
z njihovo odsotnostjo prerazmnožijo ko-
marji, rdeči lazarji, strune, ogrci in še kaj. 

Za konec še zanimiv podatek, da smo 
letos uspeli prenesti 8900 dvoživk, med 
njimi krastače, rosnice, sekulje, velike 
in male pupke, zelene žabe in plavčke. 
Za njihova mrestišča smo opravili tudi 
manjšo intervencijo na mlaki, saj so rav-
no v času razvijanja mresta in paglavcev 
vodostaji še padali, nato pa so se doga-
jali še drugi neprimerni posegi za dvoži-
vke v času razvoja, ki bi se jih dalo prelo-
žiti. Redkim vztrajnim prostovoljkam in 
prostovoljcem velika hvala za srčnost in 
prisotnost na terenu; vaše delo je nepre-
cenljivo.

Naše delo in številne zanimive članke 

lahko spremljate še naprej na naših Fa-
cebook in Instagram straneh, v pomlad-
nih mesecih pa ste vabljeni, da se nam 
priključite.

Vesna Kitthiya
Maja Žalar

Spomladanska selitev dvoživk in prispevek k 
ohranjanju zaščitenih živalskih vrst

Skavti v Berkovskih Prelogih 

Zagotovo najbolj navdihujoče in najbolj 
pustolovsko doživetje skavtov je letni 
tabor, kjer se odpravijo za dlje časa v 
okolje, kjer jim je edina streha nad glavo 
šotorsko platno in postelja spalna vrača. 
Tabor predstavlja nagrado za delo med 
letom in je hkrati najboljša priložnost, 
da izvidniki in vodnice v praksi zaživi-
jo skavtsko življenje, se preizkusijo in 
napredujejo v skavtskem znanju ter se 
učijo življenja v skupnosti.  Na pobudo 
občinskega svetnika Antona Petovar-
ja sem obiskala tabor skavtov iz Gornje 
Radgone, ki so si za kraj tabora izbrali 
Berkovske Preloge. Četa skavtov iz Gor-
nje Radgone je sestavljena iz izvidnikov 
in vodnic, ki so stari med 11 in 15 let in 
so razvrščeni v fantovski  vod netopirji in 

dekliški vod zajčice. Za potek in organi-
zacijo skavtskega tabora so skrbeli vo-
ditelji Jernej Kokol, Julija Barišič in Sandi 
Adler.  Za lokacijo tabora v občini Kri-
ževci so se odločili na podlagi predloga 
bivšega skavta Roka Vidnara, katerega 
babica prebiva ravno v Berkovskih Pre-
logih. Na ogledu terena so se dogovorili, 
da jim je domačin Alojz Marinič z dru-
žino prijazno odstopil travnik in bližnji 
gozd. Neposredna bližina gozda, potoka 
in odmaknjenost travnika od hiš je ide-
alen prostor za izvedbo tabora v naravi. 
Pri izbiri tabornega prostora je napreč 
potrebno paziti, da je taborni prostor na 
suhem in gozdnem zemljišču z dovolj 
pitne vode in zavarovan pred možnimi 
naravnimi vremenskimi vplivi.

 Tabor je potekal od 3. do 11. julija, vo-
ditelji so bili na lokaciji že dan prej, da 
so pripravili vse potrebno za prihod na-
dobudnih skavtov. Zaradi »korona ome-
jitev« in načrtovanih letnih dopustov se 
je začetka tabora udeležilo 9 otrok, nato 
pa se je njihovo število  zmanjšalo. Prvi 
dan tabora so skavti postavili svoje šoto-
re in pripravili taborni prostor s postavi-
tvijo ognjišča. V naslednjih dneh je sledi-
la postavitev konstrukcij, kot so jambor, 
vhod, kuhinja, wc, umivalnica. Jambor je 
bil visok 9 metrov, na njem pa so visele 
tri zastave: evropska, slovenska in zasta-
va Zveze katoliških skavtinj in skavtov. 
Ko je jambor ponosno stal na sredini ta-
bornega prostora, so prvič sklicali uradni 
kvadrat oziroma zbor čete. 
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Ob uradnem zboru, ki je v obliki kvadra-
ta, zapojejo tako slovensko kot skavtsko 
himno, skavti pa se ga udeležijo v skavt-
skih krojih in z rutico.  

Tabor je poleg postavljanja šotorov in ta-
bornih zgradb (dvig jambora, otvoritev 
tabora) vključeval aktivnosti, ki so pove-
zane s tematiko tabora, jutranje oziroma 
nočne telovadbe, pregled šotorov, kuha-
nje obrokov, potep voda, pot preživetja, 
prižig ognja ob večerih in druženje ob 
ognju. Tematika letošnjega tabora rad-
gonskih skavtov je bilo gasilstvo, zato 
so v okviru le-tega skozi celotno trajanje 
tabora spoznavali podobnosti in razlike 
med skavti in gasilci. Prav tako so obi-
skali gasilski dom v Kokoričih, kjer so jim 
domači gasilci predstavili svoja opera-
tivna vozila in gasilsko opremo. Voditelji 
so skavtom med drugim pripravili pot 
preživetja, ki predstavlja izziv, pustolov-
ščino, preizkus poguma in spretnosti. 
Sestavljena je bila iz prečkanja potoka 
preko vrvi, premagovanje ovir (gum), 
ki so bile nameščene v potoku, in to-
bogana iz plastične folije. Vsak večer so 
skavti prižgali ogenj. Čas ob prižigu og-
nja je priložnost za razmislek o dnevu 
in hkrati priprava na večer ob ognju. Vsi 
udeleženci so zbrani ob ognju in sedijo v 
krogu v tišini, dokler plamen ne doseže 
vrha, nato zapojejo pesem Naj skavtski 
duh kraljuje.  Prav tako so imeli vsako 
noč organizirano nočno stražo, katere 
namen je varovanje tabora pred krajo 
zastave in pred morebitnimi živalmi ter 
drugimi vsiljivci. S tem skavti krepijo ob-
čutek odgovornosti, pridobivajo pogum 
in razvijajo veščine opazovanja.  

Skavti so med taborom sami preživeli 
dan brez voditeljev oziroma imeli dan 
samostojnosti; voditelji so jim pred od-
hodom določili naloge, ki so jih morali 
opraviti med dnevom. Za pridnost in vse 
opravljanje nagrade so bili nagrajeni s 
kopanjem v soboški gramoznici.  

Skavti so vzgojeni v katoliškem duhu in 
temu primerno so v sklopu tabora orga-
nizirali skavtsko mašo, ki so se je udele-
žili tudi domačini in starši. Prav tako so 
se udeležili nedeljske maše v Križevcih. 
Za konec ogleda tabornega prostora 
sem izvidnike povprašala po najlepšem 
spominu s tabora in katera jed jim je bila 
najslajša.  

Erik, 13 let: pot preživetja in špageti,
Rok, 19 let: prijaznost domačinov, po-
stavitev tabornega prostora in pečene 
perutničke,
Frančišek, 18 let: postavitev tabornega 
prostora in tortilje,
Alida, 14 let: potep in špageti s tuno,
Ema Ana, 14 let: dan samostojnosti in 
tacosi.  

Radgonski skavti  so na koncu dodali, da 
so se v naših krajih zelo dobro počutili, 
da so bili domačini res prijazni in vedno 
priskočili na pomoč ter da se mogoče 
drugo leto spet srečamo v naših krajih.  

Urška Osterc 

Jožica Vrbančič

Urška Osterc
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Na južni strani vasi Boreci se nahaja ok-
rasni vrt Olge Šajt in Roberta Habjaniča, 
ki je nekaj posebnega. Če se sprehajate 
ob novi cesti med Boreci in Logarov-
ci in greste ob koncu vasi mimo njune 
hiše, vam sicer skoraj nič ne daje slutiti, 
kakšni zakladi se skrivajo za hišo, vas pa 
z njunega vrta pozdravljata dva jelena v 
naravni velikosti, ki bi ju lahko kaj hitro 
zamenjali za prava. 

Čudovit vrt, ki se spušča proti »ciglenški 
jami«, obsega zgornjo teraso, strmo bre-
žino in spodnji del vrta, ki meji na ne-
okrnjeno naravo. Vsi deli vrta so skrbno 
povezani in tvorijo enkratno vrtno ume-
tnino, ki sodi med ožji izbor okrasnih vr-
tov v slovenskem merilu. Njun vrt je pri-
mer lepe združitve vrtnarskih, tesarskih 
in zidarskih stvaritev, ki skupaj tvorijo 
enkratno vrtno kreacijo.

Rob opekarniške jame na tem koncu 
je bil zanemarjen in zaraščen. Šajtovi 
so imeli ob njem v preteklosti zasajene 
brajde in še dolga leta po očetovi smrti 
se niso mogli ločiti od njih. Ko so jih le 
podrli, se je odprl pogled navzdol in 
Olga je menila, da bi lahko brežino malo 
uredili in zasadili. Ker je z veseljem ureja-
la vrt in vanj sadila tudi okrasne rastline, 
je začela pred 18 leti le-te zasajati na bre-
žino. Ob gradnji avtoceste med Mursko 
Soboto in Mariborom so od tam v jamo 
navozili kar nekaj zemlje in tako povišali 
njen nivo, kar je omogočilo ureditev bre-
žine v ravnino s trato, zaradi srnjadi pa so 
prostor tudi ogradili.   

Urejanje brežine je dajalo Olgi in Rober-
tu vedno več zadovoljstva in elana. Olga 
je skrbela za zasaditev in kombinirala 
višja drevesa, iglavce, grme in številne 
trajnice, Robert pa je v ustvarjanju dru-
gih kulis vrta z zidarskimi, tesarskimi in 
kovaškimi deli lahko uresničil svoje kre-
ativne ideje. Tako je med zasaditvami 
veliko pravih umetniških elementov iz 
naravnih materialov in kovine.    

Na zgornji terasi je Robert pred šestimi 
leti iz kamna, ki ga je kupil po rušenju 
neke stare hiše, postavil zid, ki spominja 

na vrtove starih graščin, na osrednjem 
delu terase pa se nahaja lesen podest z 
balkonom in ribnikom. Po brežini se levo 
in desno vijejo stopnice iz starih železni-
ških pragov. Z zgornje terase se odpira 
čudovit pogled navzdol, kjer se nahaja 
še ena lesena terasa z leseno mizo in po-
čivalniki. Skalnjak sta začela urejati že na 
samem začetku, ribnik pa sta postavila 
leta 2011. Ob iskanju ustreznih zasaditev 
sta obiskovala tudi druge vrtove in raz-
stave, kjer so se jima utrnile nove ideje 
in rešitve.     

Vrt je zanju velik navdih, sproščanje in 
način za uresničevanje kreativnosti. Prav 
v teh dneh pod Robertovimi rokami na

staja nov izdelek iz starih drevesnih vej, 
ki bo kmalu dobil svoje mesto. Zanju 
vrt ni nikoli zaključen, vedno prineseta 
kakšno novo rastlino ali ustvarita nov 
okrasni element. Največ dela z ureja-
njem zasaditev je spomladi, pozneje je 
potrebno v glavnem skrbeti za zalivanje. 
Ker v tem uživata, jima ni nič težko. Za 
svoj vrt sta prejela že več strokovnih na-
grad in priznanj, med ljubitelji hortikul-
ture pa sta znana v Sloveniji in tujini. 

Silva Duh
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Spoznavamo poklice

Pomemben del predšolske vzgoje je sodelovanje vrtca s starši. V oddelku 4−5 let so otroci spoznavali poklice staršev. Obiskali so 
nas: reševalec Borut Panič, aranžerka Sandra Cof, profesor zgodovine Jernej Jakelj in policistka Petra Bogša. V dejavnostih, ki so 
nam jih starši predstavili, smo uživali tako otroci kot  tudi strokovni delavki Alenka Novak in Katja Mertuk. 

Alenka Novak 

Igramo se z …

Kadar slišimo besedo glasba, je naša asociacija največkrat petje, ki je v vrtcu vsakodnevno in zabavno. Otrokom pa se zdi še 
bolj zabavno, če lahko igrajo na instrumente. Ob tem si razvijajo motorične sposobnosti in urijo predvsem ročne spretnosti. V 
igralnico si zato večkrat prinesemo različne instrumente. Tokrat smo prinesli bobne, ki so na naše veselje tako veliki, da lahko na 
njih sedimo in se igramo. 

Uživamo pa tudi pri izdelovanju instrumentov. Tako smo izdelali ropotuljico kar iz odpadnega materiala. Pri tem otroci spozna-
vajo, da je lahko tudi odpadni material koristen in zabaven, dokler ga dokončno ne zavržemo.   

Karolina Korošak
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Priprave na pust so v našem oddelku trajale ves teden, saj so otroci mlajši in želimo, da premagajo strah pred pustnimi šemami. 
Izvajali smo različne dejavnosti: 

– pogovarjali smo se o pustu, pustnih doživetjih, pustnih jedeh ...,
– okrasili igralnico in hodnik,
– barvali pustne maske, klovne,
– peli pustne pesmi, šaljivke, izštevanke ob spremljavi malih ritmičnih instrumentov,
– skupaj smo se šemili, tudi odrasli pred otroki, se igrali s pokrivali, lasuljami in oblekami,
– se igrali razne prstne igre in bibarije.  

Že v petek pred pustnim torkom smo oblečeni v pustne šeme rajali v večnamenskem prostoru, opazovali našemljene starejše 
otroke in se sladkali s krofi.

Večina otrok je pust doživela prvič v življenju, zato smo se potrudili, da je bilo to doživetje sproščeno, veselo in prijetno. 

Sonja Stolnik

Pustovanje najmlajših

Opazovanje nam pomaga razumeti 
otrokov razvoj in njegov način učenja. 
S tem ne določamo novih stopenj v ra-
zvoju otrok, ampak spremljamo nap-
redovanje posameznika in tako lažje 
pričakujemo, kaj sledi. Opazovanje nam 
pomaga zaznati otrokov tempo razvoja, 
njegove šibke in močne točke, kar lahko 
uporabimo pri načrtovanju spodbudnih 
vzgojnih situacij.

Na razvoj in napredek pri učenju vpliva 
pet elementov formativnega spremlja-

nja, poleg opazovanja in zbiranja do-
kazov še aktivna vključenost, povratne 
informacije, učenje otrok od otrok, vred-
notenje in samovrednotenje.  

Naš vrtec sodeluje tudi v projektu OB-
JEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalva-
cija, Modeli), v okviru katerega preizku-
šamo didaktične pristope in strategije za 
razvoj bralne pismenosti s ciljem razviti 
in preizkusiti pedagoške pristope in stra-
tegije, ki bodo pripomogli k celostnemu 
in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju 

bralne pismenosti otrok, učencev in  di-
jakov.

Strokovne delavke v našem kolektivu 
smo si zastavile cilj, da bomo s pomočjo 
književnih besedil (pravljic, pripovedk, 
pesmi) pri otrocih spodbujale motivi-
ranost za branje, razumevanje prebra-
nega, bogatenje besedišča in ob tem 
spodbujale razvoj govora.   

