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pred vami je nov izvod 
občinskega glasila. Neko-
liko drugačen. Grafična 
podoba je namreč nova, 
ker je nov oblikovalec; čla-
nom uredniškega odbora 
je všeč, upam, da tudi vam. 
Sicer pa smo se tudi tokrat 

potrudili, da je glasilo vsebinsko zelo bogato, kljub 
temu da veliko prireditev zaradi omejitev ni bilo iz-
vedenih. 

Ja, koronavirus nam je življenje obrnil na glavo. Vsi 
si želimo, da se vrnemo na stare tirnice. V času ome-
jitev, dela od doma, čakanja na delo … smo imeli 
priložnost ozreti se nazaj. V bližnjo ali daljno pretek-
lost. Prepričana sem, da nas je veliko razmišljalo o 
tem, kako enotni smo bili Slovenci pred tridesetimi 
leti, ko smo se odločili za svojo državo. Praznovanje 
30 let samostojnosti, o čemer smo tokrat tudi pisa-
li, nas je skorajda prisililo, da smo razmišljali, kako 
enotni smo bili na plebiscitu. Kako enotni smo bili v 
tisti kratki vojni za Slovenijo. In zdi se, da ta enotnost 
iz leta v leto popušča. Zdaj je pravi čas, da pokažemo, 
da smo še zmeraj enotni in skupaj premagamo to nad-
logo, koronavirus.

Sama sem v tem norem času velikokrat razmišljala 
o samostojnosti Slovenije. In čedalje več razmišljam 
o našem slovenskem jeziku. Koliko napak najdem 
v tiskanih medijih, da o drugih sploh ne govo-
rim! Nepravilna raba dvojine, napačno spreganje 
glagolov, uporaba vejic, nepravilna raba slovenščine 
na radiu in televiziji ... Zdi se mi, da smo premalo 
ponosni na slovenščino in se premalo zavedamo 
oziroma spominjamo trnove poti, ki so jo prehodili 
naši predniki, da smo dobili svoj jezik, prvo knjigo v 
slovenskem jeziku … Skozi vsa ta leta se je tudi naš 
jezik seveda spreminjal, ampak slovenščina je tako 

unikatna, naša, zato bodimo ponosni nanjo, na njeno 
dvojino in posebnosti.

Prav zato si ne morem predstavljati, da ne bi lektori-
rali našega glasila. Glas občine bo ostal našim pri-
hodnjim generacijam kot pisni vir dogajanja v naši 
občini. Tudi to je eden izmed razlogov, da predstavlja-
mo vasi. Tokrat sta bili na vrsti Dobrava in Gajševci. 
Občani so se  spet potrudili in predstavili obe vasi. V 
naslednjem glasilu se bosta predstavili vasi Grabe pri 
Ljutomeru in Iljaševci. 

Kar nekaj fotografij je prispelo na natečaj. Opažam, 
da še vedno veliko fotografirate naravo, verjetno ob 
delu ali na sprehodu. Kot veste, želimo fotografi-
je pokončne velikosti, da jih ne prilagajamo za 
naslovnico. Za prihodnji Glas občine bomo fotografi-
ji za naslovnico in zadnjo stran prispevali člani ured-
niškega odbora, avgusta pa spet vi. 

Tokratna izpostavljena tema, ki ji posvečamo poseb-
no pozornost, je kultura. Gre za širok pojem in res-
nično lahko rečemo, da smo kultura mi vsi. Člani 
uredniškega odbora smo želeli predstaviti različne 
vrste kulturne dejavnosti, zato smo raziskovali, tudi 
zato je glasilo bolj obširno. Hvaležni smo vsem, ki ste 
nam pri tem pomagali. 

Veste, da so vaši prispevki vedno dobrodošli. Pošljite 
nam jih. Člani uredniškega odbora se trudimo zaje-
ti v prispevke dogajanje v naši občini. Zagotovo ne 
napišemo vedno vsega, zato vas ponovno vabim, da 
aktivno sodelujete. Lahko nam pošljete svoj prispe-
vek ali nam sporočite temo, o kateri bi želeli brati. V 
tokratnem glasilu smo zopet pisali o domačih nasve-
tih, kar je zdaj stalna rubrika. Preberite jih in nam 
tudi sami sporočite svoje koristne ideje za naslednji 
Glas občine. 

Vzemite si čas, preberite glasilo, ki je odraz naše 
občine in nas vseh. Pogumno zakorakajmo v jesen, 
enotni in ponosni, da smo Slovenci, da smo Prleki. 
Da živimo v občini Križevci.

Vse dobro in ostanite zdravi!

mag. Tjaša Kos
odgovorna urednica

Foto: Mitja Kos

UVODNIK

DRAGE 
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BRALCI,
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tudi letošnje leto je drugačno in posebno. Izpostaviti 
velja vsaj dve izredni časovni obdobji, ki sta zazna- 
movali naš čas: obdobje težkih preizkušenj izpred 30 
let in obdobje epidemije, proti kateri se bojujemo in 
prilagajamo že drugo leto. Obe sta od posameznikov 
in celotne skupnosti zahtevali aktiven angažma, ki 
je v obeh primerih, pri izgradnji nove demokratične 
države in soočenju proti pandemiji, združeval oba 
pola: pogum in sodelovanje. Uspeli smo.  Že drugič. 
Skupaj, odgovorno in z združenimi močmi.

Letos praznuje Slovenija in mi z njo. Slavimo do-
godke, ki so nas skozi viharno obdobje slovenskega 
osamosvajanja poenotili, združili in povezali. A žal 
to sozvočje ni trajalo dolgo. Če smo se pred tremi 
desetletji počutiti kot bratje in sestre, ki spoštujemo 
medsebojne razlike in si priznavamo svoje enkrat-
nosti ter mnogoštevilne talente, tega danes ni več 
čutiti. Zdi se, da se ne zavedamo cene miru in gos-
podarske ter socialne stabilnosti, ki smo jo dosegli v 
naših rosnih letih osamosvajanja in državotvornosti. 
Res je, da smo danes ponosen narod, ki klati odličja 
s skorajda nedosegljivih vrhov, pa naj gre za šport, 
kulturo ali znanost. Ponosni smo tudi zaradi zave-
danja, da stoletja nismo imeli svoje države in smo bili 
pod tujimi gospodarji. Ostaja pa nam neopravljena 
naloga politike in voditeljev, da bi znali in zmogli 
preseči politične razprtije, ki načenjajo potrpljenje 
ljudi ter širijo nezaupanje v državo in njene osrednje 
vrednote. Seveda moramo prisluhniti glasu ljudstva, 
ga slišati in spoštovati. 30 let je bilo očitno prema-
lo časa, da bi staknili glave in spisali zgodovino ter 
jo učinkovito prenašali na mlajše rodove v obliki 
narodne vzgoje. Potem pa se čudimo, da ni volivcev 
in da mladih politika ne zanima. Aktualni politični 
akterji so premalo domoljubi, ukvarjajo se s partizani 
in domobranci ter v parlamentu razpravljajo na niz-
kotnem nivoju brez kompromisnih zaključkov. Tako 
mladi kot stari ne potrebujemo razprtij, nesoglasij 
in prepirov, ne potrebujemo vlade, ki nima ugleda v 

tujini, prav tako ne potrebujemo opozicije, ki se ne 
zna organizirati v učinkovito in sposobno politično 
stranko, ki bi lahko parirala prekaljenim in sposob-
nim političnim mačkom, ki ne morejo iz svoje kože.

Imamo čudovito mlado deželo. Imamo bogato kultu-
ro, šolstvo, zdravstvo in veliko infrastrukture, urejene 
tako, kot si mnogi prebivalci tega sveta samo želijo. 
Možnosti za izboljšave je še veliko, a lepo bi bilo že, 
če bi cenili to, kar imamo. Preteklost pa pustiti tam, 
kamor spada. V preteklost. Naj bo prihodnost svetla 
ali naj bo vsaj tako, kot je v naši občini.
 
Epidemija nas je pahnila v nezavidljiv položaj, ko sta 
odgovornost do sebe in drugih odločilnega pomena. 
Vsem tistim, ki v teh časih prispevate mnogo več ali 
pa vsaj tisto, kar pričakujemo, izrekam poseben pok-
lon. Epidemija ne prizanaša nikomur – vsak izmed 
nas je že imel pobližje spoznanje z njeno razsežnos-
tjo. Zato je toliko bolj pomembno zavedanje, da jo 
lahko premagamo le s skupnimi močmi, poslušan-
jem stroke − kar velja tudi za politične odločitve − in 
življenje bo teklo normalno ter vrnilo zaupanje med 
ljudi. 

V času, ko se nam očitno približuje že četrti val epi-
demije in ko smo v negotovosti, je še posebej pomem-

Foto: Klaus Dieter Požgan

SPOŠTOVANI 
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bno, da se cepi dovolj ljudi. Zavedam se dvomov, a 
kakor koli obrnemo, je ta trenutek cepljenje edini 
ukrep, s katerim lahko resnično ustavimo epidemi-
jo in preprečimo novi jesenski val bolezni. Znanost 
nam je torej dala dovolj učinkovito orodje, zato si za-
gotovimo življenje v okolju, kot si ga zaslužimo. 

Spoštovane občanke, spoštovani občani, ob bliža-
jočem se prazniku vam želim sporočiti, da vsak posa-
meznik prispeva svoj delež v mozaik naše skupno-
sti. Zaradi vas je tukaj občinska uprava, ki dela po 
svojih najboljših močeh, da so naše storitve učinko-
vite. Vse bolj stremimo k temu, da jih izboljšamo 
in olajšamo dostopnost. Nenehno prilagodljivost in 
učinkovitost pričakujemo tudi od javnih zavodov in 
podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Križevci. Z 
njihovo pomočjo skrbi za varstvo predšolskih otrok, 
izobraževanje, za mladinske, kulturne in športne de-
javnosti, za javno zdravstvo in komunalno oskrbo. 
Verjamem, da smo skupaj nepremagljivi v zagotav- 
ljanju najvišje kakovosti storitev za dobrobit celotne 
skupnosti. Kar se tiče našega poslanstva in dela v 
občinskem svetu, stremimo k temu, da vlaganja po-
razdelimo v vse dele naše občine, seveda glede na po-
trebe tam živečih ljudi. Želimo torej zagotoviti ena-
komeren razvoj vseh naših vasi in ljudem zagotoviti 
dostojno življenje. Z veseljem nas navdaja tudi to, da 
kljub epidemiji zastavljeni občinski projekti nemote-
no tečejo.

Zgodbo Parka doživetij Križevci z nekaterimi obo-
gatitvami smo pripeljali do želenega nivoja, z delom 
pa smo se preselili na bližnjo kamešnico. Preko us-
pešnega med-lasovskega projekta »Kaj nas uči Mura« 
smo namestili plavajoče otoke z rastlinjem, uredili 
mokrišče in brežine z vrbovim popletom, torej iz- 
vedli ekoremedijacijske ukrepe, preko katerih bomo 
očistili in revitalizirali vodo. Uspešni smo bili tudi 
z drugim projektom LAS, s katerim bomo obogatili 
ponudbo parka. Tako smo že uredili okolico in pot 
okrog kamešnice, namestili bomo plavajoče pontone 
in urbano opremo. Vse skupaj je projektirano v smeri 
ureditve kopalne vode in bo velika zaključena atrak-
tivna destinacija.

Kar se tiče ostalih infrastrukturnih objektov, imamo 

v gradnji cesto, pločnik in razsvetljavo proti osnovni 
šoli, dokončali smo javno pot proti AMD in Stari 
Novi vasi, v fazi gradnje pa je tudi največji letošnji pro-
jekt, cesti v Logarovcih in Kokoričih v skupni dolžini 
2 km. Uspešni smo bili na razpisu fundacije za šport 
še za tretje, tokrat rokometno igrišče pri osnovni 
šoli, ki bo pokrito s tartanom. Izvedba bo v jesenskih 
mesecih. Letos bomo nadaljevali z zamenjavo dodat-
nih 70 potratnih luči javne razsvetljave z LED lučmi. 
Seveda je še veliko manjših, a prav tako pomembnih 
projektov. Skupna investicijska vrednost je čez 1,3 
milijona eur, kar je za našo občino veliko.

Veseli me in končno lahko rečem, da po mnogih le-
tih truda država odkupuje zemljišča preko pogodb 
namesto razlastitve na trasi državne ceste R2-439 v 
odseku od Lukavcev do Berkovcev. Pričakujem ra-
zumevanje ljudi, saj gre za razvoj občine, varnost, 
kakovost življenja, skupnost in posameznika. Hvala 
vsem, ki to razumete. Po pridobitvi zemljišč in prav-
nomočnosti odločb bo država objavila javni razpis za 
izvajalca gradnje, ki se lahko ob ugodnem scenari-
ju prične naslednje leto. Ta del občine bo tako dobil 
povsem nov, varen in lep videz.

Občina smo ljudje, ki si prizadevamo za najboljše 
v naši lokalni skupnosti in širše. Spoštovane nagra-
jenke in nagrajenci, hvala vam za vse, kar ste za nas 
in našo skupnost postorili v preteklosti, na vas pa 
seveda računamo tudi v prihodnje. Ponosni smo, da 
živite in delate z nami. Verjamem, da boste ponos-
ni na priznanja, ki jih boste prejeli s strani Občine 
Križevci. To čast ste si prislužili sami. S svojim de-
lom, svojimi rokami in z zagnanostjo. Iskreno vam 
čestitam za vaš doprinos in vaše dosedanje dosežke 
ter vam želim še veliko uspehov pri nadaljnjem delu. 
Upam, da za vami stoji vojska ostalih občanov, ki ste 
jim vzor, ki vam bodo želeli slediti in vas posnemati. 
A to pomeni veliko odrekanja, ljubezni do dela, ki ga 
opravljate, odgovornosti in vztrajnosti, da premagate 
vse ovire, ki vam stojijo na poti do zmage. Zato vam, 
spoštovane nagrajenke in nagrajenci, skupaj s čes-
titkami za izjemne dosežke izrekam tudi željo, da 
bi svoje očitno izkazane zmožnosti znali razvijati in 
uporabljati ne le v svoje dobro, pač pa v dobro vseh. 
Hkrati pa vas pozivam, da se ne ustavite ob tem us-

BESEDA ŽUPANA
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pehu, temveč vztrajate pri nadaljnjem razvoju in 
blaginji naše občine. Posebej smo ponosni na našega 
častnega občana, ki je veliko naredil za ustanovitev 
naše občine in v njej tudi aktivno deloval. 

Spoštovani, ob našem 23. občinskem prazniku vam 
izrekam iskrene čestitke. Hkrati pa vas vse vabim 
na svečanost ob občinskem prazniku, na slavnostno 

prireditev občinskega sveta s podelitvijo priznanj 
letošnjim nagrajencem, kakor tudi na vse ostale 
prireditve.

mag. Branko Belec, župan

Občinski svet Občine Križevci je v  mandatu 2018–
2022 zasedal na osemnajst rednih, dveh izrednih in 
šestih dopisnih sejah.

Proračun je bil sprejet na 16. redni seji, 2. marca 2021. 
Takrat je bil sprejet tudi Letni program športa za leto 

2021 in Odlok za odmero komunalnega prispevka. 
Predstavnika Pošte Slovenije sta predstavila spre-
menjen delovni čas poslovalnice v Križevcih pri 
Ljutomeru in namero uprave glede spremembe 
poslovalnice v pogodbeno pošto. Na naslednjih dveh 
sejah sta bila sprejeta rebalansa proračuna zaradi iz-
vedenih javnih naročil, kjer so ponudbene vrednosti 
presegale zagotovljena sredstva naročnika. Občinski 
svet se je seznanil tudi z raznimi poročili javnih za-
vodov in koncesionarjev. Na zadnji seji je bil sprejet 
sklep o letošnjih občinskih nagrajencih.

Seje občinskega sveta so letos potekale v kulturnem 
domu v Križevcih.

IZ OBČINSKE HIŠE

Z�6�ǎG�+AZ8�#�ǎ
SVETA
Avtor/foto: mag. Lidija Domanjko
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V letošnjem letu so se rodili Lina Novak, Patricija 
Kociper, Julija Plohl, Mia Šuc, Ema Žalar, Sašo Tian 
Prajner Ornik, Manca Rojko, Liam Nedeljko in Lu-
cija Puconja. Vsem devetim novorojenčkom želimo 
zdravje in brezskrbno preživljanje otroštva.

Župan Občine Križevci mag. Branko Belec je 22. 
junija 2021 v kulturnem domu sprejel odličnjake in 
učence z izjemnimi uspehi na državnih tekmovanjih. 
Izrekel jim je pohvalo za učni uspeh in jim zaželel, da 
s takšnim zanosom nadaljujejo tudi naprej.

Enajst devetošolcev letošnje generacije je bilo zla-
tih celotno obdobje osnovnošolskega izobraževanja, 
zato so v spomin na odličen uspeh prejeli spominske 
kipce. Letošnji nagrajenci so Zala Vajs, Alja Ostrc, 
Patricija Gomilšek, Eva Ana Bohanec, Veronika Kos, 
Tina Čuk, Eva Hedžet, Evina Paldauf, Adrijana Filip-
ič, Jure Belec in Kevin Markoja.

Izvrstne uspehe, ki so bili nagrajeni z zlatimi priznan-
ji na državni ravni, so dosegle še Eva Ana Bohanec 
iz Vesele šole (mentorica Marjeta Blagovič) ter Živa 
Leskovar in Alja Ostrc iz Razvedrilne matematike 
(mentorica Manica Karba). Žanin Tobias je dosegla 
prvo mesto Čebelarske zveze Slovenije v poslikavi 
panjskih končnic (mentorica Vera Slavič). Župan je 
sprejel tudi ekipo Malih sivi celic, ki jo sestavljajo 
Ula Ledinšek, Lara Weis in Alja Ostrc. Dekleta so se 
uvrstila v četrtfinale kviza.

Župan se je za delo z nadarjenimi zahvalil ravnatel-
jici OŠ Križevci Vasiliji Stolnik in mentoricam. Be-
sede zahvale je namenil tudi mentoricama Manici 
Karba in Veri Slavič, ki se bosta v letošnjem šolskem 
letu upokojili in sta ves čas pripravljali učence, da so 
dosegali zavidljive uspehe na državni ravni.

Avtor: mag. Lidija Domanjko  |  Foto: osebni arhiv družine Žalar

Avtor/foto: mag. Lidija Domanjko

V LETU 2021 SO NA 
SVET PRIVEKALI

ZSV�6�@ǎG�:+�A6�8Goǎ+Aǎd��A��oǎ{ǎ
+{6�@A+@+ǎdZS�(+ǎ

IZ OBČINSKE HIŠE
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Občina Križevci se je odzvala na poziv Uprave Repub-
like Slovenije za zaščito in reševanje, naj posreduje 
seznam štirih oseb, ki so bile najbolj požrtvovalne 
v boju proti virusu COVID-19 na območju občine 
Križevci. Na seznam so bili uvrščeni poveljnik 
Civilne zaščite Miran Ros ter Helena Krajnc, Mateja 
Horvat in Majda Žalar, ki so v akciji šivanja pralnih 
mask sešile največ le-teh. 

Za požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov za pre-
prečevaje širjenja epidemije nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID-19) jim je Vlada RS podelila 
spominski znak in listino.

V imenu predsednika Vlade RS Janeza Janše bodo 
prejemniki znake za požrtvovalnost prejeli iz rok 
župana na slavnostni seji ob občinskem prazniku.

Avtor/foto: mag. Lidija Domanjko

ZSG@+AZ8+ǎ{A�8ǎǉ{�ǎSG}V`oGo�:AGZ`ǎ
V BOJU PROTI VIRUSU COVID-19«

IZ OBČINSKE HIŠE
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Občina Križevci je letos poleti komunalno opremila 
parcele za stanovanjsko gradnjo v Križevcih – novo 
naselje. Predmet projekta je bila komunalna ureditev 
parcel za predvideno stanovanjsko gradnjo. Ob-
močje za novo stanovanjsko gradnjo obsega osem 
gradbenih parcel skupne površine približno 8740 
m2. Občina Križevci je tako razširila in posodobila 

obstoječo komunalno infrastrukturo v novem stano-
vanjskem naselju, s čimer se omogoči gradnjo stano-
vanjskih hiš. 
 
V sklopu komunalne ureditve se je tako izvedla grad-
nja in asfaltiranje ceste, fekalne kanalizacije, mete-
orne kanalizacije in odprtega jarka, vodovoda ter 
položitev zaščitnih cevi za elektroenergetske kable in 
telekomunikacije. 

Za investicijo je župan mag. Branko Belec podpisal 
gradbeno pogodbo z gospodarsko družbo GMW, d. 
o. o., iz Turjancev, nadzor nad investicijo pa je vršil 
AKENING, d. o. o., iz Borecev. Vrednost gradbenih 
del znaša 80.000,00 EUR.

V času poletnih šolskih počitnic se izvaja rekon-
strukcija dostopne ceste do Osnovne šole Križevci. 
Občina Križevci je na osnovi zbiranja ponudb izbra-
la izvajalca gradbenih del, ki izvaja rekonstrukcijo 
približno 100 metrov dostopne ceste do Osnovne 
šole Križevci. Gradbena dela v pogodbeni vrednosti 
60.666,67 EUR vrši gospodarska družba AGM Zem-
ljak, d. o. o., s Cvena, ki jo zastopa direktor Zmago 
Zemljak, nadzor nad investicijo pa opravlja gospo-
darska družba AKENING, d. o. o., iz Borecev, ki jo 
zastopa Stanislav Marič.

V sklopu investicije se izvaja rekonstrukcija dotra-
jane dostopne ceste, ureja se tudi površina za pešce 
in kolesarje ter novogradnja javne razsvetljave. Širi-
na vozišča bo znašala 4 metre, ob vozišču bo asfaltna 

mulda 0,5 metra, ki bo ločnica med cesto in površino 
za pešce. Del pločnika v dolžini 30 metrov (gledano 
s strani državne ceste) bo ločen nivojsko, nadalje-
vanje poti pa se izvaja v niveleti ceste. Površina za 
pešce bo široka 1,75 metra. Rekonstrukcija ceste ob-
sega odstranitev obstoječe asfaltne ceste, hodnika za 
pešce in robnikov, izvedbo nove voziščne konstrukci-
je, odvodnjavanje ceste, izvedbo novega nosilnega in 
obrabnega asfaltnega sloja ter izvedbo novogradnje 
cestne razsvetljave z varčnimi LED sijalkami. Gre za 
območje umirjenega prometa. 

INVESTICIJE

REKONSTRUKCIJA 
DOSTOPNE CESTE 
DO OSNOVNE ŠOLE 
8V+}�o�+

NOVOGRADNJA
JAVNE POTI V 
8V+}�o�+(

Avtor: mag. Lidija Domanjko  |  Foto: Dejan Heric

Avtor: mag. Lidija Domanjko
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Občina Križevci je sredi aprila začela s postopkom 
javnega naročila za projekt Rekonstrukcije javnih 
poti v Kokoričih in Logarovcih. S pomočjo sistema 
na portalu za javno naročanje smo do roka za oddajo 
ponudb, 29. 4. 2021, prejeli tri ponudbe. Najugod-
nejša je bila ponudba izbranega izvajalca GMW, d. o. 
o., iz Turjancev v znesku 698.871,16 EUR z DDV. Z 
izbranim izvajalcem je župan občine Križevci mag. 
Branko Belec sklenil gradbeno pogodbo. Gradbeni 
nadzor nad investicijo izvaja Inženiring Rajnar iz 
Murske Sobote. Javno naročilo je bilo izvedeno za obe 
cesti skupaj. Ponudbena vrednost logarovške javne 
poti znaša 351.510,56 EUR, kokoriške pa 347.360,60 
EUR. Oba zneska vključujeta DDV.

Izvajalec je z deli v Kokoričih pričel julija, vsa dela pa 
morajo v skladu s pogodbo biti zaključena do kon-
ca septembra. V Kokoričih je v fazi rekonstrukcije 
javna pot dolžine 888 metrov, to je do priključka na 
državno cesto R2-439, za katero prav tako upamo na 
čimprejšnjo rekonstrukcijo s strani države. Ureditev 
predvideva konstantno širino asfaltirane ceste v širi-
ni 3,50 m in utrjeno bankino širine 0,75 m. V območ-
ju naselja je predvidena cestna mulda v širini 0,5 m.

Odvodnjavanje te ceste bo potekalo preko predvidene 
cestne mulde, polja in obstoječega cestnega jarka v 
predvideno meteorno kanalizacijo, odvodnjavanje 
ceste v naselju pa bo preko peskolovov, vgrajenih 
v cestno muldo. Na območju njivskih površin bo 
odvodnjavanje razpršeno po terenu na bližnja polja 
in v obcestni jarek, ki je preko prepustov povezan z 
meteorno kanalizacijo.
V Logarovcih bo rekonstruirana cesta v dolžini 940 
metrov. S predvidenimi ukrepi se bo v okviru pros-

torskih možnosti izboljšalo obstoječe stanje dotra-
jane asfaltne površine in izboljšala prometna var-
nost. Obstoječa asfaltna površina je poškodovana 
tudi zaradi preozkega asfaltnega vozišča, neurejenega 
odvodnjavanja in neustrezne strukture cestnega tele-
sa. Z izvedbo predvidenih ukrepov se bodo zmanjšali 
stroški vzdrževanja, saj se bodo po rekonstrukciji iz-
vajala le redna vzdrževalna dela, običajna za to pro-
metno infrastrukturo. Obstoječa cesta je široka 2,5 
m, z investicijo bo razširjena na 3,5 metra vozišča in 
1,5 metra bankine z muldo, tako da bo skupno cestno 
telo znašalo 5 metrov. Za odvodnjavanje meteorne 
vode se bo večinoma ohranil obstoječi način, in sicer 
z odprtimi zemeljskimi jarki, ki bodo povečini ure-
jeni na novo, deloma pa se bodo globlji melioracijski 
jarki ohranili. Na trasi bodo zamenjali oziroma ure-
dili nove prepuste. Deloma bo ob hišah urejena tudi 
meteorna kanalizacija z muldami in kanali. Vodovod 
v trasi ceste bo urejen na novo, prav tako pa tudi 
hišni priključki.

Na obeh javnih poteh bo urejen asfalt z nosilno plas-
tjo 6 cm ter obrabno-zaporno plastjo 4 cm.

INVESTICIJE

REKONSTRUKCIJA
6�oA+(ǎSG`+ǎoǎ
8G8GV+�+(ǎ+A
:G#�VGo�+(
Avtor/foto: mag. Lidija Domanjko
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Občina Križevci se je novembra lani prijavila na 
razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov 
Fundacije za šport. Konec maja letošnjega leta smo 
prejeli odločbo, da bo naša investicija sofinancirana 
v znesku 20.482,00 EUR. Občina je izvedla postopek 
javnega naročila in izbrala najugodnejšega ponudni-
ka, ki bo uredil rokometno igrišče s podlago iz tar-

tana. Investicija se bo izvajala na zemljišču pri OŠ 
Križevci. Gre za pomembo pridobitev za učence in 
občane, saj se z vlaganjem v športno infrastrukturo 
spodbuja zdrav življenjski slog.

Izbrani ponudnik, s katerim je župan Občine Križev-
ci mag. Branko Belec sklenil gradbeno pogodbo, je 
gospodarska družba Nograd, d. o. o., ki jo zastopa di-
rektor Marko Hozjan. Pogodbena vrednost del znaša 
138.057,92 EUR z DDV. Gradbeni nadzor izvaja gos-
podarska družba ENERGO – MAKS, d. o. o., ki jo 
zastopa dr. Ksenija Golob, istoimenska gospodarska 
družba je bila tudi izdelovalec projektne doku-
mentacije. Dela bodo zaključena v mesecu oktobru.

INVESTICIJE

Občina Križevci je na podlagi postopka zbiranja 
ponudb izbrala izvajalca gradbenih del za rekon-
strukciji javnih poti v Stari Novi vasi in Borecih. Na-
jugodnejšo ponudbo za gradnjo je v obeh primerih 
oddala gospodarska družba Nograd – Lotmerk, d. o. 
o., iz Ljutomera, ki jo zastopa direktor Marko Novak. 
Rekonstrukcijo JP 724 352 v Stari Novi vasi so iz- 
vedli za pogodbeni znesek 41.976,83 EUR z DDV, re-
konstrukcija ceste v Borecih pa je znašala 22.694,90 
EUR. Nadzor nad gradnjo je vršil Inženiring Rajnar, 
Štefan Rajnar, s. p.

Dolžina javne poti v Stari Novi vasi, ki je bila pred-
met rekonstrukcije, je znašala 110 metrov in je obse-
gala kompletno rekonstrukcijo in zamenjavo asfalta, 
izdelavo asfaltne mulde in bankin ter ureditev me-
teorne kanalizacije in odvodnjavanja. Z gradbenimi 

deli so zaključili julija, saj je bilo gradbišče zaradi no-
vogradenj dveh stanovanjskih hiš na koncu odseka 
te javne poti za nekaj časa prekinjeno. Odsek ceste, 
ki je bil predmet rekonstrukcije v Borecih, je znašal 
70 metrov dolžine. Na tem odseku je bil prav tako 
zamenjan asfalt, sanirana meteorna kanalizacija in 
urejna javna razsvetljava. Gre za javno pot, ki vodi 
mimo trgovine Mercator do zobozdravniške in vete- 
rinarske ambulante. Gradbena dela v Borecih so bila 
zaključena junija.

REKONSTRUKCIJA
6�oA+(ǎSG`+ǎoǎ
STARI NOVI VASI IN 
GV��+(

NOVOGRADNJA
ROKOMETNEGA
+#V+\��

Avtor/foto: mag. Lidija Domanjko

Avtor: mag. Lidija Domanjko
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Igor Paldauf je v letu 2019 postal Inovativni mladi 
kmet Slovenije. Med kandidati iz celotne Slovenije 
je prepričal strokovno komisijo in širšo javnost ter 
pridobil laskavi naziv, ki ga je nosil dve leti. Ta naziv 
samo potrjuje trdo delo in veselje, vloženo v uspešno 
zgodbo, ki jo piše Igor s svojo lastno blagovno znam-
ko BeEko. V decembru 2020 je v Bruslju na pred-
stavitvi svoje inovativne ideje in dejavnosti osvojil 
2. mesto (med osmimi državami) v kategoriji Food 
champion and farming. 

Uspešno zgodbo kmetija Paldauf piše že več let. Leta 
2011 so prejeli tudi najprestižnejšo priznanje Vest-
nikove akcije, naziv Naj domačija 2011 in tako po- 
večali ugled vasi ter občine Križevci. Takrat so se uk-
varjali še s konvencionalnim kmetijstvom, leta 2017 
pa se je Igor kot prevzemnik kmetije odločil, da se 
bodo preusmerili v ekološko kmetovanje. 25 hektar-
jev velika kmetija je tako v celoti namenjena ekološ-
ki pridelavi in predelavi. Pridelke, ki jih na kmetiji 
pridelajo, doma nato predelajo ter prodajo v lastni 
butični trgovini, ki se nahaja na domačem naslovu. 

Domačim in tujim obiskovalcem tako ponujajo zdra-
vo ekološko pridelano hrano ter širijo dobro ime 
prleške pokrajine in občine Križevci. V svoji trgovini 
ponujajo tudi izdelke drugih lokalnih kmetovalcev in 
na tak način povezujejo lokalno ponudbo ter spod-
bujajo trženje naravnih izdelkov. V iskanju rešitev, 
kako tudi v težkih časih epidemije ljudem zagotav- 
ljati nemoten in varen način nakupa kakovostnih 
ekoloških izdelkov, so v leseni hiški v Vučji vasi ob 
avtobusni postaji postavili avtomat, kjer lahko stran-
ke 24 ur na dan in vse dni v tednu kupujejo ekološke 
dobrote kmetije Paldauf. V prihodnje načrtujejo 
postavitev še dveh takšnih avtomatov in tako še po- 
večati dostopnost njihovih izdelkov. Igor je čas, ko 
je bil imetnik naziva Inovativni mladi kmet, dobro 
izkoristil za promocijo svoje znamke, postal je tudi 
ime meseca na radiu Val 202, s sodelovanji v raznih 
reportažah in oddajah pa je širil tudi prepoznavnost 
in glas naše občine. 

Menimo, da si za svoje izjemne uspehe, ki sežejo 
preko meja naše občine in celo države, zasluži tudi 
priznanje Občine Križevci.

OBČINSKI PRAZNIK 2021

+#GVǎS�:��d"ǎƽǎ�G+`A+8ǎSV+{A�A6�ǎ{ǎ
LISTINO IN PLAKETO
Predlagatelj: OO SLS Križevci  |  Foto: osebni arhiv Igorja Paldaufa
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Zvonko Osterc je še drugič, odkar Kasaška zveza 
Slovenije podeljuje nagrade v okviru tradicionalne 
vsakoletne kasaške akademije, postal najboljši trener 
leta. Dvakrat je s svojo Kobilarno OZT osvojil tudi 
naziv najboljšega lastnika. V lanski sezoni so njegovi 
konji nastopili na 52 dirkah in slavili na skoraj tretji-
ni od teh – 17. Poleg tega se je Zvonko veselil še petih 
drugih in sedmih tretjih mest svojih varovancev.

Zvonko Osterc, kasaškim ljubiteljem znan tudi kot 
Pezdo, je zmeraj nasmejan, energičen in neutrudljiv 
60-letnik. Poleg treninga, kidanja in oskrbe polnega 
hleva konjev se na dirke redno odpravlja na hipo-
drome, kamor večina slovenskih trenerjev ni še niti 
stopila – v Firence, Milano ali Padovo. Večino svojih 
nastopov je tako v lanskem letu opravil v tujini, pred-
vsem v Italiji. Zvonko že več kot desetletje zahaja k 
našim zahodnim sosedom in velja skoraj za pionir-
ja slovenskih obiskov na italijanskih hipodromih. 
Skoraj polovico lanskih dirk so njegovi kasači odtekli 

v Trstu oziroma kar 23, pri tem pa dosegli tudi štiri 
zmage. Vseh nastopov v Italiji je zbral kar 33.

S treh hipodromov je v lanskem letu prišel neporažen 
– Komende (en nastop in ena zmaga), Krško (dva 
nastopa, dve zmagi) in Bologna (dva nastopa, dve 
zmagi). Na slovenskih tleh so Osterčevi varovanci za-
beležili 16 štartov in slavili kar polovico izmed njih. 
Največja zmaga pa je gotovo lovorika z Ljubljanske 
milje, ki jo je s časom 1:15,5 odnesel Take Me Home.

Boštjan Šteiner iz Stare Nove vasi je že devet let 
namestnik predsednika gasilskega društva Stara 
Nova vas, ob tem pa je še operativec, mentor mladine 
in bolničar ekipe Krajevne organizacije rdečega križa 
Stara Nova vas. Vse svoje nazive redno in vestno ude-
janja. Udeležuje se raznih gasilskih usposabljanj in 
tekmovanj, prav tako pa ne izostane na nobeni društ-
veni oziroma občinski vaji. Skozi leta je pridobival 
različna znanja, kar nakazujejo različna usposabljan-

ja in odlikovanja. Veliko ur je vložil tudi v obnovo in 
urejanje gasilskega doma. 

Vestno, požrtvovalno in povezovalno deluje na po-
dročju izobraževanja in organiziranja prireditev. 
Opravlja tudi druge naloge društva in skrbi za njegov 
dober ugled; izogiba se konfliktnim situacijam in je 
zelo pozitivno naravnan za nadaljnje delo v društvu. 
To je danes eden izmed zelo pomembnih dejavnikov 
dobrega sodelovanja v posamezni skupini. Prav tako 
je član športnega društva Stara Nova vas, kjer pris-
koči na pomoč, ko mu to dopušča čas.  Želja po novih 

{oGA8GǎGZ`�V�ǎƽǎ�G+`A+8ǎS+ZA�#�ǎ
SV+{A�A6�ǎG�+AZ8�#�ǎZo�`�

BOŠTJAN ŠTEINER – DOBITNIK PISNEGA 
SV+{A�A6�ǎG�+AZ8�#�ǎZo�`�

Predlagatelj: Konjeniško društvo Križevci  |  Foto: Urška Osterc

Predlagatelji: PGD Stara Nova vas, ŠD Stara Nova vas,

KORK Stara Nova vas  |  Foto: arhiv Boštjana Štajnerja
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izzivih ga vedno bolj bogati v znanju in veščinah; 
tako je postal član in bolničar krajevne organizacije 
Rdečega križa Stara nova vas. 

Je človek, ki vedno in povsod rad pomaga vsem okoli 
sebe. Skupaj z ostalimi gasilskimi tovariši, bolničarji 
in vaščani je začel pisati uspešno zgodovino domače-
ga kraja in občine Križevci. 

Bojan Vidnar kot član vaškega odbora uspešno deluje 
že več mandatov. Več kot 30 let sodeluje pri skoraj 
vseh delovnih akcijah v domačem kraju. Hkrati je 
bil tudi neštetokrat sam pobudnik za izvedbo de-
lovnih akcij. Njegov oldtimer (traktor Ferguson) je 
postal že prava znamenitost vasi, saj brez njega iz-
vedba prenekaterih delovnih akcij ne bi bila uspešna. 
Z njegovo vztrajnostjo in odrekanjem se je podoba 
domačega kraja bistveno izboljšala.

Kot član upravnega odbora PGD Logarovci že vrsto 
let vestno opravlja delo na področju požarne varno-
sti. Več kot 40 let je član Prostovoljnega gasilskega 
društva Logarovci in že od pionirskih dni član vseh 
gasilskih desetin, opravljen ima tudi tečaj za uporabo 
dihalnih aparatov. Za sabo ima opravljenih nešteto 
prostovoljnih delovnih ur pri ureditvi vaško- gasils-
kega doma in okolice. Sodeloval je pri številnih  in-
tervencijah in vajah.

Kot športnik in član ŠD LO-KO Logarovci-Koko-
riči uspešno sodeluje pri vseh aktivnostih športne-
ga društva. Vse od ustanovitve Športnega društva 
LO-KO (prej TVD Partizan  Logarovci-Berkovci), 
ki je predlani slavilo 30 letnico delovanja, je njegov 

član. Že od malih nog je bil član nogometnih selek-
cij društva (sedaj aktiven kot veteran), hkrati pa se v 
zadnjem času predvsem posveča igranju pikada tako 
na občinski kakor tudi državni ravni. Njegov odnos 
do športa bi lahko bil marsikomu vzor in spodbu-
da za ukvarjanje z njim, njegova vloga pri urejanju 
športno rekreativnih površin društva pa je neprecen-
ljiva, za kar mu je društvo neizmerno hvaležno.

S sodelovanjem na vseh navedenih področjih 
družbenega življenja je bistveno pripomogel pri 
izboljšanju videza domačega kraja in s tem tudi 
vsesplošne prepoznavnosti občine Križevci

BOJAN VIDNAR – DOBITNIK PISNEGA 
SV+{A�A6�ǎG�+AZ8�#�ǎZo�`�
Predlagatelji: Vaški odbor Logarovci, PGD Logarovci, ŠD LO-KO Logarovci 

Kokoriči, Milan Majcen  |  Foto: osebni arhiv Bojana Vidnarja
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Njegova življenjska pot je bila zaznamovana s 
strokovnim delom, ugledom in plemenitost-
jo. Zaslužen je za ustanovitev samostojne Občine 
Križevci pri Ljutomeru. 

Rodil se je 30. 9. 1934 v Mariboru v težkih in ne-
gotovih časih. Po končanem študiju na fakulteti za 
veterinarstvo se je leta 1963 zaposlil na Veterinarski 
postaji Ljutomer, kjer je ob delu veterinarja uspešno 
deloval še na področju kmetijstva, kjer je ljudi us-
merjal v intenzivno živinorejsko proizvodnjo. Leta 
1998 je za izjemne uspehe pri pospeševanju živinore-
je kot kmetijske dejavnosti od Občine Ljutomer pre-
jel priznanje za življenjsko delo na tem področju. Ob 
delu je opravil tudi magisterij in kot direktor Veteri-
narske postaje Ljutomer se je tudi upokojil. 

Zaupanje, ki ga je imel na strokovnem področju in 
v lokalni samoupravi, je prenesel na politično de-
lovanje kot član občinskega sveta skupne Občine 
Ljutomer, kjer je bil dva mandata občinski svetnik 
in en mandat predsednik Nadzornega odbora. Ves 
ta čas pa je vodil koordinacijo združenih političnih 
strank v ljutomerskem Demosu. Kot član odbora za 
lokalno samoupravo je sprožil pobudo za ustanovitev 
samostojne Občine Križevci in sodeloval pri referen-
dumskem odločanju o tem. Na naslednjem referen-
dumu, katerega gonilna sila je bil prav Pavel Šerc, 
je bila ustanovljena Občina Križevci. Skupaj s posa-
mezniki in vztrajnim delom pri izdelavi elaborata za 
ustanovitev več občin iz enovite Občine Ljutomer jim 
je to uspelo leta 1999. 

V  Občini Križevci je bil dva mandata občinski svet-
nik in en mandat predsednik Nadzornega odbora. 
V tem času je aktivno in uspešno sodeloval tudi s 
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije in Poš-
to Slovenije za izgradnjo pošte in najemnih stano-
vanj v Občini Križevci. Bil je družbeno in politič-

no aktiven na mnogih področjih. Kot predsednik 
Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodil-
nega boja Križevci je skupaj z že pokojnim Francem 
Vrbnjakom veliko let skrbel za urejenost spome-
nikov padlih v drugi svetovni vojni in organizacijo 
spominskih slovesnostih ob obletnicah dogodkov 
ter 1. novembru.  

Kljub odgovornemu delu v službi je bil zadovoljen, 
da je lahko storil kaj dobrega in koristnega za druž-
bo in posameznika. Bil je in ostaja spoštovan občan 
Občine Križevci, kajti na prvo mesto vedno postavlja 
vrednote enakovrednosti, pravičnosti in iskrenosti. 
Ob neki priložnosti je zapisal: »Sodeloval sem pri roj- 
stvu dveh občin, s tem sem zaključil lokalno politič-
no aktivnost in se posvetil zasluženim upokojenskim 
užitkom.«

S�o�:ǎ\�V�ǎƿǎ��Z`A+ǎG��A
G�+A�ǎ8V+}�o�+
Predlagatelj: mag. Branko Belec  |  Foto: Urška Osterc
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KULTURA

Kultura (iz latinske besede cultura, izpeljane iz col-
ere, kar pomeni »gojiti«) se na splošno nanaša na 
oblike človeške dejavnosti in simbolične strukture, 
ki dajejo taki aktivnosti pomen. Različne definicije 
kulture odražajo različne teoretične osnove za ra-
zumevanje oziroma merila za vrednotenje človeške 
dejavnosti. V najširšem pomenu označuje izraz kul-
tura vse produkte posameznika, skupine ali družbe 
inteligentnih bitij. 

Po SSKJ je kultura skupek dosežkov, vrednot človeške 
družbe kot rezultat človekovega delovanja, ustvarjan-
ja. Je tudi dejavnost, ki obsega področje človekovega 
umskega, zlasti umetniškega delovanja, ustvarjanja. 
Kultura je tudi  lastnost človeka glede na obvladanje, 
uporabljanje splošno veljavnih načel, norm, pravil 
pri vedenju, ravnanju. Telesna kultura je dejavnost, 
ki si prizadeva zlasti za razvijanje in ohranjevanje 
človekovih telesnih sposobnosti in zmogljivosti. Je 
tudi rastlina, ki se goji, prideluje za prehrano in (in-
dustrijsko) predelavo. Ne nazadnje so kultura tudi 

umetno razmnoženi mikrobi, celice.

Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnos-
ti kulturno dejavnost deli na:
• vokalno glasbeno dejavnost,
• instrumentalno glasbeno dejavnost,
• gledališko in lutkovno dejavnost,
• folklorno dejavnost,
• plesno in mažoretno dejavnost,
• filmsko in video dejavnost,
• likovno in foto dejavnost,
• literarne skupine.

V naši občini ima kulturna dejavnost precej bogato 
zgodovino. Društva povezujejo posameznike z raz- 
ličnimi močnimi področji. Tudi v bližnji preteklosti 
smo bili priča številnim dogodkom, ki so nas nav- 
dušili, pa naj gre za folklorne, gledališke, literarne, 
glasbene nastope ali razstave umetniškega ustvarjan-
ja. V tokratnem Glasu občine smo člani uredniškega 
odbora pobrskali po spominu, govorili s starejšimi, 
iskali po arhivih. Na enem mestu smo tako ob po-
moči sovaščanov zbrali informacije o kulturni dejav-
nosti v naši občini. Potrdili pa smo naše prepričan-
je, da je kulturna dejavnost pri nas še kako živa. Naj 
tako tudi ostane!

Prvi zametki gledališke dejavnosti v občini Križev-
ci se kažejo leta 1901, ko je Bralno društvo pri Sv. 
Križu na Murskem polju priredilo prvo »javno ve-
selico mladeničev« z uprizoritvijo gledaliških iger 
Kmet Herold in Vedeževalka. Po zapisu Antona Ra-
tiznojnika v zborniku Zgodovinski listi iz leta 2016 
je v naslednjih letih bralno društvo pripravilo več 
veselic s petjem in igro, v katerih so odigrali igre z 
naslovi Dr. vse znal in njegov sluga, Čevljar in boga-
tin, Tihotapci, Njegov maček, Pevčev zaklad in Trije 

tički. Aktivno vlogo je v teh letih delovanja imel ka-
plan Matija Zemljič, ki je razgibal delovanje društev 
z organizacijo veselic, poučnih shodov in govornih 
vaj, v katere se je vključevala mladina. V teh časih 
so gledališka dela odigrali na tradicionalnih društ-
venih prireditvah – veselicah, ki so vključevale pet-
je in igro. Velik mejnik so postavili leta 1912, ko so 

Avtor: mag. Tjaša Kos

Avtor: Urška Osterc

Foto: Milena Rajh, Srečko Centrih, arhiv KUD Križevci, 

GLEDALIŠKA
DEJAVNOST
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pričeli z gradnjo lastne prostorne dvorane, ki so jo 
poimenovali po Antonu Martinu Slomšku. 