V kombiniranem oddelku 1–6 let, kjer je 
19 otrok (predstavljen je bil na ZRSŠ

Povezovanje dveh projektov v kombiniranem 
oddelku vrtca
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v Ljubljani kot primer dobre prakse), 
sva strokovni delavki Monika Špindler 
in Renata Slavinec Berden povezali pro-
jekta OBJEM ter Uvajanje formativnega 
spremljanja in inkluzivne paradigme v 
tematskem sklopu Muca Copatarica. Gre 
za vsebinsko načrtovane aktivnosti, po-
vezane z gradniki projekta OBJEM in ele-
menti formativnega spremljanja. Skozi 
tematski sklop smo hkrati spremljale 
razvoj in napredek vsakega otroka glede 
na njegove individualne sposobnosti.    

Vodilo najinega načrtovanja je bilo na-
čelo razvojno-procesnega pristopa, da 
se bodo otroci na podlagi pridobivanja 
izkušenj aktivno učili, pri čemer pa v 
ospredju ne bodo le njihovi  končni do-
sežki, temveč bo pomemben predvsem 
proces učenja v varnem in spodbudnem 
okolju. V mislih sva imeli proces učenja, 
katerega cilj niso pravilni in nepravilni 
odgovori, temveč spodbujanje otroko-
vih lastnih strategij dojemanja, izražanja 
in razmišljanja, ki so zanj značilne v posa-
meznem razvojnem obdobju. Aktivnosti 
sva načrtovali tako, da sva skušali vsem 
otrokom zagotavljali visoko stopnjo 
vpletenosti v igro in učenje, raziskova-
nje in reševanje problemov. Učno okolje 
sva organizirali tako, da je spodbujalo 
medvrstniško učenje. Dogovorili sva se 
o načinu spremljanja napredka otrok in 
dokumentiranja.  

Z vsebino zgodbice sva otroke sezna-
nili preko različnih oblik in metod dela 
s predšolskimi otroki, in sicer branja in 
pripovedovanja v manjših skupinah ob 
slikanici in projekciji, s pomočjo lutke v 
igralnici, v knjižnem kotičku, knjižnici, 
zbornici in tudi individualno. 

Pri tej in večini drugih aktivnosti sva na-
črtovane dejavnosti izvajali v manjših 
skupinah. Po seznanjanju otrok s slikani-
co je sledilo poglabljanje doživetij, kjer 
sva otrokom zastavili ustvarjalne in po-
ustvarjalne izzive predvsem s področja 
umetnosti.

Pogosto smo se igrali namizne didak-
tične igre na temo Muca Copatarica, ki 
smo jih izdelali sami. Otroci so dodobra 
usvojili vsebino. 

Slikanica je bila priložnost, da otroke sez-
naniva z novimi besedami, kot so pisa-
telj, pisateljica, ilustrator in ilustratorka. 
Likovno smo z ogljem ustvarjali portret 
pisateljice Ele Peroci. Otroke spodbujava 
k vrednotenju, kjer otroci po dejavnosti 
ubesedijo svojo aktivnost (kaj so počeli, 
s čim in kako so se ob tem počutili), zato 
so to počeli tudi po likovni dejavnosti. 

Zatem smo se lotili načrta predstave 
– dramatizacije. Naš načrt smo zabele-
žili na plakatu. Načrtovali smo sceno, 
glasbo in vloge. Vzpodbujali sva jih k 
razmišljanju o tem, kaj potrebujemo za 
uprizoritev. Ob tem bi poudarila, da so 
otroci sami izbrali in določili, kako bo 
izgledala scena (tri smreke, dve listnati 
drevesi, tri hiše) in sami izbrali svojo vlo-
go v predstavi. Več deklic je izrazilo željo, 
da bi odigralo vlogo muce in s pomočjo 
diagrama smo izbrali eno, kljub temu pa 
smo na vajah ter na predstavah vloge 
tudi zamenjali glede na interes in spo-
sobnosti otrok. Opazili sva, da so starejši 
otroci večkrat prevzeli vlogo pojasnje-
valca in motivatorja v odnosu do mlajših 
otrok (npr. kdaj kdo stopi na sceno, kaj 

mora povedati, kdaj pričnejo s svojo vlo-
go otroci z instrumenti …).

Dramatizacijo smo predstavili drugim 
otrokom vrtca. Ogledali smo si tudi po-
snetek predstave. Pri evalvaciji sva ugo-
tovili, da so se vsi otroci v svojih vlogah 
dobro počutili, vsak je prispeval k uspe-
hu naše načrtovane in realizirane pred-
stave.

Vse aktivnosti v tem tematskem sklopu 
smo beležili, fotografirali, zapisovali in 
razstavljali na vidnem mestu − panoju 
v garderobi. Otroci so se ob njem veliko 
pogovarjali, razlagali, primerjali in opiso-
vali. Individualno sva pri otrocih razvijali 
sposobnost uvida v lasten napredek in 
sposobnost samovrednotenja ter tako 
krepili njihovo pozitivno samopodobo.
 
Odkar je vrtec Križevci kot razvojni vr-
tec vključen v projekt Uvajanje forma-
tivnega spremljanja in inkluzivne pa-
radigme v vrtcu, v oddelkih strokovne 
delavke veliko več pozornosti name-
njamo spremljanju, pregledovanju in 
vrednotenju vzgojno-izobraževalnega 
dela. Poznamo močna področja otrok 
in lažje zagotavljamo podporo pri uče-
nju vsakemu otroku. Aktivno smo se 
poglobile v gradnike bralne pismenosti 
in jih vključujemo v naše delo načrtno 
in z jasnim ciljem. V tematskem sklopu 
Muca Copatarica nama je uspelo zago-
toviti spodbudno učno okolje za razvoj 
in uspešnost vsakega otroka v skladu z 
njegovimi zmožnostmi, predvsem na 
področju jezika, v povezavi z ostalimi 
področji kurikula.  

Renata Slavinec Berden



Zaključujem deveti razred osnovne šole 
in tudi jaz se moram odločiti, v katero 
srednjo šolo se bom vpisala in kaj bi rada 
počela v nadaljnjem življenju. Menim, 
da je to precej težka in pomembna od-
ločitev, saj se že pri štirinajstih oziroma 
petnajstih letih moramo odločiti, kaj bi 
radi počeli, ko odrastemo.

Mogoče sem imela sama malce lažjo od-
ločitev kot moji sošolci, saj že od malih 
nog igram violino in že zelo dolgo časa 
čutim, da je to tisto, kar bi rada počela v 
življenju. Na podlagi tega sem se odloči-
la, da se bom vpisala na Konservatorij za 
glasbo in balet Maribor. Odločala sem se 
med ljubljanskim in mariborskim kon-
servatorijem, nato pa sem se s pomočjo 
mame in učiteljice violine na koncu zara-
di precejšnje oddaljenosti Ljubljane od-
ločila za Maribor. Če se hočem šolati na 
tej šoli, pa moram najprej opraviti spre-
jemni izpit, ki bo potekal v naslednjem 
tednu. Srčno upam, da bom sprejeta, saj 
si ne predstavljam življenja brez violine. 
Rada bi spoznala nove ljudi, novo oko-
lje, se naučila kaj novega in sklenila nova 
prijateljstva. Po srednji šoli bi rada študi-
rala na akademiji za glasbo v tujini, a še 
ne vem, kateri, saj še nisem tako daleč. 
Želim postati solistka, a je do tega pok-
lica zelo težko priti, zato bi igrala tudi v 
orkestru, v komornih zasedbah ali pa bi 
postala učiteljica violine.

V svojem življenju sem na področju glas-
be že kar nekaj dosegla, kar mi ne bi us-
pelo brez moje mame, ki mi stoji ob stra-
ni in me podpira že celo življenje. 

Posebno mesto v mojem srcu ima tudi 
moja učiteljica violine, ki mi prav tako 
stoji ob strani, me poskuša razumeti, mi 
pomagati in se vživeti v mojo kožo, kljub 
temu da sem jo že velikokrat razočarala 
in ji povzročila veliko skrbi.

V življenju bi rada ljudi navdihnila za 
klasično glasbo, jih podpirala in jim po-
magala na njihovi poti v življenju, kot 
je učiteljica violine meni. Želim si, da bi 
ljudje veliko bolj cenili klasično glasbo, 
saj zahteva veliko truda in predanosti, 
vzponov in padcev. Pot je zelo naporna, 
če želiš nekaj doseči. Rada bi jih seznani-
la z lepoto in globino klasične glasbe, saj 
veliko ljudem pomaga skozi težke čase 
in jih sprošča.

Verjamem, da svoje odločitve ne bom 
obžalovala, saj res rada igram violino in 

nočem početi ničesar drugega. Upam, 
da mi bo uspelo doseči vse zastavlje-
ne cilje. Moja največja želja pa je, da bi 
bila uspešna in srečna in da bi doživela 
čim manj padcev. Upam, da bom živ-
ljenje uživala, kolikor se da, a brez dela 
ni ničesar, saj se brez muje še čevelj ne 
obuje. Delo in pridnost so peruti, ki leti-
jo čez reke in gorovja je zapisal Johann 
Fischart. Z njegovo izjavo se popolnoma 
strinjam, saj se delo in trud vedno popla-
čata. In ko vidiš, da ti je v nečem uspelo, 
res ni lepšega trenutka. Vsak odloča o 
svoji prihodnosti in odloči se lahko, ali 
bo delal in od tega kaj imel ali bo samo 
sedel in iz dneva v dan obžaloval tisto, 
česar ni naredil.   

Živa Jurič, 9. a  
Foto Berke                                               

Rada bi postala violinistka
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»Za vsako dejanje se je treba odločiti, ži-
veti se pravi izbirati. Vse življenje je nepre-
trgana veriga odločitev« je izjavil Gaston 
Cowtoise. S to izjavo se popolnoma 
strinjam, saj je vsako naše dejanje plod 
neke odločitve. Tudi prihodnost človeka 
je odvisna od njegovih odločitev. Deve-
tošolci smo sedaj v fazi, v kateri spreje-

mamo pomembne odločitve za lastno 
prihodnost.

Kmalu  bom zaključil deveti razred 
osnovne šole. Na srečo sem že trdno 
odločen, da se bom vpisal na Gimnazijo 
Franca Miklošiča Ljutomer. Menim, da je 
potrebno že zgodaj sprejeti odločitev o 

vpisu na srednjo šolo. Če se odločimo 
pod pritiskom in zelo pozno, je večja 
možnost, da nam šola ne bo všeč in se 
bomo prepisali. V meni je odločitev za 
gimnazijo zorela že od sedmega razre-
da. Dokončno pa me je šola prepričala 
na informativnih dnevih.

Za uresničitev ciljev je treba trdo delati
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Zanjo sem se odločil na podlagi uspe-
ha v šoli, hkrati pa bi rad bolj podrobno 
odkril, katera področja mi ležijo bolj in 
katera manj. Pritegnila me je tudi mož-
nost študija v tujini, seveda po opra-
vljeni maturi. Odločitev o srednji šoli 
sem izbral pretežno sam. Malo sta mi 
pomagala starša, predvsem mama, ki je 
sama nekoč obiskovala prav to gimnazi-
jo. Čeprav mi je moja bodoča šola zelo 
všeč, sem malce žalosten, saj bom z ne-
katerimi prijatelji izgubil stike. Prav tako 
sem precej nekomunikativen v tujem 
okolju in me skrbi, kako bom našel nove 
prijatelje.  

Moja odločitev o srednji šoli je sicer 
jasna, a o tem, kateri poklic bi rad op-
ravljal, še nisem razmišljal. Vem le, da 
bom nekaj študiral, morda celo v tujini. 
Odločitev pa bo padla v naslednjih štirih 
letih gimnazije. Trenutno me zelo zani-
majo področja naravoslovja, predvsem 
kemija in matematika. Tukaj sem tudi 
zelo uspešen. Všeč sta mi tudi genetika 
in psihologija, saj se mi zdi zelo zanimi-

vo človeško razmišljanje, še bolj pa de-
dovanje lastnosti. Na področju genetike 
je še veliko neodkritega. Morda pa bom 
končal v vodah strojništva in elektronike 
ter nadaljeval v očetovem podjetju. Tudi 
družboslovnih področij še nisem popol-
noma izključil.   

Moja skrita želja je, da bi odkril nekaj 
novega, koristnega človeštvu. Še po-
sebej vesel bi bil, če bi odkril novost v 
boju proti podnebnim spremembam, 
saj vem, da bi tako pomagal celotnemu 
človeštvu.  

Vse visi torej na pravilnih odločitvah. Če 
bi se moral že zdaj odločiti, kaj bom po-
čel v življenju, bi se verjetno odločil na-
pačno, saj še nimam dovolj izkušenj. Pot-
rebujem še nekaj časa. Vem pa, da brez 
dela ne bo nič. Louise Hay je napisala: 
»Življenje je zelo preprosto. Kar dajemo od 
sebe, se nam vrne.« Res je, saj menim, da 
je v življenju potrebno verjeti vase in si 
zastavljati cilje ter za njihovo uresničitev 
trdo delati.   

Filip Zver, 9. A   
osebni arhiv

MPZ LA TI DO zapel v Gallusovi dvorani
Cankarjevega doma

1. decembra 2019 je MPZ LA TI DO OŠ 
Križevci nastopal na Potujoči muziki v 
Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. 
Prireditev je bila posvečena svetovne-
mu dnevu zborovske glasbe, koncert pa 
je bil tudi najava največjega glasbenega 
festivala v zgodovini Slovenije, Festivala 
Europa Cantat 2021.

Prireditev je organiziral JSKD Slovenija, 
njen pokrovitelj je bil predsednik Slo-
venije Borut Pahor, zaradi kulturnega 
pomena in razsežnosti pa je prireditev 
podpirala tudi Vlada Republike Sloveni-
je. 

Na tej prireditvi je skupaj zapelo 13 
najboljših mladinskih zborov iz celotne 
Slovenije, kar je približno 500 pevcev. 
Zapeli so 10 raznovrstnih zborovskih 
pesmi: slovenske domoljubne, priredbo 
Avsenikove, dve noviteti, krstno izvedbo 
slovenske sodobne skladbe, tuje sklad-
be, psalm angleškega skladatelja in no
vonastali venček slovenskih ljudskih. 

Prireditev je bila posneta za RTV SLO in 
predvajana med božično-novoletnimi 
prazniki.   

Renata Mikl  
Janez Eržen
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Pela sem v Gallusovi dvorani Cankarjevega 
doma

Danes je sobota in malo sem brskala 
po spominu, kaj lahko zapojem sestrici 
Teji, ki zelo rada poje in posluša glasbo. 
Spomnila sem se, da smo v mesecu de-
cembru nastopali v Cankarjevem domu.
 