Istega leta je bila ustanovljena Dekliška zveza kot 
ženski odsek bralnega društva, s tem se je še okrepi-
la gledališka dejavnost. V letu 1913 so odigrale prvo 
predstavo Lurška Marija, sledila je predstava Turški 
Križ. Ena največjih prireditev (slavnost ob 25-letnici 
društva) je bila septembra 1914 v Slomškovi dvora-
ni, kjer je gledališka skupina uprizorila eno največjih 
dramskih uprizoritev, in sicer ljudsko igro Miklova 
Zala. V času prve svetovne vojne bralno društvo ni 
delovalo. Konec januarja 1923 sta bralno društvo in 
telovadna organizacija Orel pripravila kulturni pro-
gram z orliško akademijo. Bogat spored prireditve 
je obsegal igro Goslarica naše ljube gospe, petje, 
telovadbo in krajši šaljivi samospev oziroma skeč 
z naslovom Iznajdba gospe Znanoslave. V letih od 
1925 do 1933 je bila gledališka dejavnost tako aktiv-
na, da so vsako leto priredili tri igre. V tem času so 
uprizorili eno največjih zgodovinskih iger Ben Hur, 
dramo Naša kri pisatelja F. S. Finžgarja, kratko šal-
jivo igro (burko) Zamorec in ljudsko igro, dramsko 
delo pisatelja Josipa Jurčiča Deseti brat.

Po drugi svetovni vojni je gledališka sekcija nada- 
ljevala s svojimi predstavami. Tako je v letu 1952 
uprizorila igro iz leta 1938 z naslovom Kruci, v letu 
1954 so pripravili in odigrali bosansko in bošnjaško 
narodno ustno balado z naslovom Hasanaginica, v 
letu 1961 igro Zlatorog, pozneje pa še komedijo v 
prozi z naslovom Tripče de utolče. Po pripovedovan-
ju ljubiteljskih igralcev, ki so sodelovali in nastopali 
v teh igrah, je bil večji poudarek na kostumografiji, 
maskah in predvsem gledaliških kulisah. Za pripra-

vo kulis so porabili več mesecev, medtem ko je bilo 
učenje besedila sekundarnega pomena. 

Tradicija gledališke dejavnosti v Križevcih je dol-
ga, le da so bila vmes leta, ko domačih predstav ni 
bilo, saj je aktivnost nekoliko zamrla. Ponoven zag-
on je gledališka skupina Kulturnega društva Križevci 
doživela s predstavo Iz nevole v nevolo pod vodstvom 
režiserja Srečka Centriha in predsednice Kulturnega 
društva Križevci Vere Slavič, ki je odigrala tudi večji 
del glavnih vlog in bila gonilo takratnega gledališke-
ga področja v občini Križevci. S komedijo Iz nevole 
v nevolo je igralec Marko Kočar dobil naziv komedi-
janta leta na 2. Festivalu komedije v Pekrah 2006. V 
naslednjem letu so pripravili in uprizorili črno ko-
medijo Vinka Möderndorferja z naslovom Mama je 
umrla dvakrat. Gre za satirično burko o zaigrani smrti, 
pohlepu in dedovanju ter komičnih karakterjih, ki je 
takrat nasmejala domače občinstvo in občinstvo dru-
god po Sloveniji.

V sezoni 2006/2007 je Vera Slavič prejela priznanje 
komedijantke leta 3. festivala Komedije v Pekrah za 
glavno žensko vlogo v komediji Ženska že ve avtorja 
Marka Kurata. Četrta predstava, ki so jo gledališčni-
ki pripravili s pomočjo uveljavljanega prleškega 
režiserja Srečka Centriha, je nosila naslov Pustite 
me krasti. Leta 2008 so pripravili predstavo Part-
nerska poroka, delo priznanega pisca humornih in 
satiričnih del Toneta Partljiča. 

Za svoj doprinos h kulturnemu dogajanju na 
občinskih ravni je Gledališka skupina Kulturno 
umetniškega društva Križevci prejela priznan-
je občine Križevci s plaketo in listino za igralske 

KULTURA
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dosežke in promocijo občine v širšem slovenskem 
prostoru. To je dalo gledališki skupini dodaten za-
gon in zanos in tako je v naslednjih letih uprizorila 
igro Poročni list avtorja Ephraima Kishona. Komedi-
ja je prikazovala življenje delavske družine, ki se pri-
pravlja na poroko hčerke edinke, prilagojena pa je 
bila domačemu prleškemu okolju. Naslednje leto so 
pripravili in priredili komično satiro Ivana Brešana 
ter jo poimenovali Hamlet na Fenediki. 

Za vse predstave se žrtvuje veliko časa, naporov in 
prizadevnega dela igralcev. V času delovanja gle-
dališke sekcije so bili aktivni igralci Vera Slavič, 
Manica Sušec, Rajko Veršič, Nina Meznarič, Kristi-
jan Klaneček, Robert Kosalec, Sabina Slavič, Tilčka 
Žitnik in še veliko drugih, ki so pripomogli h kako-
vostni izvedbi predstav. V večini predstav je bila ig-
ralska zasedba številčna, medtem ko so v komediji 
Iščem moža, ki je svojo premiero doživela 18. januar-
ja 2013, igrali zgolj trije igralci, in sicer Vera Slavič, 
Silvo Moleh in Samo Tuš – Korl. 

Režiser Srečko Centrih je v letu 2016 poskrbel, da je 
bila v Križevcih prvič premierno uprizorjena pred-
stava Kšeft za znoret avtorja Zdenka Pereca; pred-
stava je bila izvedena v prleškem in prekmurskem 
narečju. Zadnja gledališka predstava gledališke sku- 
pine z naslovom Štirje letni časi je premiero dožive-
la 22. 1. 2016. Nastala je na podlagi besedila Vinka 
Möderndorferja, govori pa o poslanski družini, ki se 
pripravlja na obisk parlamentarne komisije za kon-
trolo premoženja sodržavljanov. Humornih zapletov 
pri tem seveda ni manjkalo. Besedilo je priredil in 
predstavo režiral Srečko Centrih, v njej pa so igrali 
Silvester Moleh, Urška Osterc, Mišel Gašparič, Blaž 

Štuhec, Boštjan Novak, Manica Sušec, Claudija Jurak 
in Dušan Kavaš.  Leta 2016 je bila odigrana deseta 
premiera, pod vse se je podpisal režiser Srečko Cen-
trih, medtem ko je bil oblikovalec plakatov in gle-
daliških listov vsa leta Igor Muršič, ki je pustil pečat s 
svojimi karikaturami igralcev. V desetih predstavah 
se je menjalo 41 različnih igralcev, šepetalcev in ton-
skih mojstrov. 

Kljub temu da v zadnjih letih ni bilo več odigranih 
gledaliških predstav, je gledališka sekcija Kulturne-
ga društva Križevci zelo aktivna na področju igranja 
skečev. Kulturno društvo je tako 22. 5. 2018 pripravi-

lo prvi večer skečev, na katerem so se s svojimi avtor-
skimi skeči predstavili domače kulturno društvo, KD 
Kajer iz Bučečovcev, otroška gledališka skupina KD 
Janez Čuk iz Vučje vasi in KD Cven. Že naslednje 
leto so člani kulturnega društva izpolnili obljubo in 
pripravili drugi Veseli večer skečev, kjer so nastopali 
igralci KD Cven, Kofetarji iz Lendave, Mače in Mejke 
ter domače društvo. Letos so na 14. Festivalu skečev 
Prefrigani zgrebaš prejeli priznanje za najboljšega 
mladega igralca po izboru strokovnega ocenjevalca, 
ki ga je prejel Jakob Slavinec, in priznanje za najbolj- 
šo žensko stransko vlogo po izboru strokovnega 
ocenjevalca, ki ga je prejela Silva Duh, predsednica 
kulturnega društva, ki aktivno sodeluje pri izvedbi 
skečev. Omeniti moramo tudi Žanin Tobias, ki je  
prejela priznanje za najboljšo mlado igralko na 13. 
Festivalu skečev Prefrigani zgrebaš. Gledališka sek-
cija s svojimi skeči, ki vedno izražajo tematiko da-
naš- njega časa in so prilagojeni različnim priredit-

KULTURA
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vam, igra po vsem Pomurju na različnih večerih 
skečev, prireditvah upokojencev, občnih zborih in 
folklornih predstavah. 

Avtorica vseh skečev in igralka v njih je Manica 
Sušec, ki aktivno sodeluje tudi pri izvedbi Čarobnih 
večerov. V letu 2019 je kulturno društvo pripravilo 
že peti Čarobni večer, na katerih poskušajo s sodelo-

vanjem učencev Osnovne šole Križevci in Glasbene 
šole Slavka Osterca pričarati predpraznično vzdušje 
in čarobne trenutke za svoje občane. 

Zaradi epidemiološke situacije je bila gledališka sek-
cija primorana počivati, ob sproščanju ukrepov pa 
upamo na nadaljnje aktivno udejstvovanje in zago- 
tavljanje humorja v naši občini še naprej.

Glasbena dejavnost se v osnovi deli na vokalno in in-
strumentalno. V naši občini je prisotna v obeh ob-
likah. Instrumentalno glasbeno dejavnost neguje-
jo Križevski rogisti, KUD Muzika in člani Društva 
upokojencev Križevci.

8d:̀ dVAGǎ�Vd\`oGǎ8V+}�oZ8+ǎVG#+Z`+

Leta 1982 je bila na predlog takratnega starešine 
Jožeta Kosa v Lovski družini Križevci pri Ljutomeru 
ustanovljena skupina rogistov. Nemški turist je bil s 
trofejo srnjaka, ki ga je uplenil, izjemno zadovoljen, 
zato je Lovski družini podaril štiri male rogove. To 

je bila priložnost, da je takratni starešina našel štiri 
lovce, ki so  prevzeli rogove in začeli vaditi. 

Prvi člani rogistov smo bili Drago Hanžekovič, Jože 
Dunaj, Miran Vaupotič in Mirko Heric, vsi člani LD 
Križevci. Najprej smo igrali le v svoji lovski druži-
ni. Pozneje  je dejavnost začela napredovati in smo 
nabavili še dva velika rogova Parforce, do prvega sa-
mostojnega nastopa na srečanju slovenskih LPZ in 
rogistov pa je preteklo celih deset let. Od leta 1992 
naprej se srečanj redno udeležujemo, vse več ponudb 
pa smo dobivali tudi izven lovskega kulturnega pros-
tora. Med drugim smo k sodelovanju povabili člane 
godbe, ki so se bili pripravljeni pridružiti lovskim 
rogistom. 

V letu 2001 je skupina štela osem članov in je delova-
la v širšem slovenskem prostoru. Stike smo navezali 
tudi s  sosednjo Avstrijo. Ta in podobni dogodki so 
privedli do tega, da smo na ustanovnem občnem zbo-
ru 15. 7. 2001 sprejeli sklep o registraciji kulturnega 
društva. Naziv društva je bil Kulturno društvo »Ro-

GLASBENA
DEJAVNOST 

Avtor: Mirko Heric  |  Foto: Studio Wolf
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gisti Lovske družine Križevci« s sedežem v lovskem 
domu LD Križevci v Iljaševcih 63. Na občnem zbo-
ru 28. 2. 2013 je bil sprejet sklep o preimenovanju 
društva v Kulturno društvo Križevski rogisti. Sedež 
društva je na naslovu Križevci 11.

V letu 2005 se je pojavila ideja o nabavi rogov izved-
be Es. V treh letih je bilo vseh devet rogistov oprem-
ljenih s Parforce rogovi  Es/B znamke Dotzauer iz 
Nemčije. Usmerili smo se na izvajanje Hubertovih 
lovskih maš, kar je v križevski, veržejski in ljutomer-
ski cerkvi postalo že tradicionalno. Če se izrazi želja 
članov zelene bratovščine, mašo prav tako radi odi-
gramo drugje, naš program pa se sliši tudi v domov-
ih za starejše občane. Smo organizatorji območnih 
srečanj lovskih rogistov. V letu 2017 smo za 35 let 
delovanja zabeležili deveto in posneli CD ter video 
treh skladb. Letno beležimo okoli 20 nastopov. 

Društvo je prejemnik več zlatih odlikovanj z med- 
narodnih tekmovanj lovskih rogistov. Člani so no- 
silci bronastih, srebrnih, zlatih in častnih Gallusovih 
značk. Lovska zveza Slovenije je društvu podelila 
Plaketo za delovanje na lovskem glasbenem področ-
ju. S svojo dejavnostjo se trudimo širši javnosti pred-
staviti dejavnost slovenskih lovcev tudi na kulturnem 
– glasbenem področju. 

�Vd\`oGǎdSG8G6�A��oǎ8V+}�o�+ǎ

Člani zelo aktivnega Društva upokojencev Križev-
ci posvečajo veliko časa kulturni dejavnosti. Med 
najbolj aktivnimi so članice znane etno glasbene 

skupine »Veseli Prleki«. Rade nastopajo in izvajajo 
staro domačo glasbo na zares izvirnih in preprostih 
ljudskih inštrumentih. Za spremljavo in popestritev 
v ženskem ansamblu imajo moškega spremljevalca 
na diatonični harmoniki.

Redno nastopajo na prireditvah v organizaciji DU 
Križevci; najbolj znana in dobro obiskana je vsa-
koletna »Zapojmo in zaplešimo mlajši in starejši« v 
križevski kulturni dvorani, nastopili pa so tudi na 
znanem »Miholovem sejmu« v sosednjem Veržeju. 
Njihova dejavnost je opažena tudi širše in za prispe-
vek pri ohranjanju kulturne dediščine so bile posa-
meznice nagrajene s srebrno Gallusovo značko. Upa-
mo, da se bodo še dolgo tako aktivno udejstvovale in 
širile narodno kulturo.

KUD MUZIKA 

Na začetku naše poti smo igrali pri veteranski godbi 
v Ljutomeru, kjer je bilo čedalje manj energije, zato 
nas je Jani Škrajnar združil v novo zasedbo. V njej 
smo nekaj let uspešno igrali, potem pa je število čla-
nov zaradi različnih razlogov začelo padati. Takrat 
smo štirje pobudniki (Aleš Lubi, Zlatko Kajdič, Mi-
ran Torič in Dragan Belec) ustanovili KUD Muziko 
v Križevcih. Želeli smo razširiti repertoar in igrati 
zahtevnejše skladbe. Proti pričakovanjem smo usta-
novili orkester. Oktobra 2014 smo začeli z vajami, 
leto pozneje smo ustanovili društvo.

Najprej nas je bilo 24, kar je precej močna zasedba za 
začetek. Res je, da je vmes nekaj članov že odšlo, saj 

Avtor/foto: Janče Gartner

KULTURA

Avtor: Dragan Belec |  Foto: Studio Wolf
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so prenehali z aktivnim igranjem. 

V času obstoja smo gostovali že marsikje. Zelo dobro 
se spomnim prvega gostovanja v Bosni in Hercego-
vini. Imeli smo intenzivne vaje in odlično smo bili 
sprejeti. Povabili so nas tudi na mednarodni festival 
trobentačev v Guči, kamor, žal, nismo šli zaradi raz- 
ličnih razlogov, predvsem zaradi težje organizacije v 
času poletnih dopustov. 

Skoraj pet let je dirigentsko palico vrtel Aleš Lubi, 
nato Jani Škrajnar, zdaj pa že drugo sezono Simon 
Novak. Z veseljem povem, da zelo dobro sodelujemo, 
povečalo se je tudi število članov, napredujemo tudi v 
kakovosti igranja. Na samostojnih koncertih in nas-
topih na večjih prireditvah se orkestru pridružijo še 
profesionalni glasbeniki. Ob tem naj izpostavim naš 

koncert Šopek želja za dan žena, ki ga imamo vsa-
ko leto ob dnevu žena. Lani smo ga na srečo izvedli 
tik pred izbruhom epidemije koronavirusa, letos pa 
je bilo drugače. Tudi vaje so zastale, z njimi pa smo 
nadaljevali, takoj ko so razmere dopuščale. Lani smo 
zaigrali tudi v oddaji Dobro jutro, letos pa smo na 
festivalu RePanonia imeli kratek samostojni koncert. 
Z nami sta zapela Melanija Markovič in Bojan Zore. 
Tudi to sodelovanje prerašča v tradicionalno, kar nas 
izjemno veseli. V naslednji sezoni upamo na več nas-
topov in tudi samostojnih koncertov v različnih kra-
jih Slovenije, zagotovo pa ga bomo izvedli ob dnevu 
žena v Križevcih, ob materinskem dnevu v Veržeju, 
kasneje še v Odrancih, Beltincih in Murski Sobo-
ti. Nastopili bomo tudi v Hotelu Radin v Radencih. 
Čaka nas še razvitje prapora, ki je bilo načrtovano 
lani na srečanju pihalnih orkestrov v okviru praznika 
naše občine, a ga zaradi ukrepov za omejevanje koro-
navirusa ni bilo. 

Zdaj nas igra 28, več kot polovica iz naše občine. Zelo 
ponosni smo na mlade člane, ki jih je kar precej, in 
perspektivne mlade glasbenike iz ljutomerske Glas-
bene šole Slavka Osterca. Občini smo zelo hvaležni za 
pomoč, ki nam zagotavlja osnovno financiranje, saj 
stroški notnega materiala niso zanemarljivi. Finanč-
na sredstva si zagotavljamo tudi s pomočjo sponzor-
jev in donatorjev, ki so ljubitelji našega glasbenega 
ustvarjanja.

KULTURA

Predvsem po zaslugi literarne sekcije Kulturnega 
društva Križevci je literarna dejavnost na območ-
ju občine Križevci dejavna že od konca 19. stoletja. 
V zadnjih letih je na področju literarne dejavnosti 
aktivno tudi Kulturno, turistično in izobraževalno 
društvo Kelih. Društvo 29a deluje tudi na področju 
literarne dejavnosti.

8d:̀ dVAGǎ�Vd\`oGǎ8V+}�o�+

Literarna sekcija je ena od petih sekcij, ki delujejo v 
našem društvu in obstaja že od samega začetka, nje-
na vsebina se spreminja in je odvisna od trenutno ak-
tivnih članov. Začetek društva, ki sega v leto 1889, je 
predstavljala ustanovitev katoliškega bralnega društ-
va (Bralno društvo pri Sv. Križu na Murskem polju), 
ki je kmalu nato razvilo razvejano kulturno-prosvet-
no dejavnost (čitalnica, pevska, glasbena in gledališ-
ka dejavnost). 1912 je bil ustanovljen ženski odsek 
bralnega društva kot samostojni odsek bralnega 

Avtor: Silva Duh  |  Foto: Milena RajhLITERARNA
DEJAVNOST
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društva, s čimer se je dejavnost društva še okrepi-
la. Po 2. svetovni vojni so knjige v knjižnicah posta- 
le bolj dostopne tudi širšemu krogu ljudi, zato je ta 
bralna dejavnost zamrla. V literarni sekciji pa so se 
še naprej zbirali učitelji in drugi ljubitelji kulture, ki 
so pripravljali razne prireditve in jih povezovali, za 
kar so morali pripraviti in zapisati ustrezna besedila, 
člani so bili tudi pisci krajših proznih del in pred-
vsem domači pesniki, kot je npr. Olga Antič, ki je 
dolga leta delovala kot vodja. Kreativno delo na tem 
področju je pred dvema letoma nameraval prevzeti 
Marko Kočar in ob tem vključiti mlade literarne nav- 
dušence in talente, kar se pa nam na žalost ni izšlo. 

Danes glede na interes članov pripravljamo tekste za 
vodenje in povezovanje vseh prireditev, ki se odvijajo 
v našem kulturnem društvu in sodelujemo tudi pri 
nekaterih drugih prireditvah, pripravljamo članke za 
objavo v Občinskem glasilu in na spletni strani Moja 
občina Križevci ter razne literarne večere z zunan-
jimi gosti ali brez njih.

Tako smo letos ob Svetovnem dnevu knjige in Noči 
knjige organizirali pogovor o knjigah, ki jih bere-
mo, kaj in koliko nam pomenijo in prebrali odlom-
ke knjig ali pesmi, ki so se nas dotaknile in imajo 
globok izpovedni pomen. Pred dvema letoma smo 
se prvič vključili v Beletrinin projekt Dnevi poezi-
je in vina in v Križevcih gostili pesnika Miroslava 
Košuto ter turškega pesnika Metina Cengiza. Lansko 
leto smo se vključili v projekt Beletrinini trubadurji 
in medse povabili mlado avtorico Anno Schnabl ter 
novinarja Marka Radmiloviča, ki sta v začetku 2020 
izdala svoji prvi knjižni deli. Sicer pa smo v zad- 
njem času gostili tudi Karolino Kolmanič, Dušana 
Šarotarja, Marka Kočarja in Štefana Kardoša. Takšne 
literarne večere želimo še bolj krepiti in ljudem pri- 

bližati branje dobrih knjig in poezije, predvsem pa 
medse pripeljati vidne ustvarjalce na tem področju, 
kar lahko primerjamo z obiskom koncerta kakšne-
ga uveljavljenega pevca ali skupine. Zavedamo se, da 
mladi danes veliko berejo in želimo, da bi se tudi oni 
udeleževali naših prireditev.

8d:̀ dVAGƨǎ`dV+Z`+�AGǎ+A
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Društvo Kelih je bilo ustanovljeno v začetku leta 
2008. Pod njegovim okriljem že osmo leto deluje 
Bralni klub Kelih. Kot predsednica društva sem žele-
la v aktivnosti vključiti tudi nove, dodatne vsebine, 
ki niso bile neposredno vezane na promocijo vina 
v Prlekiji in kasneje tradicionalne prleške giban-
ice. Sprva smo mesečna druženja organizirali za tri 
starostne skupine: za otroke od 3. do 6. razreda, za 
otroke od 7. do 9. razreda in za odrasle. Na svetovni 
dan knjige je bilo leta 2014 v Sloveniji prvič organi-
zirana Noč knjige, mednarodni dogodek, ki podpira 
in slavi knjigo in branje kot temeljna gradnika zdrave 
družbe. Na povabilo organizatorjev smo se priključili 
že prvo leto in od takrat ponosno sodelujemo vsako 
leto. Dogodek namreč nagovarja vse generacije bral-
cev in spodbuja dvig bralne kulture, pismenosti ter 
vrednot domišljije in znanja v družbi. Po treh letih 
smo mlade žal le stežka motivirali k dodatnim aktiv-
nostim poleg njihovih obšolskih dejavnosti, zato smo 
nadaljevali le z odraslo ekipo. 

Po dobrem letu nas je vztrajalo devet žensk, ki smo 
se redno srečevale na mesečnih srečanjih. Glede na 
osnovno poslanstvo društva srečanja Bralnega kluba 
vedno povezujemo s spoznavanjem vin iz različnih 
dežel, nemalokrat vezanih na vsebino knjige, in 
kulinarike, ki je pristna, domača, včasih povezana 
tudi s knjigo, o kateri na srečanju teče glavna bese-
da. Občasno organiziramo tudi literarne dogodke in 
v goste povabimo katerega od slovenskih pisateljev 
ali pesnikov. Izjemno zanimiv je bil Literarni večer 
Rizling polka avtorja Štefana Kardoša. Avtor je bil 
navdušen nad dogodkom, ki se je odvil v osrčju Je-
ruzalemskih goric, pozdravili smo lahko tudi nekaj 

Avtor: mag. Tjaša Kos  |  Foto: arhiv društva Kelih
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gostov iz izraelskega Jeruzalema, v kozarcih pa se 
je odvil zanimiv dvoboj renskih in laških rizlingov. 
Vsako leto izvedemo tudi literarno ekskurzijo, kjer 
ob večerih govorimo o knjigah, ki nas navdušujejo. 

V preteklosti smo izvedli nekaj literarnih natečajev. 
V okviru projekta Prleška gibanica je bil zelo uspešen 
natečaj za najboljši akrostih, pa tudi haiku je požel 
veliko zanimanja. Pravzaprav so akrostihe, haikuje, 
slogane in zgodbe pisali že udeleženci poletne šole 
Enološki dnevi, ki smo jo izvajali kar šest let zapored. 
Seveda z veseljem sodelujemo tudi z lokalno skup-
nostjo. 

Na povabilo Društva 29a smo v času festivala RePano-
nia izvedli literarni večer z Glorjano Veber, vitezinjo 
poezije. Dogodek je bil izjemen zaradi kulise pri Mli-
nu Stajnko in karizmatične pesnice. Pesmi, ki smo jih 
prebrali, smo uskladili s karakterjem posameznih vin, 
ki smo jih istočasno poskusili. Sicer pa Društvo 29a v 
okviru festivala RePanonia samo organizira literarne 
performanse, s katerimi obiskovalce navdušujejo 
gostje festivala, pesniki in pisatelji. Literarne dogod-
ke občasno organizirajo tudi na sedežu društva.

Sicer pa v času, ko nam vsem zmanjkuje časa za 
branje in druženje ob knjigah, menim, da knjiga še 
bolj povezuje kot nekoč. Tke posebna poznanstva, 
pristna prijateljstva. Aktivna udeležba na literarnih 
dogodkih večplastno bogati duha. 

070 748 874  ͬ���joze.zadravec@gmail.com   ͬ� www.jozezadravec.si   ͬ� SAMOMUZIKA
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KULTURA

V petek, 23. 4. 2021, je potekal svetovni dan knjige 
in tradicionalna prireditev Noč knjige, ki smo se 
ji letos prvič pridružili tudi v Kulturnem društvu 
Križevci pri Ljutomeru. Ob sproščanju in upoštevan-
ju ukrepov smo se popoldne zbrali na dvorišču žup-
nije in prinesli s seboj knjige proze in poezije, ki so 
nam všeč. Dogodek, ki ga je vodila Tjaša Kos, smo 
podnaslovili S knjigo o knjigi. Vsak udeleženec je 
povedal, kaj rad in koliko bere, kaj mu to pomeni kot 
duhovna in kulturna hrana in skoraj vsi smo prebrali 
svoje najljubše odlomke ali pesmi, ki so se dotaknile 

tudi ostalih udeležencev. Zaradi zanimivih vsebin 
je kaj hitro prišlo do izmenjave knjig. Ker smo bili 
v zadnjem letu več doma, je bilo tudi časa za branje 
več, smo pa ugotovili, da so takšni dogodki in izmen-
java misli o prebranih knjigah izredno lepi, saj so nas 
napolnili z lepoto pisane besede.

Avtor: Silva Duh  |  Foto: Milena Rajh
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V Kulturnem društvu Križevci pri Ljutomeru smo 
zvečer v ponedeljek, 26. 7., na dvorišču Župnije gos-
tili pisateljico, publicistko in prevajalko Suzano Trat-
nik, ki izhaja iz Murske Sobote, od študentskih let 
pa živi in ustvarja v Ljubljani kot samostojna kultur-
na delavka. Izdala je knjigo za otroke, zbrane kratke 
zgodbe v sedmih knjigah in pet romanov. Za neka-
tere od njih je prejela vidne nagrade za dosežke na 
področju slovenske literature. 

Suzana Tratnik je letos druga pisateljica, ki smo jo 
gostili v sodelovanju z založbo Beletrina, pri kateri je 
lani izšel njen zadnji roman Pontonski most. O njem 
se je s pisateljico pogovarjala moderatorka večera 
mag. Tjaša Kos. Dogajanje romana je postavljeno v de-
vetdeseta leta, ko se je po osamosvojitvi pri nas mar-

sikaj začelo spreminjati. Osrednja junakinja romana 
je Jana, ki ni zaključila študija in se preživlja s pre-
vajanjem in pisanjem kolumn. Nikakor se ne more 
izviti iz depresivnosti, v katero je zapadla, potem ko 
jo je zapustila njena prijateljica, ki je bila tudi nar-
komanka. Opisuje njen notranji boj v prizadevanju, 
da izplava iz tega in zaključi študij. Avtorica uspe ob 
tem zajeti značilnosti časa, v katerem se roman doga-
ja, in sceno tistega časa na Metelkovi v Ljubljani.

Dotaknili sta se tudi predzadnjega romana Norhavs 
na vrhu hriba, ki je sicer izmišljena zgodba, vendar 
prav tako opisuje ljudi, ki so zaradi določenih oko-
liščin izločeni na rob. 

Dela Suzane Tratnik so prevedena v dvajset tujih 

Avtor: Silva Duh  |  Foto: Milena Rajh
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V sredo, 24. 6. 2021, je v sodelovanju Kulturnega 
društva Križevci pri Ljutomeru in založbe Beletrina 
v Križevcih gostoval pesnik Tone Partljič, ki velja za 
enega najbolj plodovitih pisateljev v našem prosto-
ru. Pogovor z njim je potekal pod lipo na dvorišču 
križevske župnije, kjer so se zbrali ljubitelji pisane 
slovenske besede in tisti, ki so jim všeč njegove 
satirične drame, po katerih so bili posneti tudi fil-
mi. Piše dramska dela, črtice, novele in romane za 
odrasle in mladino, napisal je tudi več filmskih in 
radijskih iger ter scenarijev za uprizoritve po delih 
drugih avtorjev. Tako njegov opus obsega več kot 70 
del, za svoje delo pa je prejel številne nagrade. 

Njegovi glavni liki imajo lastnosti ljudi, ki jih je v 
življenju srečal, o njih bral ali pa so mu o njih pri-
povedovali. Ozadje vseh njegovih zgodb nosi odtis 
zgodovinskega dogajanja in časa ter tako pripovedu-
jejo o življenju (predvsem) v Mariboru in njegovi 
okolici v prejšnjem stoletju. O njih pripoveduje tudi 
v zbirki novel Ljudje iz Maribora in romanu Pesnica, 
ki sta v zadnjih letih izšla pri Beletrini, iz katerih je 
predstavil nekaj zanimivih zgodb. Pred kratkim je pri 
isti založbi izšel nov roman Ljudje z majhnega otoka. 

Uvodoma je povedal zgodbo svoje matere Micke, ki 
je kot 6-letno dekle pobegnilo od matere in kmeta, 
kjer je mati služila, saj je bila večkrat tepena, ko so 
krave, ki jih je morala pasti, naredile kakšno škodo. 

Zaključil je s hudomušno zgodbo o psičku Mišku, ki 
ga je vnukinja na vztrajne prošnje dobila od očeta in 
zanj skrbela cele štiri dni, nakar se je naveličala in 
sta psička v dar dobila dedek in babica. Z zgodbo in 
načinom pripovedovanjem nas je do solz nasmejal. 

Pogovor je povezovala Silva Duh, za odlične glasbene 
vložke pa sta poskrbeli Ajda in Lara Weis na violini 
in harmoniki.

jezikov, posamezno delo največ v pet. Kot enega od 
jezikov, v katerega bi morda najmanj pričakovali, da 
bo njeno delo prevedeno, je navedla arabski jezik. 
Pred štirimi leti so jo kontaktirali iz Kaira in obves-
tili, da so se ob izboru zgodb za prevod odločili za 
njeno knjigo kratkih zgodb. 

Za glasbeno popestritev sta poskrbela Jan in Kaja Fe-
konja, ki sta ob spremljavi Janove harmonike zapela 
nekaj slovenskih narodnih pesmi. 

Avtor: Silva Duh  |  Foto: Milena Rajh
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Umetnost je navadno opredeljena kot dejavnost, ka-
tere namen je ustvarjanje in oblikovanje del estetske 
vrednosti. Preko umetniških del človek izraža svoja 
čustva, svoje dojemanje okolice in odnos do sveta. 
Umetnost pogosto nima praktičnih ciljev, vsekakor 
pa je namenjena osebnemu in duhovnemu uživan-
ju. Je zvesta spremljevalka človeka na vseh stopnjah 
njegovega kulturnega razvoja.

Tudi v naši občini imamo veliko posameznikov, ki 
svoj prosti čas namenjajo umetniškemu ustvarjanju. 
Nekateri med njimi so bili že večkrat omenjeni tudi v 
našem glasilu in so že bolje poznani, tokrat pa bomo 
nekaj vrstic namenili trem mladim ljubiteljskim 
umetnikom, ki na edinstven način izražajo svoj ust-
varjalni potencial.

d@�`AGZ`ǎZ8G{+ǎ8Go+AG

Denis Antolin z Grab je pred štirimi leti začel ures-
ničevati svoje ideje in iz različnega kovinskega ma-
teriala in pripomočkov, kot so vijaki, žeblji, matice, 
vžigalne svečke, ležaji in podobno, oblikovati deko-
rativne in uporabne izdelke. V tem vidi veselje in 
umetnost. Pravi, da je kovina lep, surov in močan 
material, ki pritegne, zato prevladuje v njegovih 
izdelkih, občasno pa uporabi tudi les ali steklo. Ma-
terial za svoje izdelke navadno najde v domači garaži 
ali pri sorodnikih in prijateljih. 

Motorji ga veselijo že od nekdaj. Za sprostitev se je 
občasno zaprl v garažo in predelal kakšen motor ter 
se preizkusil v vožnji z njim, zdaj pa največkrat nas-
tanejo imitacije modelov motorjev, oblikuje pa tudi 
različne druge izdelke, kot so luči, vaze, modeli živa-
li, srčki, kovinski vozički, božična drevesa iz konjskih 
podkev ali lesa, pepelniki, hranilniki in še mnogo 

več. Z veliko mero spretnosti je doma nastal tudi za-
sebni prostor s pomenljivim imenom GARAŽA BAR, 
kjer preplet kovine in lesa predstavlja prijeten ambi-
ent za druženje z družino in prijatelji.

UMETNIŠKA
DEJAVNOST

Avtor: Aleksandra Žunič  |  Foto: Denis Antolin
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Ideje izhajajo iz vsakdanjega življenja in se pora-
jajo sproti. V navdih mu je spletna stran Pinterest, 
kjer svoje ideje delijo ljudje z vsega sveta, velike-
ga vzornika pa mu seveda predstavlja tudi domači 
umetnik in mojster kovinskih skulptur Robert Jurak.  
Vse, kar dela, se je naučil sam − od uporabe orodja 
do uresničitve zamišljenega izdelka, ob tem pa doda: 
»Ko začneš idejo realizirati, sproti vidiš, kam bi lahko 
kaj spadalo. Brez načrta in po trenutnem navdihu ras-
tejo ideje skupaj z izdelavo.« Velika večina izdelkov 
je namenjena za darila ob različnih priložnostih in 
krasijo marsikatero polico, saj so do sedaj potovali 
domala že po vsej Sloveniji. 

O svojem ustvarjanju v prihodnje pa Denis zaključi: 
»Dokler bo navdih in zanimanje, bodo nastajali tudi 
novi izdelki. Ko bo čas, morda nastane tudi kakšna 
večja skulptura, a potrebnega je veliko orodja in ma-
teriala, kar največkrat ni poceni.«

Njegove izdelke si lahko ogledate na Facebook strani 
D-ART: www.facebook.com/antolindart, nekaj fo-
tografij pa vam na ogled ponujamo tudi mi.

dZ`o�V6�A6�ǎ{ǎA�V�oG

Pri risanju, ustvarjanju z naravnimi materiali in 
fotografiji me najbolj zanima, kako povedati  zgod-

bo iz vsakdanjega življenja na preprost in poveden 
način ter predvsem, kako pri nekom vzbuditi iskri-
co sočutja do drugih živih bitij ter narave. Le-ta je 
moje izhodišče, moj tempelj. Divja, neukročena kot 
deli parcele, ki jo zaraščam z grmovjem, koprivami 
in trnjem, da imajo ptice kje gnezditi in da se lahko v 
njem zapredejo metulji. Vse moje delo namreč sledi 
duhu sobivanja z naravo, zato me pri ustvarjanju in 
projektnem  delu ne zanimajo čistunstvo in kontrola 
nad drugimi, ampak ekologija, ekosistemi, divjina. 

Po poklicu sem namreč krajinska arhitektka – kra-
jinska ekologinja in blizu so mi vrednote naravovar- 
stva. Ustvarjam z naravo. Ustvarjam za ljudi, ki jih to 
zanima in s katerimi si delimo skupne vrednote. Na 
tem planetu namreč ne obstaja več kotiček, kamor še 
ni stopila človeška noga, ne da bi pustila svoj podpis. 
In ker je skupna biomasa vseh divjih živali le še ne-
kaj deset odstotkov v primerjavi s celotno populacijo 
človeštva in rejnih živali, ki jih ljudje gojijo in raz- 
množujejo zase. Ne, ker  bi imele neko vrednost same 
po sebi – vrednost, ki se meri z življenjem, ki pritiče 
vsakemu čutečemu živemu bitju. Sebe dojemam kot 
orodje, ki na ustvarjalen način služi naravi. 

Poleg narave cenim še svobodo in odprtost, 
pokončnost in aktivnost, zavzemanje za boljši svet za 
vse, biti glas tistih, ki ga nimajo. Blizu mi je pristop, 
ki ne pušča fizičnih sledi. Naša življenja so kratka in 
minljiva, vredna niso več kot zrno peska, razen za 

Avtor/foto: Vesna Kitthiya
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krog nam dragih ljudi. Zato živim precej po svoje. 
Razstavljam v sklopu društev in kadar me povabijo, 
naročniki in kupci mojih del pa so v glavnem tujci. 
Mirno lahko rečem, da so moja dela v domovih po 
skorajda vseh kontinentih in da podjetja ter instituci-
je naročajo unikatne motive – seveda ročno risane, 
pri čemer mi puščajo povsem proste roke. Na nateča-
je in razpise se ne prijavljam, ker mi je tekmoval-
nost in dokazovanje odveč. Svoja dela raje podarim 
v dobrodelne namene, zato se na spletnih dobrodel-
nih licitacijah kar pogosto pojavljajo. Mogoče si kdo 
misli, da se z ustvarjalnim in okoljskim ter družbeno 
odgovornim delom pri nas ne da preživeti, da sta kul-
tura in naravovarstvo odveč … Povem lahko le to, da 
je treba biti precej žilav in v tem, kar počneš, dober, 
nepodkupljiv, pa je mogoče tudi to. 

dVG\ǎo+V�#ƨǎ@:��+ǎ8+S�V

Vsak človek nosi v sebi talent, le odkriti ga je treba,
vsak kos lesa v sebi skriva čudovito formo, le začutiti 
jo je treba,
to pa lahko uspe le človeku, ki v sebi nosi ljubezen do 
lesa.

Vročega poletnega dne sva z mladim kiparjem 
Urošem najprej klepetala v senci nadstreška, potem 
pa v lično urejeni lesarski delavnici. Pogovor je bil 
sproščen, saj ga ustvarjanje zelo veseli.

Rodil se je v Odrancih leta 1985. V rojstnem kra-
ju je končal osnovno šolo, od tam se je vozil tudi v 
gimnazijo v Ljutomeru. Po gimnaziji se je vpisal na 
Univerzo v Ljubljani, kjer je leta 2015 uspešno za- 
ključil študij informatike. Sedaj je kot univerzitetni 
diplomirani inženir informatike zaposlen v obratu 
farmacevtske tovarne Lek v Lendavi. Med študijem 
je spoznal Tadejo iz Bučečovcev, se preselil k njej, po-
ročila sta se in sedaj sta srečna starša sinu Julijanu in 
hčerki Zali.

Čeprav je po poklicu informatik, nosi v sebi ljubezen 
do lesa že od svojega ranega otroštva. Meni, da je to 
ljubezen podedoval po dedku, ki je bil priznan kolar. 

Po pripovedovanju staršev je popravljal tudi sulkije 
ljutomerskih kasačev, to pa je bilo opravilo, ki so ga 
zaupali le vrhunskim mojstrom.

Les ga močno privlači, čeprav so spomini na prve 
ureznine in potolčene prste še vedno živi. Njegovi 
začetki so vezani predvsem na modelarstvo, prvi 
izdelki so bili leseni avtomobilčki. V gimnazijskih in 
prvih letih študija je vnema do ustvarjanja malo po-
pustila, bolj kot se je bližal konec študija, močnejši je 
bil klic po ustvarjanju. Noči so bile včasih prekratke, 
ko je ob računalniku spoznaval tehnike in metode 
obdelave lesa.

Po študiju je v Bučečovcih pričel urejati majhno le-
sarsko delavnico v skednju in tam udejanjati svoje 
navdihe. Njegovi prvi izdelki so bili predvsem upo-
rabnega značaja (ročno izdelane sklede, kipci, vaze 
ter otroške igrače). Leta 2018 je izdelal znameniti 
bučečovski Božičkov vlakec. Družne z otroci so ga 
okrasile in obložile z darilnimi paketi ter osvetlile z 
lučkami.

Po prvi kiparski delavnici, ki se je je udeležil leta 
2019 v Šoštanju, se je pričel njegov ustvarjalni nemir 
seliti v nove forme. Informacije o tehnikah in for-
mah obdelave lesa je pridobil od strokovne vodje 
delavnice, akademske kiparke Dragice Čadež Lapaj- 
ne. Les ga je še močneje navezal nase in prožil v njem 

Avtor/foto: Zvonko Šijanec
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izzive za nove oblike in tehnike. Lani je v advent-
nem času je pred vaško kapelo postavil svojo vizijo 
adventnega venčka, ki so jo pozneje kot formo do-
brodošlice postavili v krožišče na avtobusni postaji 
v Bučečovcih, in sicer pred vhodom v vaško jedro. 
Letos se je še drugič udeležil kiparske delavnice v 
Šoštanju. Na njej je izdelal prekrasno skulpturo ptice 
roparice. V njegovih stvaritvah je opazen velik napre-
dek v obvladovanju tehnik in oblik. Uroš je tudi član 
UO Kulturnega društva Kajer Bučečovci, kjer vodi 
sekcijo za likovno in kiparsko ustvarjanje. Če bodo 
razmere dovoljevale, za letos pripravlja dve delavni-
ci, eno za otroke in eno za odrasle člane društva, ki 
kažejo zanimanja za tovrstno ustvarjanje.

Glavni material, iz katerega ustvarja, je slovenski les, 
predvsem bukev, lipa, jesen, hrast, oreh, sliva in dru-
go. Rad se pošali: »Ka dobin, ka najden.« Uroš pravi, 
da je v vsakem kosu lesa skrita oblika, le začutiti jo 
je treba. Včasih pa se zgodi, da je ideja tista, ki išče 
primeren material. Tehnika ustvarjanja je v glavnem 

vezana na odvzemanje materiala (dolbenje, brušen-
je, rezanje, rezkanje ipd.). Pri svojem delu mora biti 
zelo pazljiv, saj je spodrsljaj zelo težko oziroma skoraj 
nemogoče popraviti. Včasih je treba koncept forme 
delno ali pa v celoti spremeniti. Poti nazaj navadno 
ni. Njegovi izdelki so v glavnem iz enega kosa lesa. 
V svojem hobiju zelo uživa. Podpira ga vsa družina, 
včasih mu tudi kaj pomagajo (barvanje velikonočnih 
zajčkov, ptičjih hišic in podobno).

Izdeluje unikatne izdelke. V njih vnaša svojo strast 
in ljubezen do lesa. Čudovito ga je opazovati, kako 
boža svoje izdelke s pogledom, kako boža material, 
iz katerega nastaja nova vsebina. Močno si želi, da bi 
se nekoč lahko s svojim delom na področju kiparstva 
tudi preživljal. Srečen je, če lahko ustvarja, ko dobi 
navdih. Nekje sem prebral, da je vse mogoče doseči, 
le verjeti je treba v to. Prepričan sem, da Uroš ver-
jame v svoje poslanstvo in mu bo to tudi uspelo. Želi-
mo mu še veliko ustvarjalnega nemira.

V Križevcih pri Ljutomeru je od 1. 7.–4. 7. potekal 
festival RePannonia. Po letu premora zaradi znane 
situacije so organizatorji Društva 29a pripravili ka-
kovosten in pester program kulturnih, umetniških, 
športnih in glasbenih dogodkov. 

Četrtek, 1. 7. 2021:
Uradno otvoritev festivala smo pričeli s performan-
som Jožeta Zadravca in Domna Gnezda na Zorkovem 
odru. Jože je zaigral na instrument, ki ga je izdelal 
Robert Jurak, ob spremljavi električne kitare Domna 
Gnezda. Po pozdravu voditelja Vita Šadla je publiko 
nagovoril predsednik Društva 29a Robert Jurak, ki 
je predstavil sodelujoče avtorje in njihove razstave, 
ki jih je bilo mogoče videti po celotni občini. Tako 
so si lahko obiskovalci festivala ogledali raznolika 
dela različnih avtorjev na poti z enega prizorišča 

do drugega ali na prizoriščih samih. Razstavljali so: 
Dragica Čadež, Tatjana Mijatovič, Brane Širca, Anka 
Krašna, Josef Schützenhöfer, Denis Cizar, Sabina 
Šinko, Albert Mesner, Rok Mohar, Milojka Drobne, 
Žiga Rehar, Nedim Hadzi Ahmetovič Mafa in Robert 
Jurak.  Programski direktor festivala Jože Zadravec je 
povedal več o programu in dogajanju na festivalu, o 
dejavnostih na umetniških in športnih delavnicah pa 
je spregovorila Petra Bajič. 

Župan občine mag. Branko Belec je v nagovoru obis-
kovalcem povedal, da občina v celoti podpira festi-
val in se veseli razvoja ter širitve le-tega, zaveda pa 
se tudi pomembnosti festivala pri promociji kraja in 
kulturnega razvoja občine. Sledila je predpremiera 
dokumentarnega filma JURAK-KIPAR, ki ga je pos-
nela RTV Slovenija. Po predvajanem filmu so pub-
liko nagovorili vsi sodelujoči: režiser, producent, sce-
naristka in glavni igralec Robert Jurak. Dogajanje se 
je nadaljevalo na vaškem jedru, kjer so se na glavnem 
odru predstavili godbeniki KUD MUZIKA z gostoma 
Melanijo Markovič in Bojanom Zoretom. 

KULTURA
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Petek, 2. 7. 2021:
Dogodki festivala so se odvijali na različnih lokaci-
jah. Petkovo dogajanje se je začelo v Parku doživetij z 
nastopom mladega slovenskega igralca Jurija Dreven- 
ška s projektom Pesem za eno drevo. V sproščenem 
poletnem večeru nas je v nadaljevanju programa na 
glavnem odru zabavala skupina Simpatico. 