Že navsezgodaj naju je mama s sestro 
Tijo odpeljala na avtobus, ki nas je ča-
kal pri šoli. Nestrpno smo čakali odhod. 
Že velikokrat sem bila v Ljubljani, am-
pak tokrat je bilo drugače. Čeprav smo 
cel dopoldan in popoldan imeli pevske 
vaje, je hitro minilo. Prihod pred Cankar-
jev dom me je obdajal z navdušenjem in 
hkrati z vprašanji, kako bo uspel nastop  
z eno samo skupno vajo tik pred nasto-
pom. Dvorana je bila velika. 

Pevke in pevci iz drugih šol so bili pov-
sod in nekje med vsemi temi bom na 
odru tudi jaz. Povsod okrog glasbila, sliši 
se glasba. V dvorano prihajajo poslušal-
ci: gostje, skladatelji,  med njimi tudi naši 
starši in drugi obiskovalci. Naenkrat pos-
tane dvorana kar pretesna za vse. Vidijo 
se samo glave, ki navdušeno pričakujejo, 
kaj se bo zgodilo. 

Res spektakularno, vsa ta množica 500 
pevcev iz 13 šol in 1000 poslušalcev v 
veličastni Gallusovi dvorani Cankarjeve-
ga doma. Okrog nas mikrofoni, kamere, 
režiserji, tonski mojstri … Ura je šest po-
poldan. Vse potihne. Kaj pa sedaj? 

A ja, začelo se bo. Začetka se sploh ne 
spomin, vem, da se naenkrat vsa usta 
odpro in … Vau, lepo mi je. Občutka ne 
morem opisati. Vem, da je bilo zelo lepo. 
Mama je rekla, da je dobila kurjo kožo 
in da so ji kar tekle solze, saj je bilo zelo 
lepo in mogočno. Če pomislim … da, res 
je bilo tako. 

Vesela sem, da pojem v pevskem zbo-
ru in da sedaj lahko zapojem Slovenija, 
moja dežela, ki je meni tako zelo všeč. 
Pesem velikokrat slišim tudi na televiziji. 
In ko bom odrasla, bom lahko s pono-
som dejala:    

»Nekoč, daleč nazaj, ko sem bila učenka v 

OŠ Križevci, sem z našim uspešnim mladin
skim pevskim zborom  LA TI DO to pesem 
skupaj s 500 pevci zapela na velikem odru 
Gallusove dvorane v Cankarjevem domu. 
Gallusova dvorana je bila nabito polna, 
poželi smo bučen aplavz, poslušalci so  
vstali in kar niso nehali ploskati. Snemali 
so nas tudi snemalci RTV Slovenija.«    

Resnično sem ponosna in tega nikoli ne 
bom pozabila. Srečo imam, da sem lah-
ko bila del tega. 

Taja Kustec, 7. a razred
pevka MPZ LA TI DO OŠ Križevci   

Janez Eržen

Učenci zapustili dvorišče OŠ, nadomestili smo 
jih učitelji

Ko so se učenci odpravili na zaslužene 
počitnice, smo jih na šolskem dvorišču 
nadomestili učitelji z idejnim načrtom, 
modeli, barvami, čopiči in obilo dobre 
volje. Odločili smo se namreč, da jim 
bomo pripravili talni gibalni poligon, 
ki ga bodo lahko uporabljali tudi brez 
rekvizitov. Glede na razmere bo v priho-
dnosti zagotovo dobrodošel. 

Sestavljen je iz različnih nalog, ki tvorijo 
celoto, lahko pa se izvajajo tudi posa-
mično. V kombinaciji discipliniranosti 
in otroške duše je nastal poligon, ki je v 
vsakem od nas vzbudil zadovoljstvo ob 
opravljenem delu, celo ob pogledu na 
pisane packe po rokah in obleki. Težav-
nost zastavljenih nalog smo na koncu 
tudi preizkusili, učencem pa seveda pus-

tili dovolj svobode za različno izvajanje 
nalog (skakanje, preskakovanje, spret-
nost na različnih področjih …). V prihod-
nje ga bomo še dopolnjevali in razvijali.

Ideja se je pojavila že pred časom, saj je 
naše dvorišče vedno polno zasedeno, 
med drugim v rekreativnih odmorih, 
zjutraj ob prihodu v šolo, v podaljšanem
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bivanju in ob čakanju na avtobuse. K 
realizaciji nas je spodbudil tudi projekt 
Erasmus + K1 »Zdrav duh v zdravem tele-
su«, ki spodbuja samoiniciativno ukvar-
janje z gibalnimi aktivnostmi. Z izdelavo 
poligona, nabavo skirojev in dežnikov za 
zabavno ter nemoteno izvajanje dejav-
nosti v dežju projekt z letošnjim letom 
zaključujemo.    

Nada Vajs Vidnar
Arhiv OŠ Križevci

22. aprila praznujemo dan Zemlje, dan, 
ki opozarja na ranljivost in enkratnost 
planeta, na katerem živimo in ga mora-
mo varovati. Za Zemljo skrbim tako, da 
ne mečem odpadkov v naravo, doma 
ločujemo odpadke, izdelam kaj iz od-
padnih materialov, se sprehodim in ko-
lesarim, namesto da me starši peljejo 
z avtom, ob vsem tem pa občudujem 
naravo, predvsem zadaj, ko vse cveti.   

Živa Leskovar, 6.a

Naša Zemlja je bila nekoč bolj zdrava 
in manj onesnažena, kot je danes. Sicer 
pa je še danes lepa. Ljudje vplivamo na 
naš planet negativno s tem, da ga one-
snažujemo. Doma ločujemo odpadke, 
varčujemo z elektriko in vodo ter recikli-
ramo. Zemlja predstavlja največji planet, 
na katerem obstaja življenje, zato je ne 
smemo uničiti.

Stella Nerat, 6.a

Ob dnevu Zemlje 

Alja Bajc Kosi Alenka Kajtna Zorko

Nelly Repa



24. februarja nas je zapustil naš krajan, 
pesnik in član KUD Križevci pri Ljutome-
ru Marko Kočar. 

Marko je bil tankočutna duša, ki je že od 
malega zaznavala življenje okrog sebe 
v vseh odtenkih, ta videnja in občute-
nja pa je prelival v zgodbe o življenju, ki 
jih je pripovedoval predvsem v prleških 
pesmih. Že zelo zgodaj je poslušal tuje 
izvajalce pesmi, kot sta bila npr. Leonard 
Cohen ali Jacques Brel, pri tem pa ana-
liziral globoko sporočilna besedila. Tudi 
sam je začel zgodaj pisati, najprej v slo-
venskem knjižnem jeziku, pozneje pa je 
veliko več ustvarjal in pisal v prleškem 
narečju. Izdal je štiri zbirke pesmi, prip-
ravljeni je imel še dve zbirki, vendar ga 
je bolezen prisilila k počitku in odlogu 
izdaje novih zbirk. Najsi so bile njegove 
pesmi humorne ali resne, vse so nosile 
sporočilo in življenjsko modrost. Znal 
je opazovati in na papir prenesti vse 
drobce iz življenja ljudi, ki jih je opisoval, 
njihovo zaznamovanost z okoljem, v ka-
terem so živeli, njihove tegobe, radosti, 
usode. Upodabljal je domačo pokrajino 
in domačega človeka. Bil je zaveden Pr-
lek, njegov pečat umetniškega ustvar-
janja v prleški besedi pa je neizmerljiv. 
Veliko njegovih pesmi je bilo uglasbe-
nih, pisal pa je tudi besedila za številne 
ansamble, skupine in posameznike. Veli-
ko teh besedil slišimo skoraj dnevno na 
radiu, a ne vemo, da so njegove. 

V življenju je imel veliko prijateljev in z 
nekaterimi je tudi ustvarjal, nastopal in 
jim delil svojo srčnost in dobro voljo. 
Zadnja leta je bil član Künštnih Prlekov 
in veliko prispeval k njihovemu delova-
nju in programu. Svoja dela je z nasto-
pi samostojno ali z drugimi predstavljal 
po vsej Sloveniji. Ob tem se je velikokrat 
preoblekel v like, ki so nastopali v nje-
govih pesmih. Tudi mi smo ga imeli v 
zadnjih letih na našem domačem odru 
možnost doživeti kar nekajkrat in vsakič 
nas je napolnil z neko novo energijo. 

Teden dni po tem, ko nas je za vedno za-
pustil, smo v dvorani Kulturnega doma 
pripravili žalno sejo, na kateri so se ga 

spomnili Silva Duh iz KUD Križevci pri 
Ljutomeru, njegova prijatelja iz naj-
zgodnejšega otroštva, ki sta to ostala 
vse do konca: Emil Šmid in Egon Sukič, 
sošolec in sodelavec pri raznih glasbe-
nih projektih Stanko Ilješ, kolega iz vrst 
Künštnih Prlekov Branko Hrga in dolgo-
letni prijatelj ter kantavtor Tadej Vese-
njak, ki je zapel nekaj Markovih najljub-
ših pesmi, ki jih je napisal. Manica Sušec 
in Silva Duh sta nekaj njegovih pesmi 
prebrali.

Poklonit so se mu prišli prijatelji, sode-
lavci, sošolci in mnogi drugi, ki bodo še 
dolgo prebirali in recitirali njegove pe-

smi. Vsi, ki smo ga bolje poznali, bomo 
pogrešali njegovo toplo in občutljivo 
človeško dušo, dobrovoljnost in pozitiv-
no dojemanje sveta. 

Marko nam je pustil zapuščino, zaradi 
katere bo za vedno ostal med nami.  

Silva Duh

Poslovil se je veliki Prlek Marko Kočar
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arhiv družine Kočar arhiv družine Kočar

Milena Rajh Milena Rajh
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Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku v 
Križevcih

Na večer praznika je v dvorani Kulturne-
ga doma v Križevcih pri Ljutomeru pote-
kala proslava ob slovenskem kulturnem 
prazniku. Organizatorji so jo letos prip-
ravili v znamenju glasbe in kot poklon 
še enemu od prleških velikanov, Cirilu 
Cvetku, ki je bil rojen 8. januarja 1920 
v Vučji vasi. Bil je izredno plodovit in 
ustvarjalen skladatelj, dirigent, pedagog 
in publicist. Čeprav se je z družino pri 
rosnih šestih letih preselil iz Vučje vasi v 
Maribor, je po duši ostal Prlek in pozneje 
uglasbil mnoge prleške skladbe. Diplo-
miral je iz dirigiranja, skladanja in klavir-
ja, nekaj časa pa je vodil tudi mariborsko 
in ljubljansko opero. 

V programu, ki sta ga povezovali Lara 
Borovič in Sara Zamuda, so nastopi-
le pevke mladinskega pevskega zbora 
LA-TI-DO Osnovne šole Križevci pod 
vodstvom Renate Mikl in ob spremljavi 
Olge Kous na klaviaturah. Občinstvu so 
poleg sedme kitice Zdravljice, slovenske 
himne, predstavili še eno izmed njenih 
dvajsetih uglasbitev, ki zveni zelo dru-
gače. Naučili so se tudi pesmi Dežek, ki 
jo je uglasbil Ciril Cvetko. Šest deklet, 
ki prepevajo v pevskem zboru maribor-
ske opere, je pred kratkim ustanovilo 
dekliško vokalno skupino Melosanika, 
ki jo vodi Melanija Markovič. Zapele so 
splet prleških pesmi, ki jih je uglasbil Ciril 
Cvetko, na koncu pa dodale še odlomek 
iz opere Trubadur. To je bila prva opera, 
ki jo je dirigiral naš prleški velikan. Obi-
skovalci v dvorani so ob predstavi obeh, 
pevskega zbora in vokalne dekliške sku-
pine, izkusili glasbo v njeni najboljši iz-
vedbi in ob njej uživali. 

Slavnostni govornik je bil prav tako iz 
glasbenih vod, in sicer mag. Dušan Pre-
log iz Ljutomera, ki po poklicu sicer ni 
glasbenik, se pa že vse življenje ob delu 

posveča petju in vodenju pevskih zbo-
rov. Glasbeno znanje je pridobival pri 
uglednih glasbenih pedagogih, izpopol-
njeval pa se je tudi v tujini. Spregovoril 
je o pomenu kulture in ohranjanja slo-
venske identitete, o Cirilu Cvetku malo 
drugače, o kakovostni slovenski glasbi 
in potrebi, da jo še naprej negujemo in 
predajamo prihodnjim rodovom. O slo-
venskem kulturnem prazniku in doga-
janju na tem področju v naši občini je 
spregovoril še župan občine 

mag. Branko Belec. Večer so zaključile 
pevke mladinskega zbora z venčkom 
slovenskih narodnih.

Organizatorji in izvajalci so dokazali, da 
imamo veliko talentiranih ustvarjalcev 
in lahko vrhunske kulturne dogodke do-
živimo tudi pri nas na podeželju.    

Silva Duh
Milena Rajh
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Pomlajena in številčno okrepljena zasedba 
KUD Muzika Križevci napolnila domač oder

Križevske godbenice in godbeniki so 
letošnjo drugo marčevsko nedeljo na-
polnili dvorano križevskega kulturnega 
doma in s skrbno izbranim repertoarjem 
skladb navdušili obiskovalce. Tradici-
onalni letni koncert Šopek želja za dan 
žena je privabil publiko, ki se je poldru-
go uro prepuščala melodijam v izvedbi 
orkestra, ki ga ubrano vodi maestro Si-
mon Novak. 

Z mladostno energijo in entuziazmom 
so člani zasedbe pod njegovo taktirko 
izvedli skladbe Tijuana Brass In Concert, 
Birdland, Privšek potpouri, Prinesi mi 
rože, My Way in Bohemian Rhapsody. Or-
kester je ob zvokih slovenskih evergree-
nov popestrila sopranistka, domačinka 
Melanija Markovič, ki je zapela skladbe 
Ne prižigaj luči, Nora misel, Ti si moja 
ljubezen in Dan ljubezni. Priredbe za 
več kot polovico predstavljenih skladb 
so delo dirigenta Simona Novaka, ki je 
kot solist na trobenti zaigral skladbo My 
Way.

Predsednik KUD Muzika Križevci se je za 
minulo delo zahvalil neutrudnemu Ja-
niju Škrajnarju, ki je do preteklega leta 
vodil orkester. 

Zbranim je spregovoril tudi župan Ob-
čine Križevci mag. Branko Belec, ki je ob 
priložnosti 8. marca izrekel čestitke vsem 
ženam in dekletom.   

mag. Lidija Domanjko

Studio Wolf

mag. Tjaša Kos

Literarni večer s Štefanom Kardošem

Člani Kulturnega društva Križevci pri 
Ljutomeru so popestrili poletni večer 
in tako 23. 6. 2020 pripravili prvi kultur-
ni dogodek v času sprostitve zaščitnih 
ukrepov pred širjenjem koronavirusa. 
Gostili in predstavili so pisatelja, pesni-
ka, profesorja slovenskega jezika in pu-

blicista Štefana Kardoša. Dogodek je po-
tekal  ob upoštevanju veljavnih zaščitnih 
ukrepov na dvorišču Župnije v Križevcih 
pri Ljutomeru.    