Sobota, 3. 7. 2021:
V soboto in nedeljo so v Parku doživetij potekale 
umetniške ustvarjalnice in športne delavnice. Umet-
niške delavnice za otroke so potekale pod vodstvom 
Petre Bajić, Mete Mežan, Žige Reharja in Braneta 
Širce. Sodelujoči otroci različnih starosti so slika-
li, ustvarjali iz gline in se preizkusili v izdelovanju 
grafičnih odtisov. Aleš Ivanuša je vodil mlade na 
športnih delavnicah (slack line, trampolini). Slikar-
ka Tjaša Rener je imela v art galeriji Jurak pogovor 
o življenju v Gani. Pokazala je fotografije in pove-
dala, kako tam živi in s čim se ukvarja. Čez dan je 
na vaškem jedru potekala tržnica, kjer so razstav- 
ljavci predstavili lokalne obrti, kulinariko in druš- 
tva, sodelovale pa so tudi nevladne organizacije, ki 
so predstavile svojo dejavnost. Za zabavni program 
je poskrbela skupina Bos.si. Na klasičnem odru v 
cerkvi je nastopila skupina osmih tolkalcev, znana 
pod imenom Murska Percussion ensemble. Večerni 
koncert Rudija Bučarja je v Križevce privabil veliko 
število poslušalcev, saj nas je s svojim nastopom in 
glasbo popeljal v čudovit poletni večer. Na odru se 
mu je kot gost pridružil Samo Budna. Na glavnem 
odru so se predstavili mladi fantje zasedbe RedLips 
in dodobra ogreli publiko pred nastopom skupine 
Cock Tails. Po zaključku na glavnem odru se je doga-
janje ponovno preselilo v Park doživetij. Pozno v noč 
so za plesne ritme pod krošnjami dreves poskrbeli 
DJ-ji : L.S.T. 

Nedelja, 4. 7. 2021:
Vrhunec festivala in njegov sklepni del je potekal 
na Jazz mlinu (mlin Stajnko). Že od samega začetka 
festivalov je ta lokacija namenjena in rezervirana za 
poezijo in jazz glasbo. Na zaključnem večeru festi-
vala so nas s svojo poezijo nagovorili Feri Lainšček, 
Norma Bale in Robert Simonišek. Za vrhunec večera 

KULTURA
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so nas na odru Jazz mlina s svojo virtuoznostjo boža-
li po duši glasbeniki v zasedbi Jože Zadravec kvar-
tet s pevko Nino Strnad. Na koncu se je programski 
direktor Jože Zadravec zahvalil vsej ekipi, prav tako 
tudi vsem sponzorjem, partnerjem in ostalim, ki so 
na kakršen koli način pripomogli k tako uspešni iz-
vedbi festivala. 

KULTURA

Naš uveljavljen umetnik Robert Jurak se letos pred-
stavlja na negovskem gradu s svojimi parkovnimi 
skulpturami, ki skozi tri različne tematske cikluse 
nagovarjajo obiskovalce. Ob prihodu na dvorišče 
pred pročeljem gradu Negove nas pričakajo skulpture 

preslic in okvirjev. V galerijskem listu je navedeno, 
da Okvirji družbe predstavljajo instalacijo kovinskih 
okvirjev, ki simbolizirajo človekove intimne pros-
tore v družbi. Skozi njih lahko vidimo in začutimo 
stanje duha časa, medtem ko Preslice predstavljajo 
organsko tvorbo, ki jih najdemo v naravi. Z njimi se 
avtor razstave spogleduje že od rane mladosti, zato 
jih kot motiv večkrat uporabi v kiparskih instalaci-
jah.  

V kratkem sprehodu pred pročeljem gradu nas ob 
poti pričakata klop, sestavljena iz kovinskih ostan-
kov pravokotnih in kvadratnih cevi, ki vabi k počitku 
in igri, ter linija socialističnih monštranc kot opom-
nikov na nepravilnosti in pravilnosti družbe na pla- 
netu. Za vrati gradu pa si je moč ogledati Semaforje 
strpnosti, katerih zmeraj prižgana rdeča luč opozarja 
in opominja, da časa ni na pretek. V kletnem prosto-
ru gradu je razstavljena še skulptura, poimenovana 
Teža kapitala.  

»S svojimi parkovnimi skulpturami se na negovskem 
gradu Robert Jurak predstavlja že tretjič. V tokratni 
negovski postavitvi vidimo tri različne cikluse: cikel 
Semaforji strpnosti,  Preslice in  cikel Drevesni totemi. 
Skulpture, ki začnejo prehajati v Jurakove socialis-
tične monštrance, ki jih on, mogoče zgolj on, vidi kot 
duhovna znamenja, močno podobna verskim, kot na 
primer kužna znamenja, razpela, kapelice ipd. Skrat-
ka, gre za arhitekturo, ki to ni, zato je čisto pravšnji 
izraz JURAKTEKTURA,« so zapisali organizatorji.

Ogled razstave je možen od četrtka do nedelje med 
10. in 17. uro do konca oktobra tega leta. 

Avtor/foto: Urška Osterc
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Plesi na ohcetih, koncih raznih kmečkih opravil, kot 
so košnja, žetev ali ličkanje koruze in smukanje per-
ja, so bili pri križevskih fantih in dekletih povod, da 
so že leta 1947 izrazili željo, da bi obujali in ohranjali 
kulturo na področju ljudskega oziroma folklornega 
plesa tudi v Križevcih. Z zavedanjem, da samo ples 
vedno ne zadostuje in da potrebujejo določena nova 
znanja, s katerimi bi lahko plese poučevali, ohranjali 
in jih čim bolje prikazali, so iskali priložnosti, kjer bi 
se tega lahko naučili. Tako je bila v Križevcih kma-
lu ustanovljena folklorna skupina, ki je nastopala na 
proslavah in prireditvah v krajih takratnega ljuto- 
merskega okraja. Njena prva mentorica Ana Heric jo 
je vodila nekaj let, dokler se ni poročila in odselila. 
Folklorno skupino je od ustanovitve na harmoniki 
spremljal Alojz Lebar, ki je prve plesalce učil skupaj z 
Ano. Kot so poudarili v biltenu, ki je izšel ob 70-let-
nici društva, je bil živa enciklopedija na tem področ-
ju, pravi ljudski koreograf, ki je od plesalcev zahteval 
znanje in pravi korak.

Po Ani je vodstvo folklorne skupine za kratek čas 
prevzel Stanko Dešnik iz Križevcev. Plesalce je 
seznanjal predvsem z običaji ob vasovanju. V tistem 
času je začela delovati tudi folklorna skupina obrtne 
šole v Križevcih, vendar je kmalu prenehala delovati. 
Vodstvo folklorne skupine Prosvetnega (kulturnega) 
društva je takrat prevzela Marta Heric, ki je društvo 
vodila kar 15 let. Vrstili so se nastopi doma, v Lju-
tomeru in okolici. K pomlajevanju skupine in iskanju 
novih plesalcev je pripomogla tudi ustanovitev folk-
lorne skupine v Osnovni šoli Križevci, in sicer marca 
1959, vodila pa jo je Manja Mikl. Vodenje te skupine 
je kmalu prevzel Stojan Weixl, ki je v letih svojega 
poučevanja na šoli dodobra razgibal folklorno dejav-
nost.

Folklorna skupina iz Križevcev je bila kar nekaj edi-
na folklorna skupina na desni strani Mure, zato so 
jih radi vabili na razne prireditve in nastopi so se kar 
vrstili. Skupina je poleg plesov ohranjala tudi šege, 
navade in običaje. Nekoč so bile na vasi zelo prilju-
bljene prireditve s prikazom starih običajev, v naših 
krajih so bili to kmečki bali in prleško gostüvanje.  
Udeleževali so se tudi vinskih praznikov v Železnih 
dverih, občinskih praznikov v Ljutomeru in proslav 
ob jubilejih NOB v Logarovcih. 

Milica Blažic se je v izvodu biltena ob 70-letnici 
folklorne skupine spominjala, kako so bila oblečena 
dekleta: nosila so dolga modra krila, črne predpasni-
ke do kolen, bele bluze in bele robce, obuta pa so bila 
v visoke črne škornje na vezalke. 

Za Marto Heric je folklorno skupino, ki je takrat že 
spadala v okvir delovanja Prosvetnega oziroma Kul-
turnega društva Križevci, prevzel Viktor Slavinec in 
jo vodil nekaj let. Delo je uspešno zastavil in dvignil 
nivo znanja plesov. Leta 1968 je skupino začela voditi 
Nada Zorko in jo vodila do leta 1975, ko je vodstvo 
spet prevzel Viktor Slavinec. V tem času je skupina 
nastopila na srečanju pobratenih mest Jugoslavije in 
sosednjih držav v Zagrebu, vrstili pa so se tudi nasto-
pi po Sloveniji, Jugoslaviji in Avstriji.  

Leta 1976 je RTV Ljubljana posnela s križevsko folk-
lorno skupino oddajo o ljudskih plesih, povezanih z 
običaji, kot so košnja, zaključek žetve, kožühanje, tr-
gatev. Takrat so plesalci dobili nove noše, pri čemer 
jim je strokovno svetoval Institut za narodopisje 
iz Ljubljane. Plesalci so bili primerno odeti v nova 
oblačila in končno si niso več izposojali oblek pri 
sosednjih društvih.

Po letu 1980 se je iz šolske folklorne skupine ob-
likovala mlajša folklorna skupina, ki je delovala pri 
Kulturnem društvu Križevci in jo je vodil Stojan 
Weixl. Občasno mu je še vedno pomagala Marta 
Heric. Kratko obdobje so v okviru društva delovale 
kar tri folklorne skupine, eno od njih je vodil Viktor 
Slavinec, drugo Stojan Weixl, ki je svojo skupino tudi 
spremljal s harmoniko.

FOLKLORNA
DEJAVNOST

Avtor: Maja Žalar  |  Foto: arhiv društva Kelih



34 G L A S  O B Č I N E

www.obcina-krizevci.si

KULTURA

Po odhodu Stojana Weixla je delovanje na folklornem 
področju v OŠ Križevci nekoliko zamrlo, leta 1992 pa 
je šolska folklorna skupina pod vodstvom Viktorja 
Slavinca ponovno zaživela.

Viktor Slavinec se je kot mladostnik pridružil folk-
lorni skupini leta 1958 in plesal vse do odhoda v voj- 
sko. Takrat je skupina plesala štajerske, prekmurske 
in medžimurske plese. Po prihodu iz vojske je takoj 
spet postal eden izmed najbolj prizadevnih plesal-
cev. Ker je opravil nekaj izobraževanj s področja 
folklornih plesov in imel tudi dolgoletne izkušnje, 
ga je folklorno društvo predlagalo za vodjo folklorne 
skupine. Odlično poznavanje plesov in zavzeto delo 
vseh plesalcev je prispevalo k promociji štajerskih 
plesov, ki so jih plesali doma in na gostovanjih. Vik-
tor Slavinec je bil tudi predsednik odbora za folk-
lorno dejavnost in soorganizator dveh seminarjev v 
Križevcih. Viktor je bil strasten zbiralec vsega, kar je 
nosilo ali ohranjalo neko zgodovinsko sporočilo in 
kar je dišalo po kulturi oziroma dejavnostih, v katere 
je bil vključen. Tako je že v preteklosti sodeloval z dr. 
Marijo Makarovič in z njo opravil pomembno razis-
kovalno delo. Zbrala sta številne stare fotografije z 
našega področja s konca 19. in začetka 20. stoletja in 
opravila nešteto razgovorov s starejšimi občani, ki so 

še pomnili značilnosti oblačenja iz časov, ko so bili 
še mladi. Živa kulturna dediščina iz preteklosti se je 
zrcalila v dveh kompletih folklornih oblačil, ki jih je 
folklorna skupina s sodelovanjem z dr. Makaroviče-
vo pridobila pod njegovim vodstvom. Skupina se je 
udeleževala območnih srečanj, ki jih je organizirala 
Zveza kulturnih društev, dvakrat državnega srečan-
ja in sodelovala na festivalu v Beltincih. Ko se je 
folklorna dejavnost začela razvijati tudi drugod po 
Pomurju (Ljutomer, Veržej, Cezanjevci, Branoslav-
ci, Radenci, Dokležovje), so marsikam povabili tudi 
Viktorja Slavinca, da jih je učil folklornih plesov in 
nanje prenašal svoje znanje. Prav tako je pomemb-
no njegovo delo z otroškimi skupinami v Ljutomeru, 
Križevcih, Babincih in drugod. Leta 2003 je prevzel 
funkcijo predsednika Društva upokojencev Križevci 
in ustanovil novo folklorno skupino tudi v okviru 
društva. 

Folklorno skupino Kulturnega društva je v letih 
2003–2009 vodila Olga Lasbacher, 2010−2011 Milan 
Slavič, 2012−2017 Marta Zmazek. Pozneje je vodstvo 
prevzela Manica Sušec, ki pleše v skupini že od leta 
2002. Nad folkloro jo je navdušil njen oče, ki je bil 
prav tako plesalec v križevski folklorni skupini. Bil 
je tudi njen prvi učitelj plesnih korakov, še preden je 
začela plesati v skupini. Spominja se, da je velikokrat 
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plesala z učiteljem Stojanom Weixlom, saj je znala 
zaplesati že vse plese, zato je z njim predstavila plese 
še drugim učencem. Manica je ponosna, da lahko 
obleče pravo prleško narodno nošo in da lahko v njej 
tudi zapleše. Najbolj pa jo veseli to, da se folkloris-
ti kljub današnjemu tempu življenja še vedno znajo 
družiti, nasmejati in seveda z veseljem zaplesati.

Žal so trenutne razmere onemogočile vaje, kar je bil 
povod za prisilni počitek in odmor, vendar pa je folk-
lora v Križevcih tako močen dejavnik, da ni skrbi, 
da se ne bi znova združili in z veseljem zaplesali ne 
samo zase, temveč tudi za občinstvo.

(Članek je napisan na podlagi Publikacije: 70 let folk-
lorne skupine v Križevcih pri Ljutomeru in pogovora s 
sedanjo vodjo Manico Sušec.)
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Na predvečer dvajsetih let delovanja Folklorne 
skupine Kajer Bučečovci

Dvajset let. Veliko ali malo? Časovno gledano malo, 
vsebinsko pa izredno bogato. Ko smo novembrskega 
večera 2001 pri Ostrčevih prvič sanjarili o folklori 
v Bučečovcih, nismo vedeli, kakšne posledice bodo 
imele naše sanje.  Na štefanovo, 26. decembra 2001, 
smo ustanovili Folklorno skupino Kajer Bučečovci 
v okviru KUD Janez Čuk Vučja vas. Prva mentori-
ca skupine in obenem najzaslužnejša za to, da smo 

v Bučečovcih začeli plesati folkloro, je bila Danijela 
Ostrc. V začetku smo želeli le plesati, se družiti ter 
obuditi v življenje edini zapisani ples iz naše vasi, ki 
se imenuje »bučečovska štajerka in je varianta ljud-
skega plesa štajeriš, ki se v različicah pleše po celot-
nem slovenskem ozemlju. Ob terenskih raziskavah 
na našem področju leta 1951 jo je kot avtohtono 
posebnost v izvedbi zapisala etnologinja Tončka Ma-
rolt. Zaplesala sta jo Alojz Domanjko in njegova hči 
Marija iz Bučečovcev. Ples je vsebinsko precej dru-
gačen od sorodnih variant. Prav gotovo ni nastal v 
Bučečovcih, ampak se je verjetno prenesel od drugod 
in se obdržal na tem območju. Mi smo ga želeli reši-
ti iz pozabe. V folklornem žargonu smo bili »goli in 
bosi«, saj nismo imeli skoraj nobenih predznanj iz 
folklornih plesov. Nismo imeli primernih oblačil in 
obutve, imeli pa smo neizmerno željo in voljo.

Januarja 2002 je pričelo z vajami osem parov in dva 
godca. Prvo javno predstavitev našega dela smo ime-
li novembra 2002 na prireditvi »Drogi sosid, dober 
den« v Bučečovcih. Predstavili smo se v preprostih 
starejših delovnih oblačilih (moški smo plesali s 
»šürci«, ženske pa s »fürtohi«). Maja 2003 smo se s 
sposojenimi oblekami FS Emona iz Ljubljane prvič 
predstavili na reviji folklornih skupin OI JSKD Lju-
tomer v Veržeju. Prve strokovne ocene našega dela so 
bile zelo spodbudne, zato smo dobili še večji zagon. 
Največjo težavo so predstavljala primerna oblačila in 
obutev. Ker ni bilo na voljo dovolj strokovnih zapi- 
sov o oblačilni kulturi na našem območju pred prvo 
svetovno vojno, smo se v pripravi prvih oblačil opi-
rali na terenske zapiske dr. Marije Makarovič iz leta 

Avtor: Zvonko Šijanec  |  Foto: arhiv KD Kajer Bučečovci
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1976 in pripovedovanja starejših vaščanov. Do marca 
2004 smo uspeli ženski del skupine opremiti s prvi-
mi oblekami – delovna ženska obleka iz obdobja med 
prvo in drugo svetovno vojno. 

Z novo odrsko podobo skupine smo se prvič javno 
predstavili na letnem koncertu FS Emona Ljublja-
na v Šentjakobskem gledališču aprila 2004, kjer so 
bili, kot spremljevalci prireditve, prisotni vsi največji 
strokovnjaki s področja folklorne dejavnosti v Slo-
veniji. Glede na to, da smo delovali šele dobri dve 
leti, so bili njihovi odzivi na naše delo zelo dobri. 
Polni dobrih vtisov smo se z istim programom marca 
2004 predstavili na folklorni reviji OI JSKD Ljutomer 
v Križevcih. Strokovne ocene našega nastopa so bile 
dobre, vendar smo želeli več. Visoka pričakovanja so 
se nam uresničila že naslednje leto. Po dobrih treh 
letih delovanja skupine smo bili na folklorni revi-
ji OI JSKD Ljutomer maja 2005 s strani strokovne-
ga spremljevalca izbrani, da zastopamo Prlekijo na 
regijskem srečanju folklornih skupin SV Slovenije v 
Rušah.

Od takrat naprej so stvari stekle še hitreje in v več 
smeri. Konec leta 2005 smo ustanovili lastno kultur-
no društvo in FS Kajer je bila ena od nosilcev dejav-
nosti društva. Folklorna skupina je bila glavni po-
budnik za sistematično raziskavo oblačilne dediščine 
iz 19. in začetka 20. stoletja. Rezultati teh raziskav, ki 
jih je v letih 2009 in 2010 izvedla ena najpomembnej- 
ših slovenskih raziskovalk s tega področja dr. Marija 
Makarovič, so bili izdaja knjige o oblačilni dedišči-
ni križevske fare in ljudskih plesih od Ljutomera do 

Kapele v sodelovanju s prof. Mirkom Ramovšem, 
izdelava treh generacij folklornih oblačil in obutve 
ter spodbujanje ljudskega petja v skupini. Leta 2007 
je bila ustanovljena Otroška folklorna skupina Kajer, 
leta 2010 pa Mlajša folklorna skupina Kajer. V nasled-
njih letih se je razvilo uspešno sodelovanje z vsemi 
najvidnejšimi strokovnjaki s področja folklorne de-
javnosti v Sloveniji. Pridobivali smo nove plesalce in 
godce, vaje so bile tedensko in zelo intenzivne. Vse to 
je bil dober temelj za uspešno rast in prepoznavnost 
folklorne skupine v širšem prostoru naše države. Re-
zultati zavzetega dela mentorice Danijele Ostrc so 
bile uvrstitve folklorne skupine na regijska srečanja 
v letih 2006 (Lendava) in 2007 (Maribor). V tem ob-
dobju je plesalo od 8 do 10 parov, spremljali pa so jo 
trije godci. V obdobju od leta 2008 do 2010 je bilo 
delovanje folklorne skupine osredotočeno predvsem 
na raziskavo oblačilne dediščine, nabavo folklornih 
kostumov in predstavitev knjige »S kajera vün pote-
gjeno«, Oblačilna in plesna dediščina križevske fare 
z okolico, ki je bila izdana in predstavljena leta 2010.

V tem času je mentorstvo v folklorni skupini od Dani-
jele Ostrc in Lidije Šijanec  prevzel Sašo Ropoša, ki se 
je pred tem aktivno izobraževal za vodenje folklorne 
skupine na raznih seminarjih. V letu 2010 se je po 
uspešni predstavitvi knjige zelo povečalo zaniman-
je za folkloro predvsem pri mlajših članih društva, 
tako da smo ustanovili še Mlajšo folklorno skupino 
Kajer, ki je plesala v oblačilih iz začetka 19. stoletja. 
Ta oblačila so postala zaščitni znak skupine in ji v 
naslednjih letih, skupaj z odličnimi koreografijami, 
utrla pot v sam vrh slovenske folklore. Skupaj s folk-
lorno skupino je rastel tudi godčevski sestav, ki je štel 
štiri godce (diatonična harmonika, klarinet, kontra-
bas z lokom ter violina). 

Z dvema odraslima folklornima skupinama smo 
se uspešno predstavljali na območnih ter medob-
močnih revijah v naslednjih treh letih. Mlajša folk-
lorna skupina je bila že po letu delovanja uvrščena na 
višji rang sodelovanja (regijsko srečanje folklornih 
skupin SV Slovenije v Staršah). Leta 2012 sta se na 
regijski nivo uvrstili obe odrasli folklorni skupini, 
mlajši folklorni skupini pa je prvič uspela uvrstitev 
na državno srečanje folklornih skupin Slovenije v 
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Beltincih. Istega leta sta obe skupini sodelovali na 
mednarodnem folklornem taboru v Italiji (Udine – 
Zirandulis). Po letu 2012 je društvo sodelovalo na 
revijah samo z eno folklorno skupino. V naslednjih 
štirih letih je bila folklorna skupina Kajer vsako leto 
uvrščena na državni nivo in srečanje folklornih sku- 
pin Slovenije. To je bilo najuspešnejše obdobje delo-
vanja Mlajše folklorne skupine Kajer.

Leta 2016 je skupina dosegla najvišjo izrazno raven. 
Priznani slovenski folklorni strokovnjak profesor 
Mirko Ramovš je posebej za skupino pripravil splet 
najstarejših slovenskih zapisov folklornih plesov in 
jih povezal v koreografijo Žječvenski venec. To velja 
kot najvišje priznanje strokovne javnosti za delova- 
nje folklorne skupine. Leta 2016 je folklorna skupina 
Kajer s to koreografijo sodelovala in kot gost pred-
stavljala Republiko Slovenijo na Državni reviji folk-
lornih skupin Hrvaške v Koprivnici. Po letu 2016 je 
zagnanost v delu folklorne skupine malo pojenjala, 
saj si je veliko plesalcev ustvarilo družine. Začas-
no so njihove življenjske prioritete otroci in skrb 
za mlade družine. Ves čas skupina deluje pod men-
torskim vodstvom Saše Ropoša, ki si je v tem času s 
pridnim delo in izobraževanjem pridobil naziv vodje 
folklornih skupin III. stopnje, kar je trenutno najvišji 
možni naziv v ljubiteljski folklorni dejavnosti. Go- 
tovo pripada njemu največja zasluga za tako uspešno 
delovanje Mlajše folklorne skupine Kajer.