Ajda in Lara Weis, pogovor z gostom pa 
je vodila mag. Tjaša Kos, nova vodja lite-

rarne sekcije v društvu. V pogovoru sta 
se sprehodila skozi njegovo literarno 
ustvarjanje, kraje, kjer je odraščal in ži-
vel, ter ljudi in dogodke, ki so zaznamo-
vali njegovo življenje in delo.  

Doslej je poleg poezije, številnih člankov
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in kolumn, ki jih piše tudi za Vestnik, na-
pisal šest romanov in bil zanje kar nekaj-
krat nominiran za kresnikovo nagrado, 
za prvi roman Rizling polka pa je ome-
njeno nagrado leta 2008 tudi dobil. Kot 
zanimivost naj dodamo, da je dogodek 
potekal prav v času razglasitve letošnje-
ga dobitnika kresnikove nagrade, ki so 
ga letos izbrali izmed petih finalistov. 

Štefan Kardoš je bil rojen v Križevcih na 
Goričkem, kjer je preživel tudi mladost. 
Pozneje se je z družino preselili v Mursko 
Soboto, kjer je obiskoval srednjo eko-
nomsko šolo, nato pa ga je pot zanesla 
v Ljubljano na študij slavistike in socio-
logije. 

Njegovo otroštvo so zelo zaznamovali 
domači kraji, tudi ded in praded. Sle-
dnji je bil vojak na fronti v Galiciji med 
prvo svetovno vojno in bil tam leta 1916 
tudi ranjen, ded pa je bil rojen v številni 
izseljenski populaciji v Betlehemu blizu 

New Yorka v ZDA, od koder se je s star-
ši vrnil domov kot dveletni otrok in se 
zaradi pomanjkanja z bratrancem po-
novno odpravil tja, ko mu je bilo devet 
let. Zgodbe, ki jih je o tem poslušal in 
sploh značaj obeh prednikov in ljubezen 
do njiju, so navdihnile nekatera njego-
va dela, predvsem Vse moje Amerike in 
Stric Geza ide v Zaturce. V Zaturce de-
jansko ni šel le njegov stric Geza, ampak 
tudi nekateri sorodniki in prijatelji, med 
njimi avtor sam, o svoji poti z avtobu-
som pa so posneli tudi film. Stric Geza 
je bil prav obseden z vprašanjem bojev 
v Galiciji v času prve svetovne vojne in 
je svoje življenje posvetil raziskovanju 
zgodovine tega časa in dogajanja. Da 
bi lahko na to temo prebral čim več li-
terature, se je Štefan naučil še nekaterih 
tujih jezikov, za bolj pristno pripoved o 
dedu Šandorju Amerikancu pa je leta 
2012 sam potoval v Ameriko in obiskal 
kraje, ki jih je opisoval ded. 

Dobra ura s pisateljem je bila zelo zani-
miva, poučna in je hitro minila, zagoto-
vo pa je marsikoga spodbudila k branju 
njegovih romanov. Med nami imamo 
veliko zelo dobrih literarnih ustvarjalcev, 
ki jih premalo poznamo in prav zato jih 
želimo predstaviti čim večjemu krogu 
bralcev.   

Silva Duh
Milena Rajh

Anton Cimerman dobitnik Miklošičevega 
priznanja

Občina Ljutomer je v četrtek, 6. februarja, ob slovenskem kul-
turnem prazniku pripravila prireditev s podelitvijo Miklošičeve 
nagrade in priznanj, ki jih je podelila županja Občine Ljutomer 
mag. Olga Karba. Med prejemniki je tudi občan občine Križev-
ci Anton Cimerman  iz Grab, ki je prejel Miklošičevo priznanje 
za leto 2020 za dolgoletno uspešno delovanje na likovnem 
področju.

Anton svojih likovnih sposobnosti ne razkriva na veliko. 
Čeprav njegove slike krasijo marsikatero hišo, le malokdo ve, 
kako je predan umetnosti in kako uspešen slikar je. Ko sem ga 
povprašala o njegovem ustvarjanju, pa mi je z veseljem pove-
dal vse o svojem delu in razkazal domačo galerijo slik. Anton je 
samouk, ki je svoj umetniški dar gradil in dopolnjeval z inten-
zivnim učenjem teorije in prakse. S sodelovanjem na različnih 
slikarskih kolonijah širom Slovenije je svoj dar nadgrajeval pod 
vodstvom akademskih slikarjev. Leta 1974 je postal član Likov-
ne sekcije Silvo Prelog pri KD Ivan Kaučič Ljutomer. Nekaj let je 
bil tudi vodja sekcije.

Njegove slike imajo mnogo pomenov, zgodb. Ne le osrednji 
motiv, celotne slike so zasnovane tako, da vsakemu opazoval-
cu povedo svojo zgodbo. Ima poseben in tenkočuten odnos 
do barv. Biti kontrasten in ostati mehak je njegova osnovna 
likovna sporočilnost, ki se na poseben način izrazi v njegovih 
krajinah in tihožitjih. 

Sodeloval je na več kot sto skupinskih in samostojnih razsta-
vah v Sloveniji in tujini. Udeleževal se je mnogih kolonij in 
extemporov doma in v tujini. Razstavljal je tudi v družbi aka-
demskih slikarjev in bil za svoje delo nagrajen z odkupi likov-
nih del in častnimi diplomami.

Anton je tudi prejemnik zlate značke za več kot 40 let udejstvo-
vanja na likovnem področju, ki jo je prejel v letu 2019.  

Maja Žalar
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Kviz gasilske mladine GZ Ljutomer in 
GZ Križevci

Gasilski zvezi Ljutomer in Križevci sta 
soorganizirali kviz gasilske mladine, ki je 
potekal 8. 3. 2020 na Osnovni šoli Stročja 
vas. Tam se je ob prisotnosti mentorjev, 
vodstva zvez obeh občin in več prosto-
voljnih gasilcev zbralo več kot 130 mla-
dih gasilcev. 

Tekmovalce sta pozdravila predsednica 
komisije za mladino GZ Ljutomer Mateja 
Hunjadi in predsednik komisije za mladi-
no GZ Križevci Andrej Weis.

Med gosti so bili podpredsednik GZS, 
predsednik gasilskega regijskega sveta 
za Pomurje Milan Antolin; župan občine 
Križevci mag. Branko Belec in podžupan 
Občine Ljutomer Niko Miholič; predse-
dnik GZ Ljutomer Andrej Rus in predse-
dnik GZ Križevci Denis Čuk. Prisotni so 
bili tudi poveljnik GZ Ljutomer Andrej 
Trstenjak, poveljnik GZ Križevci Miran 
Ros in ravnateljica OŠ Stročja vas Mateja 
Leskovar Polanič.

Mladi gasilci so svoje dobro znanje po-
kazali tako v teoretičnem kot tudi prak-
tičnem delu.  Vse sodelujoče ekipe so 
prejele pisna priznanja in medalje, imajo 
pa tudi možnost sodelovanja  na regij-
skem tekmovanju.  

Sara Zamuda

GZ Križevci
PIONIRJI, tekmovalo je 16 enot:
1. mesto PGD Vučja vas
2. mesto PGD Bučečovci

3. mesto PGD Ključarovci

MLADINCI, tekmovalo je 15 enot:
1. mesto PGD Križevci
2. mesto PGD Ključarovci

3. mesto PGD Vučja vas
PRIPRAVNIKI, tekmovale so 3 enote:
1. mesto PGD Križevci
2. mesto PGD Vučja vas
3. mesto PGD Logarovci
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Pohod članov DU Križevci

Končno smo tudi člani Društva upoko-
jencev Križevci pričakali sprostitve ome-
jitev v zvezi z virusom Covid-19 in se 
podali na lahkotni pohod do Vučje vasi. 
Zbralo se je okrog trideset pohodnikov, 
pot pa ni bila prav kratka, saj nas je vo-
dila izpred naših društvenih prostorov v 
Križevcih ob glavni cesti skozi Iljaševce, 
Staro Novo vas do samega konca naselja 
Vučja vas, kjer nas je v svojem lepo ure-
jenem domu lepo pogostila predsedni-
ca društva Milica Hamler. 

Kot soorganizatorka je vodila sprošče-
no druščino po pločniku in traktorskih 
poteh, stran od nevarnega gostega pro-
meta na regionalni cesti. Po poti so si 
nekateri pomagali s pohodnimi palicami 
ali kolesi, vsi pa smo veselo kramljali. Po 
okrepčilu je naša četica obiskala še eko-
loško kmetijo Paldauf, ki je tudi rojstna 
domačija naše predsednice. Gospodar 
nam je razkazal kmetijo, marsikdo pa je 
tudi kupil kakšen ekološki izdelek v trgo-
vinici BeEko. Na kmetiji so največ pozor-
nosti pritegnili kraškopoljski prašiči, ki 
so edina ohranjena slovenska avtohtona 
pasma, nadvse zanimive pa so bile tudi 
kokoši v prosti reji, ki so se veselo ukvar-
jale z vezalkami na obuvalih obiskoval-
cev. Morda jih je zavedla podobnost s 
črvi. To je bila tudi naša zadnja postaja. 
Nekateri smo si pot domov olajšali s pre-
vozom na dveh ali štirih kolesih, večina 
pa se je vrnila peš po isti poti. Vsi si že-
limo in se tudi veselimo, da bo omejitev 
zaradi virusa čim manj in bo naše dru-
štvo lahko izvedlo še druge tradicional-
ne dogodke.  

Janče Gartner
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Upokojenci spoznavali zdravstvene nevarnosti 
v starosti

Naše društvo upokojencev Križevci je 10. 
7. 2020 dopoldne organiziralo koristno 
predavanje za člane o zdravstvenih teža-
vah, ki nas lahko prizadenejo v starosti. 
Predavali sta nam Renata Škrget, v. d. di-
rektorica ZD Ljutomer, in Andreja Sintič, 
dipl. med. sestra iz ZD Ljutomer. Preda-
vanje v dvorani kulturnega doma v Kri-
ževcih je potekalo po novih usmeritvah 
vlade. Ker je bilo udeležencev nekaj čez 
dvajset, smo bili vsi vpisani v seznam, ki 
se zaradi nevarnosti koronavirusa hrani 
mesec dni. 

Medicinska sestra Andreja Sintič je go-
vorila o raku na črevesju, sistemu SVIT za 
zgodnje odkrivanje le-tega, kolonosko-
piji in neozdravljivi demenci, ki prizade-
ne veliko starostnikov, obremeni pa tudi 
svojce in zdravstvo. Renata Škrget je 
predavala o aktualnem virusu COVID-19 
in načinih varovanja pred okužbo s tem 
nadležnim in nevarnim virusom. V ime-
nu prisotnih se jima je zahvalila pred-
sednica društva in glavna organizator-
ka Milica Hamler. Vsi prisotni smo bili 
deležni meritev telesne temperature in 
krvnega pritiska, predavateljici pa sta se 
z vsakim tudi radi pogovorili o zdravju in 
podali kakšno koristno informacijo. Tako 
sem izvedel, da bo kmalu rešena tudi 
težava uporabnikov zobozdravstvenih 
uslug odraslih v Križevcih, kjer je bila 
zaradi upokojitve zobozdravnika Bruna 
Pogačiča ordinacija zaprta. In prav v tej 
ordinaciji naj bi kmalu pričela z delom 
nova moč, mlada zobozdravnica.

Sicer pa je zaradi omejitev v zvezi z no-
vim virusom delovanje našega društva 
zelo omejeno. Določeni člani so se ven-
darle vključili v posamezne prostovoljne 
akcije tudi kot pomoč obremenjenim v 
civilni zaščiti, vendar pa starejši kot bolj 
ogrožena skupina pač nismo mogli so-
delovati povsod, kot bi morda želeli.

V letošnjem programu, ki smo ga sprejeli 
v začetku leta, je odpadla že marsikatera 
prireditev, upamo pa, da nam bo uspelo 
izpeljati vsaj kakšno od predvidenih. Vse 
je odvisno od nadaljnjega poteka širje-
nja virusa, ki zelo moti vsakdanje življe-
nje. Morda se bomo morali navaditi na 
življenje z novim virusom in spremeniti 

ustaljeni način življenja,  v kolikor nas ne 
odreši iznajdba učinkovitega cepiva.

Janče Gartner
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Športna zveza Križevci

arhiv ŠZ Križevci

mesto ekipa k z r p gol razlika točke

1. PRORATA KRIŽEVCI 12 12 0 0 115 : 27 36

2. VETERANI ŠD LO-KO 12 7 3 2 51 : 30 21

3. VETERANI KLJUČAROVCI 12 6 1 5 70 : 40 19

4. VETERANI SLAPTINCI 12 5 2 5 41 : 61 17

5. VETERANI KALINOVJAK BUČEČOVCI 12 3 0 9 33 : 81 9

6. NK KAPELA 12 2 2 8 41 : 77 8

7. KMN CVEN 12 2 1 9 32 : 70 7

naj strelci

goli igralec

42 Boštjan Žajdela (Prorata Križevci)

18 Darko Zorko (Prorata Križevci)

15 Damjan Karba (Veterani ŠD LO-KO)

naj vratar

pr. goli igralec

27 Denis Jelenčič (Prorata Križevci)

ŠPORTNA ZVEZA KRIŽEVCI

Rezultati športnih tekmovanj v sezoni 2019/2020
ter občinskih prvenstev 2019 in 2020

MEDOBČINSKA LIGA MALEGA NOGOMETA NA TRAVI KRIŽEVCI – VETERANI
(vodja tekmovanja: Andrej Weis)
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mesto ekipa k z r p razlika točke

1. INTERNATIONAL JELEN LUKAVCI 8 6 1 1 14 13

2. MDC ZETOR VUČJA VAS 8 5 1 2 10 11

3. ŠD LO-KO 8 3 2 3 3 8

4. ŠD KLJUČAROVCI VETERANI 8 2 3 3 -6 7

5. KRIŽEVCI 8 0 1 7 -21 1

OBČINSKA LIGA V NAMIZNEM TENISU 2019/2020
(vodja tekmovanja: Aleš Čuk)

mesto ekipa k z r p razlika točke

1. BOOSTERS KRIŽEVCI 10 10 0 0 50 30

2. NAŠ OVINEK LOGAROVCI 10 6 1 3 26 19

3. GABRIJELOV BARČEK VUČJA VAS 10 6 1 3 14 19

4. BAR BAZA LOGAROVCI 10 5 0 5 12 15

5. BERKOVCI 10 2 0 8 -24 6

6. BUČEČOVCI 10 0 0 10 -78 0

1. OBČINSKA LIGA V ELEKTRONSKEM PIKADU 2019/2020 – 1. LIGA
(vodja tekmovanja: Milan Majcen)

mesto ekipa k z r p razlika točke

1. TAXI BAR FRČ ILJAŠEVCI 12 7 2 3 2 23

2. ELVIRA KAPUČINKE KRIŽEVCI 12 7 2 3 20 23

3. ŽUTE SULICE KLJUČAROVCI 12 6 4 2 8 22

4. ELVIRA SHOOTERS KRIŽEVCI 12 5 3 4 12 18

5. BAR BAZA 3 LOGAROVCI 12 5 2 5 0 17

6. BOREŠKI VETERANI 12 1 5 6 -14 8

7. BAR BAZA 2 LOGAROVCI 12 1 2 9 -28 5

2. OBČINSKA LIGA V ELEKTRONSKEM PIKADU 2019/2020
(vodja tekmovanja: Milan Majcen)

m. naj igralci – 1. liga % ekipa

1. Boštjan Heric 88,89 Naš ovinek

2. Boštjan Karo 79,31 Gabrijelov barček

3. Miha Topolnik 79,17 Boosters

m. naj igralci – 2.liga % ekipa

1. David Mertuk 77,78 Boreški veterani

2. Boštjan Novak 81,14 Žute sulice

3. Sebastjan Šumak 80,79 Elvira Shooters

posamično – 1. liga: pari – 1. liga:

1. Rok Heric (Naš ovinek) 1. Boštjan Karo in Dejan Krempl (oba Gabrijelov barček)

2. Boštjan Heric (Naš ovinek) 2. Rok Heric in Boštjan Heric (oba Naš ovinek)

3. Boštjan Karo (Gabrijelov barček) 3. Mario Moleh in Vasja Cizerl (oba Boosters Berkovci)

ZAKLJUČNI TURNIR V ELEKTRONSKEM PIKADU
Vaško-gasilski dom Berkovci, 29. 2. 2020

(organizator: ŠD Berkovci)

posamično – 2. liga: pari – 2. liga:

1. Sebastjan Šumak (Elvira Shooters) 1. Boštjan Novak in Milan Slavič (oba Žute sulice)

2. Aleš Žižek (Taxi bar Frč) 2. Lea Zabavnik in Sebastjan Šumak (Elvira Kapučinke;Shooters)

3. Simon Pučko (Taxi bar Frč) 3. Jernej Duh in Andrej Štuhec (oba Bar Baza 3)
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mesto članice  (posamezno)

1. Lea Zabavnik (Križevci)

2. Margarita Babič (Logarovci)

3. Tadeja Korez (Križevci)

OBČINSKO PRVENSTVO OBČINE KRIŽEVCI V ELEKTRONSKEM  PIKADU 2020
Vaško-gasilski dom Vučja vas, 1. 2. 2020 

(organizator: ŠD Vučja vas)

mesto članice  (pari)

1. Lea Zabavnik in Tadeja Korez (obe Križevci)

2. Margarita Babič in Natalija Kraner (obe Logarovci)

3. Nuša Zaplata in Marina Majerič (obe Vučja vas)

mesto mladinci  (posamezno)

1. Mitja Mertuk (Boreci)

2. Marsel Filipič

3. Nuša Zaplata (Vučja vas)

mesto člani (pari)

1. Mitja Kolbl in Leon Mertük (oba Boreci)

2. Boštjan Heric in Rok Heric (oba Kokoriči)

3. Miha Topolnik (Križevci) in Simon Kapun (Berkovci)

mesto člani  (posamezno)

1. Boštjan Karo (Vučja vas)

2. Rok Heric (Kokoriči)

3. David Mertuk (Boreci)

mesto igralec

1. Filip Zver (Bučečovci)

2. Bojan Vidnar (Logarovci)

3. Renato Vunderl (Iljaševci)

OBČINSKA LIGA OBČINE KRIŽEVCI V TENISU 2019
igrišča RADENCI

(vodja tekmovanja: Marko Ošlaj)

mesto igralec

1. Renato Vunderl (Iljaševci)

2. Jože Močnik (Iljaševci)

3. Mitja Počič (Grabe)

OBČINSKO PRVENSTVO OBČINE KRIŽEVCI V TENISU
Radenci, 14. 9. 2019 

(vodja tekmovanja: Marko Ošlaj)
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arhiv ŠZ Križevci

mesto ekipa

1. Elektro Puhar

2. Black Energy

3. ŠD Berkovci

4. KMN Križevci

5. Žaga bar Aries-IT

6. ŠD LO-KO

7. HG-ING Bučečovci

8. MRD Kavarna Gaš

9. ŠD Grlava

10. ŠD Stara Nova vas

ZIMSKA OBČINSKA LIGA MALEGA NOGOMETA TROJK NA ODBOJ 2019/2020
(vodja tekmovanja: Andrej Weis)

naj strelec lige

Tadej Čuk – Black Energy

Zbral in pripravil:
Milan Majcen
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Kasaška akademija – Priznanja najboljšim v 
letu 2019

Fužinski grad v Ljubljani je bil 5. marca le-
tos svečano prizorišče, kjer je Kasaška zve-
za Slovenije podelila priznanja tisitm, ki so 
v letu 2019 zaznamovali kasaško športno 
sceno. Teh ni bilo malo, med njimi pa so 
kar štirje iz križevske občine. 

Zvonko Osterc – najboljši trener leta 
2019

Zvonko Osterc že dolga leta spada med 
najbolj dejavne in uspešne slovenske ka-
saške trenerje. V njegovem hlevu je zme-
raj več kot 20 konj, med njimi pa poleg 
plemenskih žrebcev, kobil in naraščaja 
vedno tudi precej konj, ki so v treningu. 
Teh je trenutno sedem.

V začetku lanskega leta mu je pri delu 
precej pomagal sin Tomaž, ki se je pred 
tem vrnil iz tujine, kjer se je v Franciji in 
ZDA učil treninga od najboljših na sve-
tu. Po Tomaževi smrti je Zvonko v sinovo 
čast zavihal rokave in opravljal dvojno 
delo. S svojimi konji se je še naprej redno 
udeleževal dirk tako v Sloveniji kot v tuji-
ni, predvsem v Italiji. Vse to je botrovalo 
tudi zdravstvenim težavam, zaradi ka-
terih je moral na operacijo kolena, ki pa 
mu vneme in zanosa ni vzela.

Zvonko je s konji v svojem treningu 
lani opravil 85 nastopov in zabeležil kar 
19 zmag, ob tem pa še devet drugih in 
osem tretjih mest. Njegovi varovanci so 
pritekli za več kot 37.055 evrov nagrad. 
Zanj je zmagalo kar sedem konj, od tega 
največkrat in kar štirikrat Urus Caf in 
Estelle de la Dive. Urus je bil konj, ki ga 
je kupil in v začetku leta pripravljal sin 
Tomaž, Estelle pa je francoska kobila, s 
katero je bil Zvonko vse do finala fran-
coskih kobil resen konkurent za skupno 
zmago. 

Po tri zmage sta iz njegovega hleva zbra-
la odlični Take Me Home in Zana, po dve 
Jubilee Street in Vanity Caf, enkrat pa je 
slavil mladi Bruno OZT. Deset zmag so 

Osterčevi konji pobrali na italijanskih hi-
podromih, devet pa v Sloveniji.
Janko Sagaj – najboljši voznik leta 
2019

Janko Sagaj, sin znanega rejca in tekmo-
valca Jožeta Sagaja starejšega, bo zlato 
čelado v sezoni 2020 prevzel svojemu 
bratu Jožetu Sagaju mlajšemu, ki je bil v 
zadnjem desetletju serijski dobitnik na-
grad za najboljšega voznika leta. Tudi v 
sezoni 2019 se je srdit boj bil prav med 
bratoma Jankom in Jožetom. Na koncu 
je bil za dve zmagi boljši Janko, ki je v 53 
nastopih kar 34-krat končal med najbolj-
šimi tremi. Od tega je bilo kar 16 zmag, 
dodal pa je še osem drugih mest in 10 
tretjih. Tako je Janko z nagradami kot 
voznik »privozil« skupno skoraj 28.000 
evrov.

Janko je bil blizu trofeji najboljšega vo-
znika že leta 2010, ko je osvojil drugo 
mesto, v zadnjih letih pa je bil vselej tik 
pod vrhom. Leta 2016 je bil tretji voznik 
sezone, leto kasneje drugi in leta 2018 
še enkrat tretji. V letu 2019 si je tako po 
skoraj petindvajsetih sezonah, odkar ak-
tivno in zelo pogosto nastopa na dirkah, 
prvič nadel zlato čelado kot najboljši 
med najboljšimi.

Za sanjsko sezono se Janko lahko zahvali 
kopici konjev, ki jih je do vrhunske forme 
pripravil sam. V njegovem hlevu so na-
mreč fenomenalni konji, kot recimo Tars 
Stars, Maugli, Donina, Analin in Anina 
Saxo. S Tars Starsom sta osvojila Šampi-
onat Slovenije in s tem ponovila uspeh 
iz leta 2017, septembra pa sta konkuren-
co premagala še v prestižni Ljubljanski 
milji. Z Mauglijem, s katerim je v držav-
nem prvenstvu 3-letnikov osvojil tretje 
mesto, pa je dosegel kar sedem zmag, 
med njimi tudi eno v Budimpešti in eno 
v Trstu. Analin, ki je slavila v prvenstvu, 
je sam pripeljal do štirih zmag, tudi ene 
v Trstu, s Tarsom je skupno slavil v treh, z 
Donino pa dodal še dve zmagi.

Mitja Slavič - zmaga v madžarskem 
derbiju/ nagrada posebnega pomena 

Mitja Slavič, ki nadaljuje bogato tradicijo 
kasaštva družine Slavič iz Ključarovcev, 
je v preteklih letih osvojil že ogromno 
nagrad na kasaških akademijah. Bil je 
najboljši voznik, trener, lastnik, s kobilo 
Romi MMS pa je navduševal ne samo 
doma, ampak tudi po hipodromih od 
Avstrije do Francije.

Po mnogih izjemnih konjih slovenskega 
registra pa se je Mitja lani podal na novo 
izkušnjo in v trening vzel madžarsko ko-
bilo Zseneroz. Namen je bil čim boljša 
priprava za 105. madžarski derbi, ki je 
potekal konec junija. 

Po uvodni zmagi v Ljutomeru sta Mitja in 
Zseneroz začela svoj pohod na Madžar-
skem. Najprej sta osvojila derbi z nagra-
dnim skladom dobrih 30.000 evrov, nato 
pa še štiri velike madžarske dirke. Z zma-
go v derbiju sta se tako zapisala v boga-
to madžarsko kasaško zgodovino, s svo-
jo nepremagljivostjo pa sta si konec leta 
zagotovila tudi naziv konja leta 2019. 
Oboje v slovenskem kasaškem prostoru 
vsekakor velja za dosežek posebnega 
pomena.

Anton Slavič - nagrada za življenjsko 
delo

Anton Slavič se je rodil 3. februarja 1940 
na Grabah v družini Ludvika Slaviča, tak-
rat najbolj poznanega rejca ljutomerskih 
kasačev. Svoje otroštvo je preživljal na 
kmetiji, kjer so s konji še delali na poljih, 
s svojim očetom pa je s kasači potoval 
po slovenskih hipodromih in pomagal 
pri pripravah konj na dirke. 

Kot mlad fant je očeta spremljal tudi v 
Beograd na dirke in skozi ta druženja 
vzljubil kasaški šport. Pozneje se je priže-
nil na kmetijo v Šalince in z ženo Cvetko 
razvijal močno kmetijo, ostajal pa je
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zvest rejec domačega ljutomerskega 
rodu, katerega začetnica je bila kobila 
Fulma. Anton je podedoval kobilo Fisti-
no, s katero je zelo uspešno tekmoval. 
Leta 1972 je z njo osvojil kar šest zmag, 
sama Fistina pa je tisto leto štartala kar 
28-krat, včasih tudi dvakrat v istem dne-
vu, na koncu dneva še v dvovpregi z zna-
no Fistro. Njeno mamo Fistrino, ki je tudi 
mati znamenite Fegrine in babica še bolj 
znanemu Fitu, je Anton Slavič dobil šele 
potem, ko se doma na Grabah ni zabre-
jila in je v poznih letih, pri 20, ponovno 
žrebila ter dala še nekaj potomcev. 

Svojo rejo je poimenoval s svojimi zače-
tnicami 'AS'. Vseskozi je ljubezen do konj 
prenašal na otroke, oba sinova Simon in 
Jernej sta predana kasaškemu športu, 
posebej Simon pa nadaljuje rejsko pot 
očeta in dedka Ludvika. Tonček je izučen 
kovač in je svoje znanje prenesel na Jer-
neja, ki širom Prlekije kuje že 20 let.

Antonova mladost je polna konjskih 
zgodb. O tem, kako je še mladoletna 
sestra Alojzija s kasači pred strahotami 
druge svetovne vojne odpeljala brate in 
sestre, med njimi tudi komaj petletnega 
Tončeka, k sorodnikom na ormoški ko-
nec. Pa prekrasne zgodbe o potovanjih s 
konji v Krško, Zagreb in Maribor, seveda 
peš, o predanosti rodni zemlji in kasa-
čem. Veliko zgodb pozna o časih pred 

drugo svetovno vojno, ko je oče Ludvik 
s Piko in Peter Pilotom dobil dva derbija 
in je nagrada znašala toliko, kot je bila 
vrednost 22 krav. 

Med najbolj uspešnimi konji njegove 
reje so bili Figar AS, Fero, Fegi AS, Fon-
da AS, Ford, Fux AS, Freska AS, Fjuri ... 
S Fortino je dobil tudi prvo nagrado na 
razstavi leta 1984 v Ljutomeru, s svojimi 
konji pa se je redno udeleževal sejma v 
Gornji Radgoni. Njegovi konji so velike-
ga 'okvirja', vztrajni, zelo delovni, srčni, 

predvsem pa v dirkah ne poznajo 
galopa. 
Ob njegovi osemdesetletnici je čas, da 
se poklonimo njegovemu prispevku k 
razvoju kasaške reje in športa z nagrado 
za življenjsko delo.    

Vito Šadl in Ana Šonaja
Urška Osterc

Pričetek kasaške sezone v znamenju bratov
Sagaj

Dvoboj bratov Sagaj za zlato čelado sezo-
ne 2020 v uvodnih štirih preizkušnjah ka-
saške navdušence pušča v skrajni negoto-
vosti. Padajo že prva ugibanja, kdo bo na 
koncu sezone odnesel laskavi naslov, a kot 
kaže, bo napeto do zadnje dirke sezone.

Korona virus je dodobra premešal štre-
ne na našem planetu, šport pri tem ni 
nobena izjema. Kasaške dirke, ki bi že 
tradicionalno morale biti na velikonočni 
ponedeljek, 13. 4. 2020, so bile odpo-
vedane, prav tako vsi ostali predvideni 
tekmovalni dnevi, vse do 14. 6., ko je 
prve preizkušnje gostil hipodrom Brege 
v Krškem. Kaj drugega kot to, da je to bil 

dan Janka Sagaja, težko rečemo, saj je 
zmagal kar v štirih dirkah od šestih in s 
tem napovedal, da nima namena preda-
ti naziva najboljšega voznika sezone ni-
komur. Zmago so mu prikasali Don Saxo, 
letošnji derbist, in Donina, še dve pa sta 
dodala konja iz hleva trenerja in lastnika 
Zvonka Osterca, in sicer francoska kobila 
Estelle de la Dive ter letos izjemni Take 
me home, za katerega je bila to že peta 
zmaga v prav toliko nastopih.  