V času od 2007 do 2012 je uspešno delovala tudi 

Otroška folklorna skupina Kajer, ki sta jo kot mento-
rici vodili Tadeja Virag in Lidija Ropoša. Ko sta men-
torici postali mamici, pa je otroška folklora preneha-
la z delovanjem. Verjamemo, da bo nova generacija 
majhnih »kajerof« spodbuda za ponovno oživitev 
dela otroške folklorne skupine. V obdobju od 2002 
do danes je v folklornih skupinah plesalo več kot 
60 odraslih plesalcev, 14 otrok, spremljalo jih je 7 
godcev. Opravili smo več kot 500 vaj, zbrali več kot 
120 nastopov. Bronasto Maroltovo značko za več kot 
5-letno udejstvovanje na področju folklorne dejav-
nosti je prejelo 27 članov folklorne skupine. Srebrno 
Maroltovo značko za več kot 10-letno udejstvovanje 
na področju folklorne dejavnosti je prejelo 11 članov 
folklorne skupine. Zlato Maroltovo značko za več kot 
15-letno udejstvovanje na področju folklorne dejav-
nosti je prejelo 7 članov folklorne skupine. 

Z gotovostjo lahko trdimo, da je iz pobude o folklo-
ri v Bučečovcih nastalo mnogo dobrih stvari. Imeli 
smo pogum in srečo, da smo izbirali prave poti in 
srečevali prave ljudi, ki so naš pogum in zagnanost 
znali usmerjati in voditi. Neizmerno smo hvaležni 
vsem, ki ste nam v teh letih stali ob strani, od lokal- 
ne skupnosti do strokovnjakov različnih profilov, saj 
brez vas ne bi bilo uspešne zgodbe. Posebna zahvala 
vsem mentorjem, godcem in plesalcem, ki ste soust-
varjali naše skupne sanje.

Ples nas bogati, druženje nam daje novih moči.
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Ptico boš spoznal po petju, pa človeka tudi: ako lepo 
petje, ima tudi lepo srce. In kar se o človeku posamez-
no – se lahko reče o vsem ljudstvu. Iz obilnosti srca se 
glasijo usta, in kjer ni čednih pesmi, tam tudi prebiva-
ti ni veselo (A. Martin Slomšek).

Pesem nas spremlja od rojstva pa do smrti. Z njo smo 
povezani na tak ali drugačen način. Želimo, da pe-
sem poslušamo, da jo doživljamo, jo zapojemo; želi-
mo, da je pesem živa med nami. V križevski občini so 
v preteklosti delovale in še delujejo različne pevske 
skupine. Prav te skupine pesem skrbno negujejo in 
tako prispevajo delež v zakladnico slovenske kulture 
bodočim generacijam. Pevske skupine delujejo v ok-
viru posameznih društev, njihova dejavnost je izkl-
jučno ljubiteljska. V delovanje in uspeh vsake sku- 
pine je vtkanega mnogo truda, veliko vaj, dogovorov, 
pa tudi ljubezni do petja in prijateljev. So tudi vzponi 
in padci, uspehi, je petje za dušo in je petje zaradi 
družabnosti.
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V Križevcih je moški pevski zbor pred desetletji 
prepeval pod vodstvom Betke Škrlec, nato je za nekaj 
let prekinil z aktivnostmi. Pevci so ponovno začeli 
prepevati 23. januarja 1991, od takrat pa je njihova 
umetniška vodja Renata Makovec.

Po ponovni oživitvi je v zboru znova začel prepevati 
velik del članov prejšnjega zbora, pridružili pa so se 
jim tudi nekateri novi, predvsem mlajši pevci. Nekaj 
sodelujočih se je v zadnjih desetih letih tudi zamen-
jalo, število članov pa se vseskozi vrti okoli 18. Da 
so pevci ponovno začeli z delom, sta narekovali po-
treba in želja po skladnem petju na območju občine 
Križevci. Župnik Štefan Vinkovič je pravzaprav 

vseskozi duhovni vodja zbora v pravem pomenu be-
sede. Omogoča delovanje zbora, saj se na vajah sesta-
jajo v prostorih župnišča.

V letih se njihov repertoar nenehno povečuje, pred-
vsem pa je vsebinsko zelo širok, saj nastopajo ob naj- 
različnejših priložnostih, kot so proslave, prireditve, 
poroke, pogrebi, cerkveni prazniki. Vrsto let so pev- 
ci prepevali tudi na reviji odraslih pevskih zborov 
v Ljutomeru in na kulturnih prireditvah v križev- 
ski dvorani. Za nastope in sodelovanja na različnih 
prireditvah in tekmovanjih je Moški pevski zbor 
Križevci prejel kar nekaj priznanj, pohval in zah-
val: Fundacije akademika dr. A. Trstenjaka iz Lju-
bljane, Zveze kulturnih organizacij Ljutomer, gasil-
skih društev in drugih organizatorjev prireditev in 
srečanj. V letu 2001 je zbor za ustvarjalno in uspešno 
delo v ljubiteljski kulturi prejel priznanje Zveze kul-
turnih društev občin Križevci, Razkrižje in Veržej. 
Kot verjetno večina pevskih zborov, se tudi Moški 
pevski zbor Križevci bolj ali manj uspešno spopada 
z nekaterimi težavami, kot npr. uskladitev terminov 
in žrtvovanje prostega časa za vaje in nastope, pa tudi 
motiviranost za učenje ubranega petja in vztrajanje 
pri delu.
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Od leta 1995 je za popestritev cerkvenega petja 
predvsem pri mašah prepevala skupina osmih mla- 
denk. Skupina še vedno deluje, le da jo zdaj sestav- 
lja 15 članic, na instrumentu pa jih spremlja Marko 
Rožman. Vsako leto se je zasedba nekoliko spremin-
jala, saj so se skupini pridružila mlada dekleta, neka-
tere starejše članice pa so si ustvarile družine in pet-
je v skupini opustile. Zanimivo je, da imajo danes v 
svoji sredini hčerki dveh članic, ki sta že kot dekleti 
prepevali v tej skupini. 

Dekliško pevsko zasedb je najprej vodila Andre-
ja Kurbos. Takrat je skupina dobila tudi ime PAX. 
Andreja je bila takrat tudi turistična vodička in jih 
je popeljala v predbožični Salzburg in bližnji kraj 
Oberdorf z znamenito Kapelico Svete noči. Ta stoji 

VOKALNA
DEJAVNOST
Avtor: Lidija Koroša

Avtor: Renata Makovec

Avtor: Renata Makovec
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na mestu, kjer so v takratni župnijski cerkvi prvič iz-
vajali Sveto noč. Skupina PAX je bila tudi v Veroni 
in na znamenitem Julijinem balkonu, predbožičnem 
Dunaju ter v Bratislavi.

Paxice, kot se ljubkovalno rade poimenujejo, s pet-
jem popestrijo dogajanje v cerkvi, zapojejo ob prvem 
svetem obhajilu, na mašah pri vaških kapelah. Do 
nedavnega so bile njihove tudi poroke v križevski 
cerkvi in v drugih župnijah. Za cerkvene praznike 
in pomembnejše dogodke se zlijejo v celoto sku- 
paj s preostalimi pevskimi zasedbami, ki prepevajo 
v križevski cerkvi (Moški pevski zbor Križevci in 
Vokalna pevska skupina iz Banovcev). Dejavnost 
vseh pevcev spodbuja naš župnik Štefan Vinkovič in 
jih nagradi s posebnim druženjem v tednu, ko goduje 
zavetnica cerkvene glasbe in petja, sv. Cecilija.

S�o8�ǎ:6d�Z8+(ǎS�Z@+ǎ+{ǎod�6�ǎo�Z+

Skupina pevk ljudskih pesmi iz Vučje vasi šteje 
sedem članic. Od ustanovitve skupine teče že 14. leto. 
Vseskozi smo bile aktivne, naše delovanje je zamr-
lo le v času pandemije. Naše poslanstvo je ohranjati 
ljudsko pesem, našo kulturno dediščino, predvsem 
pa ohranjati pesem, ki se je v preteklosti pela v 
domačem kraju. 

Seveda pa so v bogatem repertoarju tudi ljudske pe-
smi ostalih slovenskih pokrajin. Za skorajda za vsako 
priložnost imamo bogato zbirko pesmi. Največkrat 
smo nastopale v domačem lokalnem okolju, sicer pa 
tudi širom Slovenije. Naša pesem se je slišala v lju-
bljanskem Cankarjevem domu, v Beli Krajini, Mari-
boru … Predstavile smo se v televizijski oddajah 
Ljudje in zemlja, V dobri družbi, Polka in majolka. 
Kot vodja skupine sem predstavila skupino na Radiu 
Prlek. Pevke imamo zelo lepe spomine na nastope 
pri Zvezi kmetic Slovenije. Velikokrat smo nastopile 
tudi na raznih literarnih srečanjih. Na prireditvah 
v Vučji vasi smo obeležile 5. in 10. obletnico delo-
vanja. Seveda smo zelo ponosne, da nam je uspelo 
izdati zgoščenko Perice. Vsako leto smo pripravile v 
domačem kraju tudi samostojni koncert ljudskih pe-

smi, na katerega smo povabile tudi skupine ljudskih 
pevcev iz drugega okolja. Na nastopih smo se rade 
družile s sorodnimi pevskimi skupinami. Taka sku- 
pna srečanja so nas bogatila, hkrati pa smo na njih 
vedno izmenjali pevske izkušnje in promovirali ime 
domačega kraja ter občine. Prav posebni balzam za 
dušo in ušesa pa je bil, ko so na takih dogodkih vse 
nastopajoče skupine zapele skupno pesem. 

Za nastopanje in uspeh pevk je zaslužna vsaka čla- 
nica, seveda pa je v delovanje skupine bilo vložene-
ga veliko truda in energije. Pevke rade prihajamo na 
vaje, vsak uspešen nastop pa je plačilo za naš vložen 
trud. Ni nam bilo vedno lahko. Pravijo, da je bil po-
treben čas, da smo se otresle strahu in treme. Vsako 
leto je bilo lažje in uspelo nam je.

o�\8+ǎ"�A`6�ǎ+{ǎ8:6d��VGo��ǎ

Skupina Vaških fantov iz Ključarovec je pričela or-
ganizirano delovati v letu 1996. V njej se je druži-
lo osem pevcev, njihov vodja je bil Zvonko Kurbus. 
Večina članov je že prepevala v križevskem pevskem 
zboru, izhajali pa so tudi iz pevskih družin, zato niso 
imeli težav z zbiranjem gradiva. Sestajali so se en- 
krat tedensko, pred nastopi tudi bolj pogosto. Ni jim 
bilo žal časa in truda, ki so ga vložili, saj je njihova 

Avtor: Ana Lebar

Avtor: Lidija Koroša  |  arhiv Vaških fantov iz Ključarovec
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pesem vsakič navdušila na nastopih. Vedno bolj so se 
med njimi utrjevale vezi pripadnosti skupini in pri-
jateljstva. Kar 20 let so prepevali v isti zasedbi. Pesmi 
so zvočno zapisali na štirih zgoščenkah, besedila pa 
so zbrali v posebni knjižici. Uživali smo kar v treh 
njihovih samostojnih koncertih, na katere so povabi-
li poslušalce, goste in prijatelje pevce. Nastopali so 
na mnogih krajevnih in občinskih prireditvah ter na 
srečanjih ljudskih pevcev in godcev. Za aktivnosti na 
področju pevske dejavnosti je skupina Vaških fantov 
iz Ključarovec prejela številne pohvale in priznanja. 
Njihova pesem živi, saj so pesmi dosegljive tudi na 
spletu. Poiščite, poslušajte in zapojte z njimi.

:6d�Z8�ǎS�o8�ǎ+{ǎ:G#�VGo��ǎ

Kot članica Društva upokojencev Križevci sem bila 
poverjenica za Logarovce. Na eni izmed sej je pred-
sednik društva predlagal, da bi privabili vaščanke in 
vaščane k ljudskemu petju, s katerim bi si krajšali 
dolge zimske večere. V naši vasi se nas je zbralo kar 
osem. V bloku v Logarovcih smo se dobivale enkrat 
tedensko, ogrevane prostore nam je ponudila Občina 
Križevci. Dobro smo se organizirale, učile smo se kit-

ico za kitico in se veliko tudi pogovarjale. Predsednik 
nas je pohvalil in predlagal, da pojemo na reviji ljud-
skih pevcev. Tudi sama sem bila kot vodja zelo vesela, 
da smo takrat dobile tudi ime: Ljudske pevke iz Loga- 
rovec, članice DU Križevci. Enkrat smo pele celo na 
regijskem srečanju. Leta 2007 smo izdale zgoščenko, 
obiskali so nas novinarji, bila sem tudi gostja na ra-
diu Prlek. Vaščani so bili na nas ponosni. Dobile smo 
tudi blago za obleke, nastopale pa smo na občinskih 
proslavah, prireditvah DU Križevci in v domu za 
starejše občane. Aktivne smo bile do leta 2012.

:6d�Z8GǎS�`6�ǎoǎd���Go�+(

Tradicija organiziranega ljudskega petja v Bučečovcih 
sega v leto 1974. Takrat se je zbralo 22 pevcev iz 
Bučečovcev in prvič skupaj zapeli na proslavi ob 
80. obletnici delovanja Gasilskega društva Bučečov-
ci. Skupina se je počasi manjšala, ostalo pa je jedro, 
ki ga je vodila Šafarič Marija. Prav ona ima največ-
je zasluge, da se tradicija ni prekinila in živi vse do 
danes. V 90. letih prejšnjega tisočletja se je skupina 
preimenovala v Ljudski pevci iz Bučečovec. Števila 
pevcev v skupini se je gibalo med 9 in 14. Pod vod-
stvom različnih mentorjev se je  udeleževala srečanj 
sorodnih skupin. Kot sekcija je bila vključena v KUD 
Janez Čuk Vučja vas, v tem obdobju pa jo je mentor-
sko vodila Ana Lebar.

Po ustanovitvi KD Kajer Bučečovci, leta 2005, so 
Ljudski pevci iz Bučečovec postali sekcija KD Kajer. 
Mentorsko vodenje je prevzela Frančiška Košar, ki 
je ostala njihov vodja vse do danes. Skupina je bila 
dobro uveljavljena v širšem prostori in imela širok 
repertoar pesmi. V letu 2006 so posneli gradivo za 
svojo prvo zgoščenko z naslovom Kdor ima srce z 
12 ljudskimi pesmimi. Istega leta je skupina prejela 
pisno priznanje Občine Križevci za promocijo občine 
in ohranjanje avtohtone pevske dediščine našega 
okolja. Srebrno Gallusovo značko za več kot 15-letno 
udejstvovanje na področju glasbene dejavnosti (ljud-
skega petja) je prejel en član skupine, častno jubilej-
no značko za več kot 33-letno delovanje v ljubiteljski 
kulturni dejavnosti pa je prejelo 8 članov skupine.

Avtor: Sonja Stanjko  |  Foto: arhiv pevk

Avtor: Zvonko Šijanec  |  Foto: arhiv KD Kajer Bučečovci



41G L A S  O B Č I N E

www.obcina-krizevci.si

KULTURA

Uspešno delo skupine so opazili tudi strokovni 
spremljevalci tovrstnega ljudskega izročila. Ljudski 
pevci iz Bučečovec so bili v letih od 2005 do 2012 pet-
krat izbrani za sodelovanje na medobmočnih srečan-
jih ljudskih pevcev in godce SV Slovenije. Skupino 
je v tem času sestavljalo 13 odličnih ljudskih pevcev 
(osem pevk in pet pevcev). Leta 2009 so posneli od- 
dajo za Radio Ognjišče Pevci nam pojejo, godci nam 
godejo, leta 2010 pa so se predstavili na Radiu Prlek 
v oddaji Pojemo in špilamo po domoče. Leta 2014 so 
posneli in izdali svojo drugo zgoščenko O, jaz bogi 
kmet, na kateri je 14 ljudskih pesmi iz našega okol-
ja. V letu 2015 so želeli posneti že skoraj pripravlje-
no gradivo za tretjo zgoščenko, vendar so starostna 
leta in bolezen to preprečili. Ostalo je kot naloga za 
poznejše rodove.

Odlično petje Ljudskih pevcev iz Bučečovec je ime-
lo zelo velik vpliv na celotno društvo, posebej pa na 
plesalce pri folklorni skupini Kajer. Leta 2008 sta 
pričeli z delovanjem sekcija Pevke ljudskih pesmi pri 
FS Kajer, ki so jo sestavljale ženske članice folklorne 
skupine, in Pevci ljudskih pesmi pri FS Kajer, ki so jo 
sestavljali moški člani folklorne skupine.

Obe skupini sta bili v času svojega delovanja (od leta 
2008 do 2010) zelo uspešni, saj sta se večkrat uvrsti-
li na regijsko srečanje sorodnih skupin. V letu 2011 
sta se skupini združili ter se predstavljali kot Pevci 
ljudskih pesmi pri FS Kajer. V času od 2011 do 2014 
so bili dvakrat izbrani za sodelovanje na regijskem 
srečanju pevcev ljudskih pesmi SV Slovenije. Ko je 
leta 2015 skupino mentorsko prevzela Helena Osterc, 
jo je hitro dvignila na višji kakovostni nivo, tako da 
je bila že istega leta izbrana za sodelovanje na držav-
nem srečanju pevcev ljudskih pesmi in godcev ljud-
skih viž. Svoje odlično delo so nadaljevali vse do leta 
2018 in vsakokrat so bili nagrajeni s priznanjem za 
doseganje najvišjega, tj. državnega nivoja.

Ob pevskih skupinah pa se zadnji dve leti uspešno 
predstavlja Kajerof duet, v katerem trenutno pojeta 
Helena Osterc in Zvonko Šijanec. Ker zadnji dve leti 
ni bilo dovolj prijavljenih skupin za ljudsko petje, so 
območne revije odpadle, kar se bo slabo odražalo na 
nadaljnje preživetje ljudske pesmi.

V Bučečovcih so Ljudski pevci iz Bučečovec pus-
tili tako močne sledi in korenine, da ni bojazni, da 
bi ljudska pesem zamrla.  Morda se je samo malce 
potuhnila in čaka, da bo v vsej veličini privrela na 
plan ter še naprej razveseljevala nove rodove, ki bodo 
živeli v tem okolju.

Iskrena hvala vsem, ki so vložili svoj kamenček v 
mozaik, ki predstavlja zgodovino ljudskega petja v 
našem kraju.
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Nekoč v tisti mali cimprani hiši s številko 1, v ka- 
teri je živel grajski logar, tako govorijo domačini, je 
bil začetek. Izvor imena povezujemo z nastankom 
krčevin. Ker so prekašala lepoto daleč naokrog, 
so rekli, da so prišli v dobravo, kar pomeni valovit 
ravninski svet, deloma porasel z drevjem oziroma iz-
krčen svet v gozdu, porasel s travo. Iz tega je izpeljan 
grb Dobrave, na katerem sta narisani dve gobi – jur- 
čka.

Raztreseno obcestno naselje, oddaljeno 2 km od 
glavne ceste, ki pelje skozi Staro Novo Vas in je bilo 
do leta 1948 del nje, se imenuje Dobrava. Je druga 
najmlajša vas v Občini Križevci in je vas, ki nima 
katastrske občine, ampak spada pod Staro Novo vas. 
Skupna površina znaša 3,26 km² na 200,4 m nad-
morske višine.  

V Dobravo vodi cesta, ki se na koncu vasi nadaljuje v 
gozdno cesto in vodi v Selišče ali pa Kokoriče. Vas s 
severa, juga in zahoda obdaja gozd, z vzhodne strani 
pa polja, tako da smo skriti pred svetom. Na seve-
ru meji z Bučečovci, na jugu s Kokoriči, na vzhodu 
s Staro Novo vasjo in na zahodu s Selišči. Dobrava je 
miren kraj, nekoč brez prometa, dandanes pa se žal 
povečuje zlasti ponoči.

Zgodovina ni pretirano pestra, mirno življenje so 

popestrili veseli in žalostni ter strah vzbujajoči do-
godki. Nekaj dogodkov se spodobi omeniti. V zahva-
lo je Franc Lešnik leta 1918 postavil križ za varno vr-
nitev s Soške fronte. Zanimiva sta tudi dokončana in 
blagoslovljena kapela,  posvečena Srcu Marijinemu 
leta 1899, in novi zvon iz leta 1947. V Dobravi je bila 
nova maša leta 1929 gospoda Franca Bohanca in v ta 
namen so vaščani postavili leseni prireditveni pros-
tor za približno 200‒300 ljudi, les pa so potem upora-
bili za ostrešje gospodarskega poslopja domačije no-
vomašnika. Leta 1944 so nemški vojaki zaradi okvare 
letala odvrgli pet bomb, ki so bile namenjene druge-
mu kraju. Ker so se usmilili ljudi, so jih odvrgli nad 
gozd; tako še dandanes vemo, kje so bombne jame. 
Starejše generacije so tudi povedale, da so v bližini 
keltska grobišča.

Razvoj vasi počasi, a vztrajno narašča. Plod trdne 
volje takratnega predsednika vaškega odbora Jožefa 
Rajtmana in močne roke vaščanov, ki so vsa fizična 
dela ročno opravili sami, je bila razsvetljena vas s 
prvimi električnimi žarnicami v hišah, in sicer 29. 
11. 1961. Leta 1972 so spet združili moči in naredi-
li prvi vaški vodovod iz studenca na domačiji Ros. 
Zaradi suše in pomanjkanja vode so se leta 1990 
priključili na javni vodovod. Leta 1986 je bila ureje-
na telefonija in 1993 tudi kabelska televizija. Inves-
ticija v infrastrukturo je sprva omogočala asfaltno 
prevleko le po vasi, leta 2010 pa je bila izvedena re-
konstrukcija celotne trase Stara Nova Vas–Dobrava. 

Vas nima kanalizacije, zato pri hišah počasi po svo-
jih zmožnostih urejajo čistilne naprave, prav tako ni 
ulične razsvetljave.

Vir informacij: ustno izročilo vaščanov

Avtor: Jana Divjak  |  Foto: Danijel Lesničar, osebni arhiv družine Divjak

DOBRAVA 
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Vaščani Dobrave so nekoč v vseh situacijah stopili 
skupaj, zavihali rokave in opravili delo. Po oprav- 
ljenem delu pa je venomer sledila zaslužena gostija, 
česar se mnogi še spominjajo. Tako kot je bilo ne-
koč, je tudi danes – ko je treba, združimo moči in 
kot smo bili vzgojeni, tako vzgajamo naše otroke. 
Kljub druženju pa v Dobravi ni društev, zato so 
posamezniki aktivni pri društvih iz sosednih vasi, in 
sicer sodelujejo v Prostovoljnem gasilskem društvu 
Stara Nova vas, pri Rdečem križu, Društvu kmetic 
Križevci-Veržej itd.

V devetdesetih je sledil razcvet živinoreje in pol-
jedelstva. Investicije v mehanizacijo so olajšale delo 
in povečale pridelek. Gradili so hiše, hleve, gospo-
darska poslopja, silose itd. Generacija je rasla in se 
žal tudi starala. Po prevzemih kmetij so se mnogi 
odločili za opustitve predvsem pri živinoreji. V Do-
bravi je bilo približno 70 glav živine, danes pa naj- 
demo samo še 1 kravo in 8 pitancev. O prašičereji za 
samooskrbo se še odločajo, vendar je tudi to v za-
tonu. Kljub zaposlovanju v gospodarskem in javnem 
sektorju se poljedelstvo še vedno ohranja kot neke 
vrste popoldanska dejavnost. Ideje mladih pa segajo 
tudi v druge sfere kmetijstva: od vrtnarstva, sadjar- 
stva, zeliščarstva do medičarstva. Pohvalimo se lahko 
z mnogimi izdelki iz lastnih surovin, ki žanjejo viso-

ka priznanja na različnih ocenjevanjih. 

Zatem ko več let ni bilo novogradenj v vasi, so v roku 
20 let mlade družine zgradile sedem novih hiš. Tako 
imamo zdaj v Dobravi 21 hiš, nekatere še nimajo 
stanovalcev, ostale pa nudijo streho 62 ljudem. Naj- 
starejša vaščanka šteje 84 let, najstarejši vaščan 77 
let, najmlajši pa 1,5 meseca. Če upoštevamo samo 
družine z otroki, smo v vasi malo nad povprečjem, 
saj imamo povprečno 1,88 otroka na družino, kar za 
0,32 presega povprečje v Sloveniji.

Prebivalstvo se deli na 12 upokojencev, 25 zapos-
lenih, 8 samozaposlenih oz. kako drugače delovno 
aktivnih/zavarovanih oseb, 6 dijakov/študentov, 9 
šoloobveznih otrok in 2 predšolska otroka. 

Kljub majhnosti in odmaknjenosti Dobrava ni 
neopažena. Posamezni vaščani in bodoči vaščani 
zavzeto in uspešno predstavljajo preostali Sloveniji 
vas, sebe, svoje delo ter sad svojega dela tudi preko 
različnih medijev. 

Podoba Dobrave se kljub razvoju in modernizaciji 
bistveno ne spreminja, še vedno je relativno mirna 
in lepo urejena obcestna vas, v kateri se sliši smeh 
razposajenih otrok.
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Vas Gajševci leži na obrobju občine Križevci na trasi 
ob krajevni cesti med Logarovci in Radoslavci. Meji 
na Logarovce, Grabe ter Branoslavce, Vogričevce, Ra-
doslavce in Precetince iz občine Ljutomer. Spada med 
manjše vasi v občini Križevci in leži na nadmorski 
višini 192 m, skupna površina vasi je 157 ha, od tega 
je približno 80 ha akumulacijskega jezera. Zaselkov v 
vasi ni, a da se vaščani lažje orientiramo in  vemo za 
kateri del vasi gre, uporabljamo domača imena, kot 
so pri Mlinarjevih v smeri Logarovcev, pri Benkov-
ih v smeri Precetincev,  pri Miholovih v smeri jezera 
skozi gozd, ter pri Japečevih v smeri Radoslavcev.

V Gajševcih je 14 stanovanjskih hiš, 3 od teh so 
prazne. V vasi je 52 prebivalcev, od tega je 41 odras-
lih in upokojencev, 11 je otrok, ki obiskujejo vrtec, 
osnovno in srednjo šolo. Večina prebivalcev si je 
poiskala zaposlitev v okolici, nekaj pa se jih preživ- 
lja s kmetijstvom. V vasi imamo štiri večje kmetije, 
ki se ukvarjajo z živinorejo in jim predstavlja glavni 
vir dohodka. Vas se prvič omenja okrog leta 1445, 
takrat je v vasi bilo sedem hiš. Med leti 1453–1469 
je bil v gozdu, zahodno od vaškega jedra, obrambni 
stolp ali gradič Goličan, po katerem se vas imenuje. 
Na mestu, kjer je stal obrambni stolp, lahko danes 
vidimo gomilo in nekaj njegovih ostankov. 

Vaški grb je zlata gora s tremi vrhovi, ker naj bi se 
nekje v vasi nahajala zlata gora. Vas se je najbolj raz-
vijala in širila med leti 1950–1965, ko so začeli gra-
diti nove hiše in smo prišli do hišne številke 14, kar 
ostaja še danes. Med letoma 1972–1977 so vaščani 
poskrbeli za vaški vodovod. Pozneje so se priklopili 
na mestni vodovod iz smeri Precetincev, ki ima lastni 
padec vode, saj je v vaškem vodovodu primanjkovalo 
vode za vso vas. Leta 1985 so uredili asfaltne ceste po 
vasi, enajst let pozneje, leta 1996, pa je bila urejena 
glavna asfaltna cesta skozi vas med Logarovci in Ra-
doslavci.

Gasilsko društvo Gajševci je bilo ustanovljeno leta 

1928, leta 1984 pa so začeli z gradnjo gasilskega doma 
na zemlji, ki jo je podarila pokojna Jožefa Špindler. 
Leta 1998 so dokončali gradnjo gasilskega doma in 
je bil predan v uporabo. Istega leta so vaščani ime-
li ogromno dela z obnovo kapele in križa. Križ so 
leta 1963 vaščani in gasilsko društvo zaradi varnosti 
odstranili, saj ga je poškodoval veter, obnovili pa so 
ga leta 1998. Kapelo so leta 1886 postavili takratni 
lastniki zemljišča. Po ustnem izročilu je bila postavlje-
na v zahvalo za zdravje družine. Lastniki kapele so bili 
Jelenovi iz Lukavcev, leta 1936 pa so jo predali v upo-
rabo in vzdrževanje vasi. Tudi to so leta 1998 vaščani 
obnovili, uredili elektriko in razsvetljavo. Kapela v 
Gajševcih je bila prva v križevski fari, ki je imela zu-
nanjo razsvetljavo. Za ves trud in delo, ki so ga nare-
dili, je gasilsko društvo skupaj z vaščani organiziralo 
prvo pogostitev v vasi. Leta 2002 je gasilsko druš- 
tvo dobilo prvi gasilski avto, podarjen od gasilskega 
društva Grambach v sosednji Avstriji. Le-to si je žele-
lo več sodelovanja, vendar društvi nista bili pobrate-
ni, saj ni bilo dovolj podpore s strani gasilske zveze 
in občine. Leta 2012 je bilo društvo razpuščeno, ker 
ni bilo dovolj članstva, gasilski avto pa so podarili 
sosednjemu društvu v Precetince. Zanj so se odločili, 
ker so bili soustanovitelji in večina članov gasilske-
ga društva leta 1928 iz Precetincev. Gasilski dom od 
leta 2013 uporabljajo in vzdržujejo člani moto kluba 
Jezerski duhovi, ki so zgradili tudi prizidek in uredili 
vodovod ter sanitarije.

Avtor: Mateja Reišl

Foto: Google Maps, arhiv družine Stajnko, Mateja Reišl

GAJŠEVCI
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OD VASI DO VASI

Gajševci so najbolj znani po dveh znamenitostih, 
ki se nahajata v vasi – Gajševsko jezero in Stajnkov 
mlin. Leta 1908 so ob reki Ščavnici začeli z gradnjo 
mlina, ki je bila končana leta 1912, ko je mlin začel 
obratovati na vodni pogon. Lastniki so pozneje zara-
di nerednega toka uredili kombinacijo vodnega in 
električnega pogona. Leta 1972 je mlin začel delo-
vati izključno na električni pogon, saj se je pozneje 
začela regulacija reke Ščavnice oziroma gradnja aku-
mulacijskega jezera. Sedanji lastnik Dušan Stajnko 
je leta 1981, po smrti očeta, začel aktivno delovati 

v mlinu in z osemnajstim letom prevzel mlinarsko 
obrt od mame. Leta 1990 so mlin dozidali in dodat-
no opremili ter tako povečali kapaciteto mletja. Leta 
1996 so uredili linijo za predelavo ajde v ajdovo kašo. 
»Pozdravljen bodi, kdor k tej hiši hodi,« je napis, ki 
je tam že od samega začetka mlina in vas prijazno 
pozdravi že na dovozu.

Leta 1972 so začeli urejati dokumentacijo za izgrad- 
njo akumulacijskega jezera; z zemeljskimi deli so 
začeli leta 1974, končali pa že leto pozneje. Ker je 
reka Ščavnica ob velikih količinah padavin poplav- 
ljala, v največji nevarnosti je bilo bližnje mesto Lju-
tomer, so se odločili, da strugo preselijo in zajezijo 
na mestu, kjer je sedaj jezero. Tukaj so se pred grad-
njo nahajali travniki, njive in gozd, katerih lastniki 
so bili iz Gajševcev. Lastniki so odstopili zemljišča in 
dobili njive ter travnike na drugih lokacijah. Jezero 
je danes pravi raj za domače in tuje ribiče, saj velja 
za največji in najbogatejši ribolovni revir v okolici. 
V jezeru je veliko rib roparic, predvsem smuča in 
soma, nekaj ščuk ter veliko krapa. Jezero nudi dom 
tudi številnim pticam in rastlinju. 

Jezero poleg ribičev in deskarjev privablja tudi veliko 
sprehajalcev in kolesarjev, saj je bila leta 2016 ure-
jena pot na nasipu. Na žalost pa še danes ni urejene 
poti skozi gozdni del, kot je bilo prvotno dogovorje-
no.
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Generacijska pomladitev je eden od ključnih pred-
pogojev hitrejšega prestrukturiranja in povečanja 
konkurenčnosti slovenskega kmetijstva. Mlajši no- 
silci kmetij so bolj izobraženi in usposobljeni za delo 
v kmetijstvu. Cilj je spodbuditi mlade, da se odloči-
jo za zagon kmetije in tako prispevajo k izboljšanju 
starostne strukture nosilcev na kmetijskih gospo-
darstvih ter k izboljšanju upravljanja kmetijskih gos-
podarstev. Na ta način bodo prispevali k izboljšanju 
konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in s tem hi-
trejšemu strukturnemu prilagajanju, hkrati pa tudi k 
ustanavljanju novih delovnih mest in s tem povečan-
ju zaposlenosti v tem sektorju. Mladi kmetje so bolj 
podjetniško naravnani in motivirani za uvajanje teh-
noloških, proizvodnih in organizacijskih ter trženj- 
skih sprememb in inovacij. Zaradi pomanjkanja last-
nega kapitala težje dostopajo do finančnih virov, ki 
jih potrebujejo v najbolj zgodnji fazi zagona.

Iz navedenih razlogov se v okviru Programa razvoja 
podeželja 2014−2020 izvaja podukrep M6.1 Pomoč 

za zagon dejavnosti za mlade kmete. Upravičenci do 
podpore so mladi kmetje ali pravne osebe – gospo-
darske družbe, v katerih je mladi kmet edini družbe-
nik in poslovodja. Mladi kmetje morajo biti na dan 
oddaje vloge stari od 18 do vključno 40 let, imeti 
ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič 
vzpostavljati kmetijsko gospodarstvo.

V obdobju 2014–2020 je bilo objavljenih  7 javnih 
razpisov. Razpis je razdeljen na dva sklopa:
• Sklop A: upravičenci, ki so na prevzetem kmetij- 

skem gospodarstvu vključeni v pokojninsko, in-
validsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova 
opravljanja kmetijske dejavnosti, znesek pod-
pore je 45.000 €;

• Sklop B: ostali upravičenci, znesek podpore 
18.600 €.

Prijava na razpis mladih kmetov iz občine Križevci 
po letih:
• leto 2015: dva upravičenca sklopa B,
• leto 2016: en upravičenec sklopa A,
• leto 2017: en upravičenec sklopa A,
• leto 2018: en upravičenec sklopa B, trije upra-

vičenci sklopa A,
• leto 2019: dva upravičenca sklopa B,
• leto 2020: nič,
• leto 2021: dva upravičenca sklopa B, za leto 2021 

je bil razpis zaprt 15. 6. in odločbe v času pisan-
ja članka še niso bile izdane (vir: KGZS Zavod 
Murska Sobota).

 
V šestih javnih razpisih je podporo prejelo skupno 
1.418 mladih prevzemnikov. Povprečno število od- 

vir: KGZS Murska Sobota

Avtor: Maja Žalar, Mirjana Lipaj |  Foto: mag. Tjaša Kos

MLADI
SV�o{�@A+8+
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danih vlog na posamezen javni razpis s strani KGZS 
Zavoda Murska Sobota je 25. 

Delež nosilcev kmetijskih gospodarstev starih nad 55 
let v občini Križevci znaša za leto 2020 67,87 %, kar 
predstavlja višji delež na Slovenski ravni (vir: MKGP, 
Register kmetijskih gospodarstev, 9. 12. 2020). Na 
prvem javnem razpisu v letu 2015 je bi ta delež 62,47 
%, kar pomeni, da ne glede na  odločanje mladih za 
prevzem kmetij delež starostne strukture na kmeti-
jah ostaja visok v prid starejši populaciji.
 
1. Če mladi prevzemnik uspešno kandidira na jav-

nem razpisu, dobi  pomoč v obliki nepovratne 
finančne pomoči. Podpora je opredeljena kot 
pavšalni znesek. Znesek je namenjen izpolnit-

vi ciljev in mejnikov, opredeljenih v triletnem 
poslovnem načrtu. V poslovnem načrtu mora 
mladi kmet prikazati gospodarski razvoj kmetije 
in prispevek k horizontalnim ciljem.

2. Ob nepovratni finančni pomoči, ki jo prejmejo 
preko razpisa za mlade prevzemnike,  imajo pri 
kandidiranju na drugih javnih razpisih in os-
novni 30-odstotni podpori za naložbe dodatnih 
20 % deleža podpore.

3. Ob oddaji zbirne vloge imajo mladi prevzemniki 
dodatno plačilo v prvem stebru SKP. Gre za do-
hodkovno podporo mladim kmetom, ki začenja-
jo s kmetijsko dejavnostjo. Temu je v letu 2021 
namenjenih 1,5 % sredstev nacionalne ovojnice 
za neposredna plačila.

V aprilu 2021 smo na naši ekološki kmetiji Paldauf 
v Vučji vasi ob avtobusni postaji postavili prodajni 
avtomat. Avtomat se nahaja v leseni hišici, ki sta jo 
izdelala Stanko Meznarič in Jože Paldauf. Lesena 

hiška varuje avtomat in kupce pred nepredvidljivi-
mi vremenskimi pojavi. V avtomatu lahko najdete 
BeEko dobrote: ekološka jajca, različne moke, kaše, 
olja, testenine in mesne izdelke. Na voljo je 24 ur na 
dan, vsak dan, prednost pa je tudi ta, da stranke v 
tem času lahko nakupujejo brezkontaktno. 

Za ekološko kmetovanje smo se odločili predvsem 
zato, ker želimo naravi in sebi najboljše, pridelati 
želimo kar se da zdravo hrano. Naše poslanstvo je, 
da pridelke, ki jih pridelamo na njivah, tudi prede-
lamo v hrano oziroma jih porabimo za živali na naši 
kmetiji.

PRODAJNI 
AVTOMAT
oǎod�6+ǎo�Z+
Avtor: Evina Paldauf |  Foto: Igor Paldauf
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S hrano najbolj začutimo pestrost in raznolikost 
slovenskega podeželja. Pridelana v sožitju z naravo, 
predelana s skrbnimi rokami na podlagi receptov, ki 
so se prenašali skozi generacije, tudi danes predstav- 
lja najboljše, čemur lahko rečemo domače. V kapljici 
ali koščku ujeto sonce, svežina vonja in polnost oku-

sa nas vedno znova prepričata.

Ocenjevanje Dobrot slovenskih kmetij je za leto 2021 
zaključeno. Strokovne komisije so sestavljene iz cer-
tificiranih ocenjevalcev, ki z dolgoletnimi izkušnja-
mi ocenijo vsak posamezni izdelek po več kriterijih. 
Vsak izdelek je tako ocenjen z ocenami vsaj treh 
ocenjevalcev, kar omogoča realno in verodostojno 
informacijo kmetu. 

Tudi letos so ocenjevali več kot 900 izdelkov, toliko in 
še več je izjemnih izdelkov slovenskih kmetij. Vsako 
leto kmetje presenetijo z inovativnostjo in tradicio-
nalnostjo svojih izdelkov, ki ju mnogi znajo spretno 
preplesti v sodobno prodajo na kmetiji. To dokazuje-
jo tudi naše kmetije. 

Avtor: Maja Žalar

Foto:  arhiv Kmetije Kosi, arhiv Kmetije Ros, Jana Divjak

DOBROTE
Z:Go�AZ8+(ǎ
KMETIJ

Festival Dobrote slovenskih kmetij bo potekal od 3. 
do 5. septembra 2021, ko bodo razglasili rezultate, 
podelili priznanja, del dobrot pa bo naa voljo tudi za 
pokušino in nakup na stojnicah. Hkrati bodo izvedli 

tudi strokovni posvet, kjer bodo izpostavili sloven- 
sko gastronomijo, ki se naslanja na slovenski izvor 
porekla hrane, predvsem na dobrote slovenskih 
kmetij.

 

Dobitniki priznanj za leto 2021 L]�QDãH�REþLQH�VR� 

DRPDþH�LPH�

kmetije 

UGHOHåHQHF� Kraj DRPDþH�LPH�

izdelka 

Priznanje 

 Milena Golinar 

 

9XþMD�YDV 

 

UåHQL�PHãDQL�

kruh 

zlato  
 

KMETIJA KOSI (OL]DEHWD�.RVL .OMXþDURYFL�SUL�

Ljutomeru 

VLU�]D�åDU zlato 
 

'20$ý,-$�
ROS 

Dominika RRV VXþMD�YDV bio VRQþQLþQR�

KODGQR�VWLVNDQR�

olje 

zlato 
 

KMETIJA 
J.A.N.A. 

Jana DLYMDN DREUDYD ãLSNRYR�åJDQMH zlato 
 

'20$ý,-$�
ROS 

'RPLQLND�5RV 9XþMD�YDV bio EXþQL�

namaz 

zlato 
 

KMETIJA KOSI (OL]DEHWD�.RVL .OMXþDURYFL�SUL�

Ljutomeru 

VDGQL�MRJXUW�

WHNRþL 

srebrno 
 

KMETIJA 
J.A.N.A. 

Jana DLYMDN DREUDYD GRPDþD�

marmelada 

šipek 

srebrno 
 

KMETIJA 
KOROŠA 

Marjan Koroša KULåHYFL�SUL�

Ljutomeru 

VXKH�GRPDþH�

NOREDVH 

bronasto 
 

 

)HVWLYDO�'REURWH�VORYHQVNLK�NPHWLM�ER�SRWHNDO�RG����GR����VHSWHPEUD�����, ko ERGR�UD]JODVLOL�

rezultate, podelili priznanja, del dobrot pa ER�QDD�YROMR�WXGL�]D�SRNXãLQR�LQ nakup QD�VWRMQLFDK��

+NUDWL�ERGR�L]YHGOL� WXGL�VWURNRYQL�SRVYHW��NMHU�bodo L]SRVWDYLOL VORYHQVNR�JDVWURQRPLMR� NL�VH�

QDVODQMD�QD�VORYHQVNL�L]YRU�SRUHNOD�KUDQH��SUHGYVHP�QD�GREURWH�VORYHQVNLK�NPHWLM� 

 

7HNVW��0DMD�äDODU 
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Slovenci smo čebelarski narod. Globoko v sebi no- 
simo zavedanje o pomenu čebel in skrbimo zanje na 
visoki ravni. Čebelarjenje ima v Sloveniji tudi pose-
ben status kmetijske dejavnosti. Čebelarska zveza 
Slovenije je v preteklosti začela z več projekti, kot so 
medeni zajtrk, čebelarski krožki in sajenje medovitih 
rastlin, ki jih je javnost dobro sprejeta. Leta 2014 je 
dala pobudo za razglasitev svetovnega dneva čebel.

Slovenija je predlagala, da se za svetovni dan čebel 
razglasi 20. maj. Na ta dan je tudi rojstni dan Anto-
na Janše (1734–1773), ki velja za pionirja sodobnega 
čebelarstva in enega največjih strokovnjakov za to 
področje tistega časa. 

Maj je mesec bujnega razvoja čebel in narave na 
severni polobli, na južni polobli pa je to jesenski čas, 
ko se pobirajo čebelji proizvodi in se začne sezona 
uporabe medu in medenih izdelkov.

Da bi lahko nahranili naraščajoče svetovno pre-
bivalstvo, potrebujemo vedno več hrane, ki mora 
biti za zagotavljanje človeškega razvoja in dobrega 
počutja raznolika, uravnotežena in kakovostna.

Čebele slovijo po svoji vlogi za zagotavljanje visoko 
kakovostne hrane (med, matični mleček in cvetni 
prah) kot tudi drugih izdelkov, ki jih uporabljamo v 
zdravstvu in drugih panogah (čebelji vosek, propolis 
in čebelji strup). Poleg tega pa čebele počnejo še ve-
liko več!

Največji doprinos čebel in drugih opraševalcev je 
opraševanje skoraj treh četrtin vseh rastlin, s ka- 
terimi proizvedemo 90 % svetovne hrane. Tretjina 
svetovne pridelave hrane je odvisna od čebel oziroma 
vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševanja.

V preteklih petdesetih letih se je količina pridelkov, 

odvisnih od opraševalcev (kot so sadje, zelenjava, se-
mena, oreščki in oljnice), povečala kar trikrat. Čebele 
imajo pomembno vlogo pri obsegu kmetijske proiz-
vodnje. Učinkovito opraševanje povečuje količino 
kmetijskih pridelkov, izboljšuje njihovo kakovost in 
povečuje odpornost rastlin proti škodljivcem

Kulturne rastline, ki so odvisne od opraševanja, pa so 
pomemben vir prihodkov kmetov, predvsem majh- 
nih in družinskih kmetij v državah v razvoju. Mili-
jonom ljudi zagotavljajo delovna mesta in dohodek.
 
Čebele imajo pomembno vlogo pri ohranjanju 
ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v 
naravi. Zagotavljajo eno najbolj prepoznavnih eko-
sistemskih storitev – opraševanje, zaradi katere je 
pridelava hrane sploh mogoča. S tem pa varujejo in 
skrbijo za ekosisteme, živalske ter rastlinske vrste in 
tako prispevajo h genetski ter biotski raznovrstnosti

Čebele so tudi pokazatelj razmer v okolju. Njihova 
prisotnost, odsotnost oziroma številčnost nam spo-
ročajo, da se z okoljem nekaj dogaja in je potrebno 
ukrepanje. Z opazovanjem razvoja in zdravstvenega 
stanja čebel je mogoče ugotoviti spremembe v okolju 
in pravočasno izvesti potrebne varstvene ukrepe. 

���:�VZ8Gǎ�Vd\`oGǎ8V+}�o�+ǎSV+ǎ:6d-
`G@�Vd
je bilo ustanovljeno leta 1898, ko so na pobudo po-
tujočega učitelja Ivana Jurančiča v Križevcih usta-
novili Čebelarsko organizacijo Sv. Križ na Murskem 
polju. Prvi vodja je postal kmet, čebelar Jernej Slana 
iz Iljaševcev. Društvo se lahko pohvali, da je četrto 
najstarejše v Sloveniji. Čebelarstvo je v tistem času 
postalo pomembna veja gospodarstva. Človek je pre-
poznal vrednost čebel in čebeljih pridelkov. Ni bilo 
kmetije, ki ne bi imela čebelnjaka.