Naslednje dirke so bile teden dni pozne-
je, in sicer na hipodromu v Ljutomeru. V 
slabem vremenu in na izjemno zahtevni 
progi je ponovno blestel Sagaj –  a tokrat 

Jože ml. V treh nastopih je ostal trikrat 
neporažen. Jubilee Street v lasti Simona 
Jerebica ter Maugli in Magic Look iz hle-
va brata Janka, ki je zaradi kazni dogaja-
nje tokrat spremljal izza ograje kasaške 
steze, so bili trije konji, ki so vknjižili prve 
tri zmage v prid Jožeta Sagaja ml.  

V Komendi sta tako oba, Janko in Jože 
Sagaj ml., zmagala po enkrat, Ljubljana 
pa je bila ponovno prizorišče šova dveh 
bratov, izrednih tekmovalcev, kjer sta v 
šestih dirkah slavila štirikrat. Zmago, že 
tretjo zapovrstjo, je na vajetih Janka Sa-
gaja dobil Don Saxo, , na katerega bo le-
tos še kako treba računati v slovenskem
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kasaškem derbyju, v internacionalni dirki 
je ponovno zmagal Take me home v lasti 
Zvonka Osterca, na najvišjo stopničko v 
svoji kategoriji je ponovno stopil tudi Ju-
bilee Street Simona Jerebica. Obakrat je 
v sulkiju sedel Jože Sagaj ml. V prvi večji 
dirki letošnje sezone, dirki za Pokal mes-
ta Ljubljane, Sagajevi konji tudi tokrat 
niso dovolili presenečenja. Prvo mesto 
je tako pripadlo Magic Looku, za katerim 
je sedel Jože Sagaj ml., druga je bila Do-
nina, ki jo je vozil Janko Sagaj. 
S tem izidom brata Sagaj trenutno za-
sedata prvo mesto po zmagah za naj-
boljšega slovenskega voznika sezone 
2020. Če bo šlo tako naprej, bo resnično 
odločeno v zadnjih dirkah sezone. A ka-
saške zanesenjake bega že naslednje – 
kdo bo dobil derby 2020, ki bo letos 13. 
septembra na hipodromu v Ljutomeru. 
V dirko Sagajevi pošiljajo dva izredna 
konja, Don Saxoja in Mauglija, ki bosta 
po do sedaj prikazanem zagotovo sodila 
med najožje favorite za zmago v dirki 

življenja. Za njima bosta, skoraj zago-
tovo, sedela brata Janko in Jože ml. Bo 
letos leto, ko bodo zmagovali favoriti, ali 
bo to spet leto presenečenj? Bo uspe-
lo Jožetu, ki je na svoj življenjski konto 
že vknjižil eno zmago v dirki vseh dirk, 
ali pa bo končno uspelo Janku, ki se bo 
tega naslova veselil prvič?

Odgovore bomo dobili kmalu.  

Ana Šonaja
Jošt Dolinšek

Abraham KMN Križevci in Pavel Zorko 

Izjemno pomemben del življenja Pavla 
Zorka predstavlja Klub malega nogo-
meta Križevci. Žoga ga je spremljala že 
od ranega otroštva, nogometni pa je 
posvetil posebno pozornost.

Skromno, a vendar ponosno je spre-
govoril o začetkih delovanja KMN Kri-
ževci: »Spomladi leta 1970 se je gasilska 
desetina Boreci pripravljala na republiško 
prvenstvo. Nešteto vaj smo imeli takrat, 
ki so nas povezale, združile za vedno. V 
prostem času pa je bila tudi žoga tista, ki 
nas je nenehno spremljala. Tako smo se 
odločili nastopiti na prvomajskem turnirju 
pod taktirko Viktorja Slavinca. Nenačrto-
vano se je takrat začela dolga pot našega 
nogometa.«   

Med pogovorom mi je kazal fotografi-
je. Ob petindvajseti obletnici delovanja 
so skupaj stopili pred objektiv Milan 
Ohman, Mato Žunič, Marjan Mertuk, 
Danilo Horn, Jože Kolbl, Milan Anto-
lin, Ivo Sovič in Pavel Zorko. Ta ekipa je 
na prvem turnirju, ki so se ga udeležili, 
osvojila pokal za prvo mesto, ki je v vi-
trinah še vedno na častnem mestu. Na 
prvo ekipo je še posebej ponosen.  

V sezoni 1971 so ustanovili Občinsko 
ligo malega nogometa Ljutomer.  

»V tej ligi smo nastopali neprekinjeno od 
njene ustanovitve do sezone 1997/98, ko 
smo se uvrstili v drugo slovensko ligo ma-
lega nogometa. Kar petnajstkrat smo bili 
prvaki takratne skupne občine Ljutomer. 
Dosegli smo 2045 golov, prejeli smo jih le 
898 v kar 464 odigranih prvenstvenih tek-
mah,« stresa iz rokava rezultate.  Ekipa 
KMN Križevci je leta 1986 začela tekmo

vati tudi v Slovenskem revialnem poka-
lu. Na teh tekmah so nabirali izkušnje, 
kalili moštvo in ime Križevci ponesli sko-
rajda v vsak kotiček Slovenije: »Tega tek-
movanja smo se udeleževali 10 let, dosegli 
11 posameznih zmag in osvojili kar 60 
pokalov, kar nas še vedno uvršča med naj-
boljše ekipe predtekmovanj. Kar šestkrat 
smo bili najboljši organizator Slovenske-
ga revialnega pokala. Petkrat smo igrali 
v končnici državnega prvenstva, dvakrat 
smo bili četrti, 
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enkrat smo stopili na stopničke najboljših 
treh, dosegli smo tretje mesto,« se spo-
minja Pavel Zorko in doda, da imajo ti 
uspehi največjo težo, saj so jih izbojevali 
v elitni sredini, kjer so se kosali z domala 
profesionalnimi ekipami.  

Sicer pa so sodelovali in seveda zmago-
vali na številnih turnirjih doma in v tujini, 
osvojili so več kot 500 pokalov in drugih 
priznanj. V letih med 1980 in 1997 so 
bili uspešni organizatorji najmočnejših 
turnirjev v malem nogometu v Sloveni-
ji:  »To je bil nepozaben 4. julij, Dan borca, 
turnir malega nogometa v Križevcih. Na 
igrišče je vedno privabil rekordno število 
ekip in zavidljivo število gledalcev, skoraj 
1000.«   

Pred natančno tridesetimi leti je bil KMN 
Križevci kot prvi klub iz Pomurja registri-
ran pri Nogometni zvezi Slovenije. Ekipa 
KMN Križevci je bila tudi državni prvak v 
malem nogometu v kategorijah do 16 
let (leta 1999) in do 21 let (leta 1997).  
Do leta 1998 so tekmovali pod okriljem 
Športne zveze Ljutomer, z ustanovitvijo 
lastne občine pa so ustanovili še Špor-
tno zvezo Križevci, pod okriljem le-te 
tekmujejo sedaj. Zelo priljubljena med 
gledalci in atraktivna je Zimska občinska 
liga malega nogometa. Križevci so s svo-
jimi ekipami (Petrol, Rock'n'roll, Veterani, 

100+) v vseh dvajsetih sezonah zmeraj 
na samem vrhu rezultatske lestvice. V 
Medobčinski ligi malega nogometa na 
travi so v prvih osmih sezonah zmagali 
kar štirikrat. 

»V teh petdesetih letih je za ekipo KMN 
Križevci igralo več kot 250 igralcev, ki so 
vsi pomembno prispevali k tem izjemnim 
rezultatom,« zaključuje Pavel Zorko, ki 
kljub številnim izjemnim dosežkom os-
taja skromen. Skoraj zvleči sem morala 

pomemben podatek, da je bil vodja eki-
pe v letih med 1974 in 1999. Da so KMN 
Križevci leta 2000, Pavel Zorko pa šest 
let pozneje, prejeli priznanje Občine Kri-
ževci s plaketo in listino, pa je skromno 
zamolčal. 

Čestitke ob doseženih rezultatih in mno-
go športne sreče v prihodnje vam kliče-
mo navijači!  

mag. Tjaša Kos
arhiv KMN Križevci

Občina Križevci je februarja letos pre-
jela soglasje Zdravstvenega doma Lju- 
tomer, da se lahko podeli koncesija za 
opravljanje zobozdravstvene dejavnosti 
za odrasle na območju občine Križevci. 
Predmetno soglasje je pomenilo zele-
no luč za sprejem Odloka o mreži javne 
zdravstvene službe na primarni ravni v 
občini Križevci. Odlok so svetniki sprejeli 
25. februarja. 

V začetku marca je občina s strani Za-
voda za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije prejela soglasje k nameravanemu 
sprejetju koncesijskega akta, maja pa še 
sklep Ministrstva za zdravje, da soglaša s 
koncesijskim aktom za podelitev konce-

sije za opravljanje javne službe v osnov-
ni zdravstveni dejavnosti na področju 
zobozdravstva za odrasle. Predmetni od-
lok so svetniki sprejeli 12. maja. Župan je 
imenoval komisijo, ki je vodila postopek 
priprave razpisa in vodenja postopka 
za podelitev koncesije. V odprtem roku 
je ponudbo podala kandidatka Barbara 
Pirher, dr. dent. med. Vloga kandidatke je 
bila popolna, zato je občina Ministrstvo 
za zdravje zaprosila za izdajo soglasja za 
podelitev koncesije. Po prejemu soglasja 
bo kandidatki izdana odločba, sledil bo 
podpis koncesijske pogodbe.  

mag. Lidija Domanjko  
Andrej Rebernik

Izbira koncesionarja – zobozdravnika za 
odrasle 
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Odpadna zdravila

Lekarniški strokovni delavci skrbimo 
predvsem za to, da uporabnikom zdravil 
povemo, kako naj jih pravilno in varno 
uporabljajo. Redkeje pa beseda nanese 
na to, kako ravnati z zdravili, ko jih več 
ne potrebujemo.

Področje odpadnih zdravil ureja Ured-
ba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. 
l. RS, št. 105/2008).  Skladno z uredbo 
lahko uporabniki nekatera neuporabna 
zdravila oddajo v lekarni, kjer je organi-
zirano varno ločeno zbiranje odpadnih 
zdravil. Poleg tega jih lahko oddajo tudi 
izvajalcu javne službe v zbirni centrih ali 
premičnih zbiralnicah, v specializiranih 
prodajalnah v posebnih zabojnikih ali 
pa zbiralcu odpadnih zdravil ob kam-
panjah. Tako zbrana zdravila potem pre-
dajo v uničenje, ki minimalno obremeni 
okolje.

Odpadna zdravila so lahko vsa neupo-
rabljena zdravila in njihovi ostanki, ki so 
končnemu uporabniku ostali po upora-
bi, ter zdravila, ki jih več ne uporabljamo, 
ker jim je potekel rok uporabnosti.

Da se zagotovi učinkovitost in varnost 
zdravila, moramo z njim rokovati pravil-
no, tudi ko ga več ne uporabljamo. Na-
pačno shranjevanje zdravil in odlaganje 
odpadnih zdravil med navadne odpad-
ke je lahko zelo nevarno tako za družbo 
kot za okolje, zato farmacevti poudarja-
mo in opozarjamo, da je treba vsa zdra-
vila, predpisana na recept, shranjevati 
ločeno od ostalih zdravil, ki predstavljajo 
t. i. domačo lekarno. Poskrbeti moramo, 
da je dostop do zdravil na recept omo-
gočen le osebi, ki zdravila prejema, ozi-
roma osebi, ki zdravila bolniku odmerja. 
S tem preprečujemo neželene zastrupi-
tve otrok in nemedicinsko (rekreacijsko) 
uporabo zdravil, ki se dogaja predvsem 
pri starejših.

Doma zbiramo odpadna zdravila loče-
no od drugih odpadkov, in sicer zaprta 
v originalni stični embalaži, na suhem, 
varnem in otrokom nedostopnem mes-
tu. Nikakor jih ne smemo splakovati 
skozi straniščno školjko ali jih dajati med 

navadne gospodinjske odpadke. Z na-
pačnim ravnanjem namreč omogočamo 
zdravilom vstop v okolje, kar ima lahko 
neželene posledice tako za okolje kot za 
ljudi (izjemno nevarnost v odpadnih vo-
dah predstavljajo npr. spolni hormoni, 
antibiotiki, citostatiki …).

Problem neporabljenih zdravil pa se ne 
konča le pri vplivu na človeka in okolje, 
ampak so posledice tudi finančne, zato 
lekarniški farmacevti spodbujamo raci-
onalno rabo zdravil. K zmanjševanju ob-
sega neporabljenih zdravil lahko vpliva 
vsak posameznik, še zlasti če uporablja 
več zdravil hkrati oziroma jih uporablja 
daljši čas.

Svetujemo, da obvestite osebnega 
zdravnika ali farmacevta, če ste prene-
hali z jemanjem določenega zdravila. 
Preden naročite nova zdravila, preverite 
domačo zalogo, da ne boste po nepo-
trebnem kopičili zdravil doma. Vodite 
evidenco o prejetih in porabljenih zdra-
vilih.

Med odpadna zdravila, ki jih lahko vrne-
te v lekarno, spadajo le zdravila, ki ste jih 
dvignili v lekarni, in sicer:

- odpadna zdravila v trdnem stanju (npr. 
tablete, kapsule, svečke), ki so zaprta v 
originalni, nepoškodovani in čisti stični 
embalaži;
- odpadna zdravila v obliki praškov ali 
tekočin (npr. praški, posipala, kreme, si-
rupi, kapljice), ki so originalno zaprta v 
nepoškodovani in čisti stični embalaži, 
in še niso bila odprta, pretrgana ali kako 
drugače spremenjena.

Predhodno je tem zdravilom potrebno 
odstraniti embalažo, ki ni v neposre-
dnem stiku z zdravilom (škatlice, navodi-
la, žličke …).

Če v lekarno vrnete originalno zaprta 
zdravila, ki še niso bila načeta in jim še 
ni potekel rok uporabnosti, le-teh ne 
bomo izdali drugemu pacientu. Ko zdra-
vilo zapusti lekarno, se izgubi njegova 
sledljivost, zato za tako zdravilo lekarna 

ne more več zagotavljati njegove ka-
kovosti, varnosti in učinkovitosti. Taka 
zdravila predamo v uničenje.

Med odpadna zdravila, ki jih prinašate v 
lekarno, ne sodijo:

- kartonska embalaža zdravil in plastične 
vrečke,
- navodila za uporabo zdravil,
- izdelki, ki sodijo med običajne komu-
nalne gospodinjske odpadke,
- prehranska dopolnila,
- kozmetični izdelki,
- medicinsko-tehnični pripomočki,
- injekcijske igle, brizge in drugi ostri 
predmeti,
- kemikalije,
- radiofarmacevtski izdelki,
- zdravila iz krvi in plazme.

Da bo odpadnih zdravil čim manj, mo-
ramo k smotrnejšemu in odgovornejše-
mu ravnanju z zdravili pristopiti prav vsi. 
Zdravniki, ki zdravila predpisujejo, far-
macevti, ki zdravila izdajamo, predvsem 
pa bolniki, uporabniki zdravil, ki lahko z 
zdravim življenjskim slogom ohranjamo 
svoje zdravje ter tako doprinesemo k 
zmanjšani porabi zdravil.  

Anita Ritonja Kralj 
mag. Tjaša Kos
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Vsakoletno ocenjevanje prleških gibanic 
pridobiva na pomembnosti. Letošnje je 
postreglo z odličnimi rezultati in izje-
mno lepo razstavo, kar priča o tem, da 
v marsikateri kuhinji pogosto zadiši po 
tej tradicionalni prleški sladici. O tem je 
prepričan tudi predsednik strokovne ko-
misije Tomaž Vozelj, ki, kot je dejal, zelo 
natančno spremlja kulinariko in njene 
posebnosti na lokalnem področju po 
Sloveniji. 

Vsi trije člani strokovne komisije so bili 
navdušeni nad kakovostjo ocenjenih 
prleških gibanic, istočasno pa so priz-
nali, da jih je presenetilo veliko število 
prijavljenih v kategoriji Ljubitelji prleške 
gibanice, še posebej mladih. Kar pet jih 
je bilo starih manj kot 17 let. V okroglem 
lončenem pekaču je bilo pečenih kar 14 
prleških gibanic.  

V kategoriji Ljubitelji prleške gibanice je 
bilo ocenjenih 14 prleških gibanic, prva 
tri mesta so osvojili: 

1. Marija Žuman,
2. Majda Markovič,
3. Karlo Marcinjaš.

V kategoriji Tržni ponudniki je strokovna 
komisija ocenila deset prleških gibanic, 
najboljše so tokrat spekli:

1. Izletniška kmetija Na koncu vasi,
2. Lončarstvo Žuman Saša, s. p., 
3. Flo cukeraj. 

Zmagovalki v obeh kategorijah sta pre-
jeli tudi okrogel lončeni pekač Lončar

stva Žuman. Absolutna zmagovalka le-
tošnjega ocenjevanja je postala Marija 
Žuman, ki je za svojo prleško gibanico 
dobila najvišjo oceno, in sicer 19,0 točk 
od možnih 20. Razstava ocenjenih pr-
leških gibanic je bila na ogled tudi nas-
lednji dan po maši v župnijskih prostorih 
v Križevcih pri Ljutomeru. 

mag. Tjaša Kos

Kar 24 prleških gibanic na državnem 
ocenjevanju

V ekipi za ocenjevanje prleške gibanice sem sodeloval prvič. Z 
gibanico sem se na svoji kulinarični poti srečal že večkrat, tako 
da sta mi postopek priprave in okus znana. Res pa je, da se je 
pred ocenjevanjem dobro še malo poglobiti v izdelek, pred-
vsem če ga pripravljajo poznavalci po preizkušenih receptih 
in navodilih, ki se prenašajo iz roda v rod.  Razveseljivo je, da 
se receptura ohranja, predvsem pa, da so se na tekmovanje 
prijavili in prinesli svoje izdelke tudi mlajši ljubitelji prleške gi-
banice, kar zagotavlja, da  priprava ne bo pozabljena. 

Tričlanska komisija se je spopadla s štiriindvajsetimi vzorci gi-
banice, ki načeloma velja za preprosto slano-sladko jed, prip-
ravljeno samo iz nekaj sestavin, a hitro se je pokazalo, da ima 
vsaka gibanica svoj izgled in karakter. Komisija se je hitro ze-

dinila, da se ob nepoznavanju peke v lončenem pekaču hitro 
zgodi, da se zgornja plast gibanice obarva preveč, spodnja pa 
premalo. Prav tako previsoka temperatura povzroči mehurje 
in prehitro sesedanje. Ocenjevalni list je do takih napak pač 
nepristranski.

Komisijo so prijetne vonjave gibanic hitro premamile in pričeli 
smo s preizkusom vonja in izgledom sredice, debeline testa, 
enakomernosti nadeva in potem seveda najbolj pomembnim 
– okusom. Tu pa je svojo vlogo odigrala skuta. Ni vseeno, kako 
jo pripraviš: koliko jo uspe tekmovalcu ali tekmovalki ožeti, ko-
liko se skisano mleko segreje, mogoče celo zavre, koliko časa 
skuta ostane v krpi za odcejanje. Vse to vpliva na okus in soč-
nost gibanice. Svojo piko na i je dodala tudi kisla smetana s

Pogled na izbor najboljše prleške gibanice s 
strani ocenjevalca
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svojo količino maščobe. Kljub vsemu pa namig za naslednje 
priprave: krpa, v kateri odcejate skuto, naj bo oprana z majhno 
količino praška in brez mehčalca, pomladni okus lenorja nam 
nikakor ni ustrezal. Glede dodatkov za izboljšanje okusa pa je 
pomembno najti najboljše razmerje med sladkorjem in soljo – 
neprecenljivo. Dodani okusi limonine lupine ali soka limone so 
povzročili samo višjo kislinsko stopnjo, ne pa prijetnosti okusa. 
Podobno je pri dodajanju vaniljevega sladkorja, ker prevelika 
količina prekrije okus skute in smetane, ki bi po našem mnenju 
moral prevladovati. Tudi dodajanje sode v testo ni ustrezno, 
predvsem zaradi svojega kovinskega okusa.

Po vseh ocenjenih gibanicah smo bili enotnega mnenja, da bi 
pet izmed njih vsekakor še enkrat poskusili, saj so bile odlične. 
Res pa je, da zmagajo vedo najboljše, ki so bile ta dan priprav-
ljene s prav posebnim navdihom, elanom in odličnim sestavi-
nami ter njihovim razmerjem. 

Kot vedno drži, da niso vedno le najboljše sestavine dovolj za 
zmago, gibanico je treba pripraviti večkrat in v pripravi uživati. 

Upam, da se vidimo tudi naslednje leto, ko boste svoje gibani-
ce izpopolnili do potankosti.   

Tomaž  Vozelj 
mag. Tjaša Kos

Pita iz aronije

Sestavine
Krhko testo:   
350 g moke,
3 žlice sladkorja,
½ žličke soli,
230 g masla.
Nadev z aronijo:
4 srednje velika jabolka, olupljena in na-
rezana na koščke,
300 g do 400 g sveže aronije ali džem iz 
aronije,
½ žličke cimeta,
1 žlička gustina po potrebi.
Drobljenec:
130 g moke,
5 žlic sladkorja,
120 g mehkega masla.  

Postopek:
Za krhko testo stresemo v posodo moko, 
sladkor, sol in na koščke narezano maslo. 
Mešamo, dokler ne dobimo večje kepe 
testa, ki jo ovijemo v živilsko folijo in 
damo počivat v hladilnik, medtem ko 
pripravljamo druge sestavine. 

Lotimo se drobljenca. V skledo stresemo 
moko, sladkor in na koščke nareza

no maslo ter s konicami prstov na hitro 
zmešamo sestavine. Drobljenec postavi-
mo v hladilnik. Količino sladkorja lahko 
po želji zmanjšamo. 

Pri nadevu najprej podušimo na koščke 
narezana jabolka, po potrebi zalijemo 
z malo vode, dodamo cimet in aronijo 
oziroma džem iz aronije ter dušimo tako 
dolgo, da tekočina izhlapi. Če je preveč 
tekočine, dodamo gustin. Na papirju za 
peko razvaljamo testo, vse skupaj polo-
žimo v pekač in oblikujemo rob. Doda

mo nadev iz aronije in potresemo z dro

bljencem. Pečemo v prej ogreti pečici na 
temperaturi 200 ºC od 25 do 30 minut. 
Ohlajeno pito hranimo v hladilniku, naj-
boljša je šele drugi oziroma tretji dan, ko 
se okusi prepojijo.

Jana Divjak
arhiv Kmetije J.A.N.A.
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Čokoladni mafini s cvetovi sivke

Sestavine za 12 mafinov:
• 225 g moke, 
• čajna žlička pecilnega praška,
• 1 vanilijev sladkor,
• 110 g sladkorja,
• 25 g kakava v prahu,
• 1 jajce,
• 175 ml mleka,
• 75 ml stopljenega in ohlajenega masla,
• 2 čajni žlički ekoloških posušenih cvetov prave sivke.

Postopek:
Jajce penasto umešamo z navadnim in vanilijevim sladkorjem. 
Ko se sladkor raztopi, vmešamo najprej maslo in nato še mle-
ko. Dodamo kakav v prahu, moko in pecilni prašek, ki ga pre-
sejemo, da se znebimo morebitnih grudic.

Na koncu s kuhalnico vmešamo cvetove prave sivke.

Maso enakomerno razporedimo v modelčke za mafine in pe-
čemo 25 minut na srednji rešetki vnaprej ogrete pečice na 
180 ºC.

Dober tek!

Ines Osterc, Grilly Naturae

Soržični kruh

Sestavine:
• 1 kg soržične moke,
• 42 g kvasa,
• 2−3 male žličke sladkorja,
• ½ dl mleka,
• 3 žličke soli,
• 6−8 dl tople vode.

Postopek:
Moko stresemo v posodo, naredimo jamico in vanjo nadrobi-
mo kvas, zalijemo s toplim mlekom, potresemo s sladkorjem 
in malo premešamo ter pustimo, da se naredi kvasec. Na moko 
ob robu potresemo sol in počasi dolivamo vodo ter gnetemo 
testo, da je gladko. Vzhajati ga pustimo približno pol ure, nato 
pa iz njega naredimo večjo štruco ali hlebec, ki ga položimo v 
košaro in ponovno pustimo vzhajati pol ure. Medtem segreje-
mo pečico na 250 °C. Tik preden damo kruh v pečico, ga stre-
semo iz košare na peki papir in premažemo z razžvrkljanim jaj-
cem ali vodo. Na 250 °C pečemo 10−15min in nato na 180−200 
°C še približno eno uro, odvisno od tega, kako velik hlebček 
imamo in kako zapečenega želimo.

Iz soržične moke lahko spečemo tudi:
• kruhov krapec z zaseko in ocvirki,
• sadni kruh s suhim sadjem.

Danica Stajnko, Mlin Stajnko
mag. Tjaša Kos
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Po poteh Inkov na Perujskem višavju

Tokrat vas popeljem skozi zanimiv svet Inkov na poti po drža-
vah Južne Amerike. Pot me je vodila skozi Urugvaj, Argentino, 
Peru, Bolivijo in na koncu v veliko Brazilijo. Pa vendar se mi zdi, 
da je bila prav inkovska kultura tista, ki me je najbolj pritegnila. 

V deželo nastanka Inkovskega kraljestva, v mesto Cusco, ki 
leži na višini kar 3.400 m nad morjem, sem priletel iz Lime, pe-
rujskega glavnega mesta. Let ni kar tako, saj tam lahko prista-
jajo le letala z izurjenimi piloti za pristajanje na teh višinah in 
predvsem na letališčih, ki imajo vzpenjajočo stezo. Kolikšna je 
višinska razlika med pristajalno točko in koncem steze, mi ni 
znano, a je velika in vidna s prostim očesom. Prav to zahteva 
posebno veščino pristajanja, ki je možno le pri dnevni svetlobi, 
zato nočnih letov ni. Kljub izjemni višini mesta pa je le-ta sicer 
bila najnižja točka moje poti po krajih Inkovskega kraljestva, 
nekoliko nižje leži le še znamenito mesto in eno izmed sedmih 
čudes nove dobe Machu Picchu. 

Inki so bili južnoameriško ljudstvo z imperijem, ki je v vrhuncu 
obsegal območja današnjih držav: Peru, Čile, Bolivija, Argenti-
na in Ekvador ter menda tudi Kolumbije. Prvotno so bili zazna-
ni kot kraljevina ob jezeru Titikaka (med leti 600−1000). V 12. 
stoletju pa se je iz območja s pastirskim ljudstvom pričel razvoj 
velikega kraljestva. Utemeljitelji dinastije Inkov naj bi izhajali 
prav iz bližine Cusca. Leta 1438 so zbrali številna plemena v 
močno državo. Kraljestvo naj bi imelo kar okoli 12 milijonov 
prebivalcev. Zanimivo je, da Inki niso poznali pisave in tudi 
denarja ne, prav zato niso pobirali davka v današnjem smislu, 
so pa podrejeni  morali skrbeti za državo v naturalijah in sto-
ritvah. 

Današnji raziskovalci menijo, da so informacije shranjeva-
li z vzorci na tekstilu (tukapu), vrvice z vozli (kipu) v različnih 
barvah pa so služile za shranjevanje števil in s tem omogočile 
knjigovodstvo in statistiko. Imeli so izjemno razvito tkalstvo, s 
katerim so predelovali volno lam in alpak ter bombaž. Poznali 
pa niso niti kolesa niti pluga z vprego živali. V goratem svetu, 
kjer so živeli, so gradili terase in jih namakali z vodovodi, pre-
sežke hrane pa shranjevali v skladiščih, v katerih je pihal veter 
in s tem pridelke zaščitil pred gnitjem. Poznali so okoli 100 vrst 
krompirja, ki so ga tudi sušili z nočnim zmrzovanjem. Poleg 
krompirja so pridelovali še koruzo, vrsto metlike, ščir, buče, 
paradižnik, papriko in arašide. Njihove domače živali so bile 
lame, alpake, race in morski prašički, katerih meso so zelo radi 
uživali. Znano je, da so se ukvarjali tudi z zdravljenjem. Obsta-
jajo dokazi, da so izvajali posege na možganih, vstavljali pa 
so tudi umetne zobe. Zanimiva je bila tudi delitev delovnega 
časa podložnikov: tretjina je bila namenjena vladarju, tretjina 
starim, bolnim, vdovam, sirotam in drugim nemočnim, zadnjo 
tretjino pa so lahko uporabili za vzdrževanje svoje družine. 
Plemiči in uradniki so bili osvobojeni služb v vojski in na poljih, 
edini so lahko nosili nakit in imeli več žena.
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Imeli so tudi razvito kovinarstvo. Orodje in orožje so izdelo-
vali iz bakra in brona – železa niso poznali, imeli pa so veliko 
zlata, ki so ga uporabili tudi v templjih; le-ti so bili prva tarča 
španskih zavojevalcev. Inki so častili boga Stvarnika Sveta (Vi-
racocha), Mater Zemljo (Pachamama) in Očeta Sonce (Inti), ki 
je bil oče inkovskih vladarjev. Prav Španci s svojo vero in agre-
sijo so krivci za propad Inkovskega imperija in izginotje tega 
ljudstva. 

Zelo zanimivo je tudi njihovo gradbeništvo. Inkovski arhitekti 
in gradbeni delavci so opravljali čudovita trajna dela. Zgradili 
so velike stavbe iz ogromnih kamnov brez malte.  Med kamne 
ni mogoče zariniti niti noža, tako natančno je bilo kamenje ob-
delano in zloženo. To zidovje in temelji so preživeli vse močne 
potrese, medtem ko so se kolonialne zgradbe, zgrajene tudi 
na temeljih inkovske gradnje, popolnoma zrušile. Zelo znani 
so bili po gradnji cest, s katerimi so bila povezana mesta, naj-
bolj znani pa sta 4.000 km dolga in kar 8 m široka obalna cesta 
ter 5.200 km dolga in 6 m široka cesta v Andih. Vseh cest naj 
bi bilo okoli 25.000 km, ker pa niso poznali koles in konj, so 
potovali peš, tovorili pa z lamami. Čez reke so zgradili kakovo-
stne mostove. Žal se je zgodba o Inkih končala, ko so leta 1572 
zaključili svoj odpor proti Špancem. Pravih potomcev Inkov 
naj ne bi bilo, saj so popolnoma izginili.

Pa še nekaj o samem potovanju. Na tej višini so razmere za ne-
vajenega človeka čudne in nevarne. Pred posledicami višinske 
bolezni (glavoboli, slabosti, bruhanja, v najslabšem primeru 
lahko tudi smrt) smo se varovali s čajem koke, katere liste žve-
čijo domačini, kar se opazi na njihovem zobovju. Iz čudovitega 
starega Cusca nas je pot vodila v višavje na vojaški kompleks 
tistega časa – Saqsaywaman, kjer naj bi se vršila tudi zadnja 

bitka. Do slovitega Machu Picchuja smo prišli skozi Uramb-
bambo, Ollantaytambo in ob reki Rio Vilcanota, kjer je edina 
možna pot le z vlakom ob divji reki. Odkrit je bil šele leta 1911 
in je na višini le 2.350 m. Pot nas je vodila po divjem višavju, 
tudi več kot 4.000 m nad morjem. Na delu poti smo se mo-
rali ustaviti za polovico dneva, saj so cesto zaprli zaradi rally 
tekme. Na tej višini morajo biti motorji avtomobilov posebno 
prirejeni zaradi redkega zraka. Pot z udobnim avtobusom se 
je končala ob najvišjem plovnem jezeru na svetu in hkrati naj-
večjem v celi Južni Ameriki − Titikaka. Ob poti smo si ogledali 
še stolpiče, v katere so odnašali mrtve, o čemer danes pričajo 
kosti. Na jezeru so na plavajočih otokih iz trsja zgrajena nase-
lja staroselcev. Iz istega materiala so tudi njihovi čolni. Pot iz 
največjega mesta ob jezeru (Puno) smo nadaljevali z ladjo, se 
ustavili pri domačem vraču ob jezeru in nadaljevali pot proti 
La Pazu, glavnemu mestu Bolivije, ki je tudi mesto z največjo 
višinsko razliko na svetu. Med zgornjim in spodnjim delom 
mesta je skoraj 1.000 m razlike. Tudi vzlet proti Braziliji je bil 
posebno adrenalinsko doživetje. Letališče La Paz se nahaja na 
višini kar 4.061 m nad morjem z izjemno dolgo stezo, ob kon-
cu katere smo opazili nekaj razbitin letal. Letalo po skoraj 7 km 

ne poleti, temveč se spusti proti dolini mesta La Paz.

Moje potovanje pa tudi ni minilo brez posledic. Doma sem 
končal v bolnišnici z neznano atipično bakterijsko pljučnico, ki 
sem jo na Golniku komaj premagal, saj nobeno znano zdravilo 
ni imelo učinka. 

Janče Gartner
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Splošna knjižnica Ljutomer

V času občinskega praznika križevske občine, na dan 8. septembra 2020, Splošna knjižnica Ljutomer podarja novim članom 
brezplačno članarino za leto 2020.

 Na ta dan si lahko brezplačno ogledate tudi:
- muzejske zbirke (splošna muzejska zbirka Ljutomer, zbirka Taborsko gibanje na Slovenskem, zbirka fotografij in filmov dr. Ka-
rola Grossmanna), 
- galerijo stalne razstave Anteja Trstenjaka v mestni hiši Ljutomer,
- razstave v galeriji Doma kulture Ljutomer.

Vesna Laissani

»Namesto vstran − drugemu v dlan« 

Mladinski svet Ljutomer v okviru pro-
jekta Večgeneracijskega centra Pomurje 
izvaja različne brezplačne aktivnosti za 
vse generacije. Med drugim na primer 
vsakodnevno jutranjo telovadbo, učno 
pomoč in poletno počitniško varstvo, 
tečaje jezikov, izmenjevalnice oblačil, 
družabne popoldneve, delavnice za 
osebnostno rast in predavanja za zdrav 
način življenja, ustvarjalne delavnice, 
razstave umetniških del in drugo – za 
vse udeležence brezplačno. Vsebine so 
na voljo vsem, ki se želijo naučiti česa 
novega, deliti svoje znanje z drugimi ali 
pa se zgolj družiti.

V Mladinskem svetu Ljutomer dajemo 
solidarnosti in medsebojni pomoči po-
seben poudarek. Zavedamo se, da se 
dandanes zavrže preveč hrane, nekdo 
pa si jo težje privošči. S tem namenom 
smo vzpostavili razdeljevanje viškov 
hrane.

Hrano, ki bi jo sicer ob koncu dneva za-
vrgli, razdelimo prevzemnikom iz Prle-
kije. S tem prispevamo k zmanjševanju 
stisk socialno ogroženih posameznikov 
in družin, posledično pa k zmanjševa-
nju količine zavržene hrane. Mnogi si 
tako nekoliko lažje kupijo druge nujne 
življenjske potrebščine. 

Pri razdeljevanju viškov hrane skrbno in 
natančno upoštevamo vse preventivne 
ukrepe. Hrano predhodno zapakiramo 
in zaščitimo. Viške hrane razdeljujemo 
ob delovnih dnevih, od torka do pet-
ka, od 10. do 12 ure. Ob tem napro-
šamo zainteresirane posameznike in 
družine, da predhodno pokličejo na 
telefonsko številko 0820 09650.  

Katja Marinič
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MojaObčina.si

Vabilo k soustvarjanju
MojaObčina.si. Kjer poročate tudi vi.

Ljudje pišemo zanimive zgodbe, zaradi 
katerih je vsak kraj edinstven. Vsak ob-
čan je soustvarjalec lokalnega utripa, 
zato vabljeni, da začnete tudi vi poročati 
o aktualnem dogajanju vaše občine na 
spletnem medijskem portalu MojaObči-
na.si Križevci 
(www.mojaobcina.si/krizevci).

Objavljanje na portalu je omogočeno 
posameznikom, društvom in ostalim 
neprofitnim organizacijam ter je zanje 
tudi brezplačno. Več kot je avtorjev, več-
ja je pokritost tematike v naši občini, kar 
je velika prednost, saj se tako obvešča 
tudi o tistem dogajanju, ki bi sicer lahko 
ostalo prezrto, a daje naši občini pose-
ben čar!

Portal MojaObčina.si Križevci je vaš me-
dij. Vi ste tisti, ki najbolje poznate svoj 
kraj. Povežite se s sokrajani in s svojimi 
objavami prispevajte k pisani podobi va-
šega kraja.

Vabilo k spremljanju – splošna 
predstavitev portala
MojaObčina.si: Vse lokalne informacije na 
enem mestu

Obveščenost o lokalnih zadevah, spod-
buda lokalnemu ustvarjanju in povezo-
vanje domačinov so prioritete spletne-
ga medijskega portala MojaObčina.si 
(www.mojaobcina.si). Portal v  prizade-
vanju za čim večjo vidnost lokalnih ak-
tivnosti med drugim omogoča posame-
znikom in neprofitnim organizacijam, da 
brezplačno objavljajo svoje vsebine, kar 
pa velja za eno njegovih največjih pred-
nosti.

Na portalu lahko prebirate aktualne no-
vice z najrazličnejših področij in pregle-
date prihajajoče dogodke. Poleg tega 
lahko spremljate zaposlitvene oglase, 
poiščete kakovostnega obrtnika v ime-
niku podjetij in na seznamu aktualnih 
razpisov preverite, ali se lahko prijavite 
za subvencijo vašega projekta. Enosta-
ven in celovit sistem obveščanja Moja-
Občina.si vključuje tudi druge medijske 
kanale, kot so e-novice, Facebook in ti-

skana glasila, s pomočjo katerih izrazito 
povečuje doseg pomembnim in pred-
vsem pozitivnim vsebinam. Za še večjo 
odmevnost pa portal skrbi tako, da jih iz-
postavlja v druge občine in jih tako prib-
liža širšemu krogu ljudi, na regionalni 
ali nacionalni ravni. E-novice, ki izhajajo 
vsak petek, vsebujejo najbolj brane no-
vice preteklega tedna, koledar prihaja-
jočih dogodkov in vremensko napoved 
za Polzelo. Nanje se lahko tudi naročite 
in za to ni potrebno, da ste registrirani 
uporabnik portala. 

Danes je MojaObčina.si največji vir lo-
kalnih novic v Sloveniji. Na eni skupni 
platformi tvori največjo lokalno skup-
nost, po številu avtorjev in objavljenih 
vsebin pa je največji medij v Sloveniji. 
Spremljajte tudi vi dogajanje v vaši obči-
ni. Zanimive vsebine vas čakajo na edin-
stvenemu portalu, ki združuje več kot 
10.000 avtorjev in mesečno beleži več 
kot 500.000 ogledov.

Maša Ribnikar Kajtner

Vlada je 11. 6. 2020 na seji sprejela novo 
Uredbo o RZPP, ki določa vsebino in pra-
vila dostopa do registra. V posodoblje-
no spletno aplikacijo eRZPP bodo vpise 
zastavnih pravic na premičninah izvajali 
kvalificirani uporabniki sami (notarji, 
izvršitelji, upravitelji, sodišča in davčni 
organ), kar bo skrajšalo čas vpisa. Nepo-
sredna povezava z drugimi evidencami 
in registri že v času vpisa bo omogočala 
takojšnje preverjanje in prevzem podat-
kov o osebah, vozilih in podatkov iz ze-
mljiškega katastra. 
Po opravljenem vpisu v RZPP pa bodo 

podatki o zastavi premičnine takoj na 
voljo za prenos nazaj v lastniško eviden-
co (npr. evidenca vozil). 

Med predmeti, ki se bodo vpisovali, 
bodo še naprej motorna vozila, zaloge 
na prostem ali v prostoru (zaloge trgo-
vskega blaga, surovin, proizvodnega 
materiala, polizdelkov, izdelkov, po-
gonsko gorivo ali živali v reji) in poslovna 
oprema na prostem ali v prostoru (stroji 
in naprave za proizvodnjo, pisarniška 
oprema, pohištvo in druga oprema, pot-
rebna za opravljanje poslovne dejavno-

sti). Preko portala AJPES bo še naprej na 
voljo javni vpogled v podatke RZPP, kjer 
bo po novem, poleg iskanja po premič-
nini in poslovnih subjektih, možno tudi 
iskanje po številki zastavne pravice. 

Dostop do zaščitenih podatkov ostaja 
nespremenjen in ga bo mogoče prido-
biti, če za to obstaja ustrezna pravna 
podlaga.  

Martina Krevh

Od 1. julija prenovljen Register zastavnih pravic 
in zarubljenih premičnin (RZPP) 
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Dragi otroci, vabljeni k sodelovanju!

Ustvarite slike ali risbe na temo, ki vam je blizu. Tehnika risanja je poljubna (barvice, voščenke, akvarel, prstna risba, odtisi …). 
Na zadnji strani izdelka so obvezni podatki o avtorju (ime, priimek, naslov in starost) ter poimenovanje risbe.

Rok za oddajo likovnih izdelkov je 15. januar 2021. Risbe pošljite na naslov Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Kri-
ževci, s pripisom »NATEČAJ GLAS OBČINE KRIŽEVCI«, ali jih oddajte osebno pri članih uredniškega odbora.

Med prispelimi risbami bo komisija izbrala najboljši dve za naslovnico in zadnjo stran glasila, ki bo izšlo marca 2021.

Uredniški odbor glasila objavlja natečaj za 
najboljšo otroško risbo

Zahvala

Nagrade za fotografiji na naslovnici in zadnji strani ter pravilno rešeno križanko so prispevali:

• Kmetija J.A.N.A ,
• BeEKO – Kmetija Paldauf,
• Kmetija Osterc – Grily Naturae,
• Vinogradništvo Družina Kos,
• Domačija ROS, 
• Vila natura-Ekološka kmetija Slavič, 
• Okrepčevalnica Elvira, Elvira Ostrc s.p.,
• Masažni salon Sanita, Anita Juterša s.p.,
• Čebelarstvo Divjak, Klavdija Divjak Ferčec ,
• Škrget vino,

Hvala vsem!

datum prireditev kraj organizator ura

04.09.2020 Beletrinini trubadurji: 
Marko Radmilovič

Dvorišče Župnije Križevci 
pri Ljutomeru

Kulturno društvo Križevci 18:00

14.09.2020 Razstava iz rok v okvir Sejna soba, Občina Križevci Društvo kmetic Križevci - Veržej 8.00 - 13.00

13.09.2020 Razstava iz rok v okvir Sejna soba, Občina Križevci Društvo kmetic Križevci - Veržej 8.00 - 13.00

Napoved dogodkov
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Ime in priimek: ..............................................................................
Pošta in kraj: ..................................................................................

Naslov: ..................................................................................................
Telefon: .................................................................................................

Izpolnjen kupon oddajte ali pošljite na Občino Križevci do 10. septembra 2020 in sodelujte v nagradnem žrebanju.
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Aleš Ivanuša Aleš Ivanuša Aleš Ivanuša Aleš Ivanuša  

Danijel Lesničar Danijel Lesničar Danijel Lesničar Danijel Lesničar 

Danijel Lesničar Danijel Lesničar Denis Antolin Denis Antolin

Denis Antolin Denis Antolin Ema Ana Bohanec Janez Bohanec  

Fotogalerija  natečaja

Janez Bohanec  Janez Bohanec  Janez Bohanec  Jasna Dokl

Jasna Dokl Jasna Dokl Jasna Dokl Matej Osterc
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Matej Osterc Matej Osterc Neža Kolar Patricija Farkaš   

Patricija Farkaš Patricija Farkaš Renata Horvat Danijel Lesničar   

Danijel Lesničar Denis Antolin Jasna Dokl Jasna Dokl

Jasna Dokl Jasna Dokl Jasna Dokl Jasna Dokl
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Jasna Dokl Jasna Dokl Kaja Antolin Kaja Antolin

Mateja Kolar Patricija Farkaš Patricija Farkaš Renata Horvat

Renata Horvat Tisa Horvat Tisa Horvat Tisa Horvat