V začetku prejšnjega stoletja so bili najbolj znani 
naši domači prleški čebelarji, vpisani v Izkazu udov 
(članov) v Slovenskem čebelarju: Martin Kolar (Lo- 
garovci), župnik Jožef Weixel (Sveti Križ), Jernej Sla-
na (Iljaševci), Ivan Sajovic (Stara vas), Filip Petovar 
(Iljaševci). 

Avtor: Maja Žalar  |  Foto: Patricija Utroša, Maja Žalar

SVETOVNI DAN 
���:

KMETIJSTVO
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Leta 1945 je križevski šolski upravitelj Ludvik Kosi 
ustanovil prvo povojno čebelarsko organizacijo v 
Križevcih, ki je uspešno delovala kot podružnica, 
družina, društvo in se ohranila vse do danes.

Ob slavnostni 65-letnici leta 1963 so križevski če-
belarji sprejeli sklep o gradnji čebelarskega doma v 
Križevcih. S požrtvovalnim lastnim prostovoljnim 
delom in s pomočjo križevskega gasilskega društ-
va, s katerim so se leta 1965 dogovorili o skupnem 
nadaljevanju gradnje in skupni uporabi doma, je bil 
le-ta dograjen leta 1969. Poimenovali so ga po naj- 
vidnejšem slovenskem čebelarju Antonu Janši in 
razvili nov društveni prapor z njegovim portretom. 
Leta 2008 so zaradi vse manjšega števila članov in 
vzdrževanja objekta, ki je bil potreben prenove, dom 
v celoti predali v lastništvo PGD Križevci s pravico 
do uporabe prostorov in ohranitve imena.

Trenutno je v ČD Križevci 900 čebeljih družin, čeprav 
niso vsi čebelarji iz naše občine. Člani v Čebelarskem 
društvu Križevci so:

Čebelarji ČD Križevci dobro sodelujejo z lokalno 
skupnostjo. Na OŠ Križevci pri Ljutomeru imajo če-
belarski krožek, ki ga vodi predsednik Janko Ostrc. S 
pomočjo Občine Križevci pa so pred tremi leti odpr-
li učni čebelnjak, ki stoji na privatnem zemljišču v 
neposredni bližini osnovne šole, kjer imajo nasel-
jene tudi čebele. Tu udeleženci čebelarskega krožka 
pridno nabirajo praktično znanje, ki ga dokazujejo 
tudi na tekmovanjih po Sloveniji. Učenci so letos na 
pobudo ČZS v okviru natečaja poslikave panjskih 
končnic ustvarjali unikatne umetnine. Tudi križevski 
mladi čebelarji so bili odlično zastopani. Med učenci 
tretje triade je prvo mesto zasedla Žanin Tobias, tret-
je pa Vita Borovič. V ponos jim je, da so med člani 
krožka tudi taki, ki so prepričali starše, da so tudi 
doma začeli s čebelarstvom.
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Ste direktor podjetja Cleangrad, ki je vodilni 
ponudnik čistih prostorov v Evropi. Kakšna je bila 
pot do vrha? 
Jernej Zupančič: »Leta 2002 smo se s sodelavci pro-
grama Čistih prostorov podjetja Imgrad odločili za sa-
mostojno pot. Program je bil s strani novih lastnikov 
ocenjen kot nedobičkonosen. Na začetku je bilo v pod-
jetju zaposlenih deset ljudi. Proizvodnjo smo imeli v 
najetih prostorih starega mizarstva v Ljutomeru. Prve 
posle smo dobili v Srbiji in prvi večji posel, ki smo ga 
izvedli, je bil za podjetje Hemofarm. Ker smo videli, 
da samo srbsko tržišče ne bo dovolj, smo se osredotoči-
li na prodajo čistih prostorov v Belgijo in Avstrijo. Leta 
2006 smo tako dobili prvi projekt za podjetje Pfizer in 
od takrat smo edini dobavitelj čistih prostorov temu 
farmacevtskemu gigantu. Sčasoma smo pridobivali 
vedno več novih kupcev in zrasli v podjetje s trenutno 
210 zaposlenimi.«

Podjetje Cleangrad je zelo uspešno. Nenazadnje 
ste prejeli že več certifikatov, letos februarja Gold 
Safety Award. Kakšni so pogoji za dodelitev tega 

certifikata in zakaj je pomembno, da ste ga dobili? 
Jernej Zupančič: »Če želiš delati za velika farma- 
cevtska podjetja, moraš tako s svojimi izdelki kot tudi 
storitvami zadostiti visokim zahtevam in standardom 
farmacevtskih podjetij. Poleg obveznega ISO 9001 cer-
tifikata je treba imeti še certifikat SCC in druge cer-
tifikate za materiale, ki jih vgrajuješ. Ameriške kor-
poracije včasih zahtevajo tudi certifikate, ki jih izdajo 
ameriška certificirana telesa. Gold Safety Award je 
eden takšnih certifikatov. Zahtevo za ta certifikat je 
izrazilo podjetje MSD. Certifikat je treba obnoviti en-
krat letno. Gre za skupek certifikatov kvalitete izdelkov 
in varnosti pri delu ter celotnega poslovanja podjetja. 
Minimalno število točk za pridobitev certifikata je 85. 
Od 100 možnih točk smo jih dosegli 93.« 

Podjetje je prejelo že tretje priznanje za platinasto 
boniteto. Povejte nam več o tem, prosim. 
Jernej Zupančič: »Platinasto bonitetno odličnost 
nosijo izključno podjetja, ki imajo najvišjo bonitetno 
odličnost Zlati AAA kar tri leta zapored. Podjetja, ki 
izkazujejo platinasto bonitetno odličnost, predstavlja-
jo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni 
subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji. 
Certifikat je evropsko priznan in razpoznaven. Leta 
2019 Platinasta bonitetna odličnost predstavlja 1,5 % 
slovenskega trga. Podjetja, ki negujejo dobre poslovne 
običaje, dosegajo izjemne poslovne rezultate in skrbijo 
za zadovoljstvo vseh vpletenih v delovni proces. Cilj 
tega podjetniškega odlikovanja ni samo promocija 
dobro delujočih podjetij in dobrih poslovnih običajev, 
ampak tudi doseganje finančne neoporečnosti. Pod-
jetja, ki imajo pravico do Platinastega bonitetnega 
odličja, predstavljajo vzor vsem tistim, ki te še nimajo. 
Izjemna plačilna disciplina je pomembna za zdravje 
vsakega podjetja, zato je ključno ohranjati tradicijo v 
doseganju standardov AAA in s tem vzdrževati dobro 
finančno kondicijo.«

Negotov čas, ki ga zaznamuje epidemija, je za vas 
uspešen, saj konjunktura v farmacevtski indus-
triji pomembno vpliva tudi na poslovanje in rast 
vašega podjetja, kajne? 
Jernej Zupančič: »Farmacevtska branža je v nenehni 
rasti, koronavirus pa je to samo še pospešil. Posledič-
no je zraslo tudi podjetje. Naj omenim, da smo zaklju- 

Avtor: mag. Tjaša Kos  |  Foto: osebni arhiv Jerneja Zupančiča

USPEŠEN
DIREKTOR: JERNEJ 
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čili že več projektov, vezanih na izdelavo cepiv proti 
koronavirusu.«

Pohvale velikih svetovnih farmacevtskih podjetij 
zagotovo dobro denejo? 
Jernej Zupančič: »Za razliko od domačih podjetij je v 
tujini praksa, da se dobro delo pohvali in včasih tudi 
ustrezno nadgradi. Tako smo za uspešno dokončane 
projekte dobili kar veliko pohval. Izpostavil pa bi 
pohvale podjetij Pfizer, Johnson&Johnson, Wacker 
Biotech in Amoun iz Egipta. Pohvale gredo predvsem 
za izvrstno in pravočasno opravljeno delo in jih deli-
mo z vsemi zaposlenimi.«

Lani je bil Cleangrad nominiran za naj izvoznika 
leta in bil zopet uvrščen med TOP 101 najuspešne-

jših srednjih podjetij po izboru revije Finance, 
priloga Manager. Kakšni so kriteriji za oba izbora? 
Jernej Zupančič: »Kriteriji za različne nominacije so 
različni, gre pa v glavnem za finančne podatke, odnos 
do zaposlenih in okolja, trajnost in razvojno dejav-
nost podjetja. Med vsemi temi kraterji dosegamo nad-
povprečne rezultate.«

Kašni so izzivi za prihodnost? Investicije? 
Jernej Zupančič: »Izzivov za naprej je dovolj. Pred-
vsem se bomo osredotočili na razvoj novih izdelkov, 
trajno rast podjetja in vsi že komaj čakamo, da se 
bomo do konca tega leta preselili v novo upravno stav-
bo.

Junija je Kulturno, turistično in izobraževalno druš- 
tvo Kelih organiziralo slovesno podelitev certifikatov 
Tradicionalna prleška gibanica. Predsednica društva 
mag. Tjaša Kos je uvodoma dejala, da se s podelit-
vijo teh certifikatov spodbuja peka prleške gibanice 
v okrogli lončeni skledi tako pri tržnih ponudnikih 
kot pri ljubiteljih prleške gibanice. Tako so jo nam-
reč pekli nekoč. Ker danes skoraj nihče nima krušne 
peči ne doma ne v gostinskem lokalu, peka v krušni 
peči ni pogoj za pridobitev certifikata. Poleg dose-
ganja standardov kakovosti, določenih v pravilniku, 
je pogoj za pridobitev omenjenega certifikata upora-
ba okrogle lončene sklede. Letos je bilo kar 19 od 26 Avtor: Karmen Dragović  |  Foto: Klara Jerebic

PODELJENI
CERTIFIKATI
TRADICIONALNA
PRLEŠKA
GIBANICA
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prleških gibanic na ocenjevanju spečenih v okroglem 
lončenem pekaču, 8 jih je prejelo certifikat Tradicio-
nalna prleška gibanica, saj so dosegli več kot 85 ods-
totkov vseh možnih točk.

Župan občine Križevci mag. Branko Belec je ob tej 
priliki čestital društvu Kelih za odlično opravljeno 
delo in izpostavil letošnji virtualen kulinarični po-
hod, saj epidemiološke razmere niso dovoljevale iz-
vedbe. Nastal je film Gibajmo s Prlečko – kulinarični 
pohod Prleška gibanica 2021. 

Pred podelitvijo certifikatov je zbrane nagovoril mi- 
nister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko 
Počivalšek: »Slovenska tradicionalna kuhinja je del 
naše kulturne dediščine in ima velik pomen ter doda-
no vrednost za turistično ponudbo. Za prihodnost 
turističnih destinacij je ključno, da ohranjajo tradici-
jo lokalne kulinarike, saj bodo na ta način lažje raz-
vile svoj turistični potencial, gostom pa ponudile ne-
kaj drugačnega. Verjamem, da marsikdo ob omembi 
Prlekije najprej pomisli na odlično vino, kot drugo pa 
na prleško gibanico. In tako je prav. Prlekija je prim-
er dobre prakse, saj so prepoznali potencial v tradi-
cionalnih slovenskih jedeh in tako vsako leto podel-

jujejo certifikate za prleško gibanico z enim samim 
namenom: da se ohrani značilen okus in izgled. Želim 
si, da tudi druge regije prepoznajo kulinarični poten-
cial slovenske tradicionalne hrane in tudi na ta način 
privabljajo goste v svoje kraje. Nenazadnje je Sloveni-
ja letos nosilka naziva Evropska gastronomska regija, 
kar bo zagotovo pripomoglo pri promociji slovenske 
kulinarike širom sveta.«

V kategoriji ljubitelji prleške gibanice so certifikate 
prejeli:
• Majda Markovič, 
• Erazem Kos,
• Flo in Beno,
• Gabika Rautar Puhan.

V kategoriji tržni ponudniki so certifikate prejeli:
• Lončarstvo Saša Žuman, s. p.,
• Segrap, d. o. o. – Bioterme Mala Nedelja,
• Zdravilišče Radenci,
• Tjaša Kos, s. p.  

Certifikati Tradicionalna prleška gibanica so veljavni 
eno leto.
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Občina Križevci je lani spomladi pri podjetju Kubico 
domino arhitekti, d. o. o., naročila projekt ureditve 
kamešnice za gostiščem Zorko v Borecih. S projekt-
no dokumentacijo in partnerji, ki smo jih pritegnili k 
prijavi na javni poziv, to sta Športno društvo Križev-

ci in gostilna Zorko, smo kandidirali na 5. javnem 
pozivu LAS Prlekija, saj želimo turistično oživeti do-
datni produkt – kamešnico. Oktobra lani smo prejeli 
sklep LAS Prlekija, da se vlogi odobri, kar pomeni za 
Občino Križevci 45.869,48 EUR sofinancerskih sred-
stev.

V sredo, 10. marca 2020, je v sejni sobi Občine Križev-
ci potekal sestanek s predstavniki murskosoboške 
območne službe Zavoda za zaposlovanje. Direktor 
mag. Aleksander Kavčič želi promocijo programov 
APZ tudi preko občinskih kanalov obveščanja.

Vodja uradov za delo Gornja Radgona in Ljutomer 
Jelka Jež je poudarila, da je bilo na teh dveh uradih 
konec leta 2020 manj brezposelnih oseb kot konec 
leta 2019, kar je spodbuden podatek. Za 3,1 % se je 
znižala stopnja registrirane brezposelnosti, ker so 
delodajalci uveljavljali tudi različne ukrepe čakanja 
na delo in subvencij skrajšanega delovnega časa. Naj- 
večji priliv brezposelnih je bil iz turistične in gostin-
ske dejavnosti.

V občini Križevci je stopnja registrirane brezposel-
nosti 8,8 %, kar pomeni, da je na uradu za delo pri-
javljenih 138 iskalcev zaposlitve, največ od tega v sta-
rosti strukturi 50−59 let (23,2 %) in 30−39 let (26,8 
%). Med brezposelnimi občani je v evidenci kar 17,4 
% invalidov in 26,8 % dolgotrajno brezposelnih oseb 

(na zavodu so prijavljeni kot iskalci zaposlitve več 
kot eno leto). Brezposelnih je tako 93 občank in 45 
občanov.

Branko Baša je predstavil ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja, ki delodajalcem dajejo pravico do fi-
nančnih spodbud ob zaposlitvi brezposelnih oseb 
(programi Zaposli.me, Trajno zaposlovanje mladih, 
Zelena delovna mesta, Spodbujanje za zaposlovanje 
prejemnikov denarnega nadomestila …), brezposel-
nim pa omogočajo razne oblike vključitev v tečaje, 
da si pridobijo znanja in kompetence. Za udeležence 
so ti programi brezplačni, omogočajo pa pridobitev 
znanj s področja gradbeništva, gostinstva, logistike, 
obdelave kovin in strojništva, transporta, elektroteh-
nike in energetike, lesarstva, socialnega varstva, 
knjigovodstva in računovodstva, varovanja oseb in 
premoženja ter kmetijstva in hortikulture. Na voljo 
so tudi jezikovni tečaji. Več informacij lahko deloda-
jalci in brezposelne osebe dobite na območni službi 
Zavoda za zaposlovanje.

Avtor/foto: mag. Lidija Domanjko

PROGRAMI
AKTIVNE POLITIKE 
{�SGZ:Go�A6�

Avtor: mag. Lidija Domanjko  |  Foto: Dejan Heric, Janče Gartner

o8:6d�+`�oǎ8�@�\A+��ǎoǎ`dV+Z`+�AGǎ
SGAd�GǎS�V8�ǎ�G}+o�`+6ǎ8V+}�o�+



56 G L A S  O B Č I N E

www.obcina-krizevci.si

GOSPODARSTVO IN TURIZEM

5. maja 2021 je bila vloga oddana na Agencijo za 
kmetijske trge in od takrat naprej tečejo upravičeni 
stroški. Sredi maja je Občina Križevci začela z izved-
bo javnega naročila preko portala javnih naročil po 
postopku za naročila malih vrednosti. Do roka za 
oddajo ponudbe smo prejeli dve ponudbi, ki pa sta 
presegali zagotovljena sredstva naročnika v tolikšni 
meri, da smo morali izvesti postopek rebalansa pro-
računa in zagotoviti manjkajoča sredstva na pro-
računski postavki.

V sklopu investicije bo izvedena terasasta breži-
na na SZ delu gramoznice, nameščene bodo štiri 
manjše pontonske ploščadi površine 6,5 m2 in ena 
večja pontonska ploščad površine 45 m2. Urejene 
bodo potka in stopnice na brežinah, postavljenih 
bo 15 klopi in koši za smeti.  Pogodbena vrednost 
del znaša 167.174,77 EUR. Najugodnejšo ponud-
bo je podala gospodarska družba GMW, d. o. o., iz 
Turjancev, ki jo zastopa direktorica Petra Weindor-
fer. Nadzor nad investicijo bo vršila gospodarska 
družba AKENING, d. o. o., iz Borecev, ki jo zastopa   
Stanislav Marič. Rok za dokončanje del je 30. oktober.

Vzporedno se na kamešnici izvaja projekt Kaj nas 
uči Mura. Gre za medlasovski projekt, ki je za občino 
Križevci prav tako sofinanciran. Na ta način so v fazi 
urejanja ekoremediacijski ukrepi na kamešnici (čis-
tilni otoki, vrbov poplet, mokrišče), obrezano je bilo 
drevje in odstranjeno neprimerno zarastje.
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Wood TipTop je moderno lesno podjetje, ki se ukvar-
ja z individualnimi unikatnimi izdelki. Usmerjeno je 
v moderne trende lesarstva, ki nakazujejo, kako les 
najpravilneje vključiti v bivalne prostore ter okolico 
s kombinacijo preostalih materialov. 

Z znanjem, pridobljenim v tujini, natančno določi-
mo, kakšen les in koliko lesa uporabiti, da ga je dovolj 
za izdelek visoke kakovosti. Pred končno odločitvijo 
in izvedbo naročila je dobra in odprta komunikacija 
z naročnikom najpomembnejša, zato je pristop do 
strank oseben in odprt. 

Kot monterji pohištva na prestižnih jahtah, kot so 
Azzam, Topaz, Eclipsa, in v hotelih ter galerijah Ra-
dio France conference house in Paris,  Sheraton Mu-
nich Arabellapark Hotel, Hotel Kitzhof – Kitzbühel 
itd. smo imeli izjemno priložnost nabirati znanje s 
področja lesne industrije.

WOOD TIPTOP

Wood TipTop, Logarovci 2
tel: 031 649 994  |  woodtiptop@gmail.com
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Ne spomnim se televizijskih in radijskih prispevkov 
o grožnjah, ki so prihajale iz Beograda. Ne spom-
nim se plebiscita, na katerem so se volivke in volivci 
odločili za osamosvojitev od Jugoslavije in nastanek 
nove države, nisem še mogla voliti. Bila sem premla-
da. Samo poskušam si predstavljati zanos in ponos 
Slovenk in Slovencev, ki so takrat odšli na volišča. 
Glasovalno pravico so imeli vsi polnoletni državlja-
ni s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Prvič so lah-
ko oddali svoje glasove tudi oskrbovanci v domov-
ih, zavodih in bolnišnicah ter zaporniki. Glasovali 
so lahko le tisti vojaki, ki so bili doma na dopustu. 
Plebiscita so se udeležili tudi zdomci in izseljenci 
na obisku v domovini, ki so za to pred glasovanjem 
dobili potrdilo na občinskem organu za notranje za-
deve, saj niso bili vpisani v volilne imenike. Največja 
volilna udeležba po občinah je bila v občini Ribnica, 
kjer se je plebiscita udeležilo 96,8 odstotka volilnih 
upravičencev, največ upravičencev se je izreklo za 
v občini Slovenske Konjice s 94,2 odstotka, najbolj 
množično pa so z 11,3 odstotka »proti« glasovali v 
občini Jesenice.

Plebiscit je spremljalo praznično razpoloženje po vsej 
Sloveniji, številne kraje so tudi okrasili. O dogajanju 
je poročalo okrog 130 domačih in 60 tujih novinarjev 
ter posebnih poročevalcev iz približno desetih držav. 
Plebiscit so spremljali tudi številni tuji opazovalci 
iz Evrope in ZDA. Glasovanja o osamosvojitvi se je 
udeležilo 93,2 odstotka volivcev. 95 odstotkov teh, 
ki so se plebiscita udeležili, oziroma 88,5 odstot-
ka vseh je glasovalo za slovensko osamosvojitev. 
Za neodvisno in samostojno Slovenijo je glas dalo 
1.289.369 volivcev, proti jih je bilo 57.877 ali štirje 
odstotki, neveljavnih je bilo 12.412 oziroma 0,9 od- 
stotka glasovnic.

Po vsej Sloveniji so odmevale znamenite besede dr. 

Jožeta Pučnika, predsednika koalicije DEMOS in 
hkrati motorja slovenskega osamosvajanja, ki jih je 
na dan plebiscita med čakanjem na rezultate v Can-
karjevem domu izrekel: »Jugoslavije ni več. Zdaj gre 
za Slovenijo.«

Tistega dne, že kmalu po 22. uri, je bilo jasno, da 
je plebiscit uspel, in začelo se je splošno ljudsko 
rajanje po vsej Sloveniji. Predsednik skupščine dr. 
France Bučar je izide plebiscita uradno razglasil čez 
tri dni, 26. decembra 1990. Leto pozneje je bila ob 
prvi obletnici plebiscita razglašena nova slovenska 
ustava, zato ta dan zaznamujemo tudi kot dan us-
tavnosti. V skladu s plebiscitarno voljo slovenskega 
naroda in po pol leta napornih in tveganih priprav 
na osamosvojitev je slovensko politično vodstvo 25. 
junija 1991 razglasilo neodvisno in samostojno drža-
vo, Republiko Slovenijo. Že naslednji dan se je začela 
desetdnevna vojna, ki se je za mlado evropsko državo 
uspešno iztekla.

Zelo dobro se spomnim, da smo si v bloku, kjer smo 
takrat živeli, v kleti uredili zaklonišče. Kot najstnici 
se mi je zdelo nenavadno, čeprav sem razumela, za 
kaj gre. Kljub majhnosti kleti smo prostor prijetno 
uredili, poskrbeli smo tudi za zaloge hrane. Na srečo 
je vse skupaj potekalo precej mirno. Razen ene ne- 
delje. Bilo je jutro, stara starša sta se odpeljala k maši. 
In naenkrat smo slišali tisti prodorni zvok sirene, ki 
je oznanjala nevarnost. Po navodilih smo morali v 
zaklonišča. Strah me je bilo. Za nas ter za babico in 
dedka. Seveda je bila maša prekinjena, dedek ju je 
nameraval peljati domov. Spomnim se, kako sva s se-
stro stali ob glavni cesti in čakali, da se pripeljeta, da 
ju ustaviva in da gremo skupaj hitro v zaklonišče. Bili 
smo prestrašeni, čakali smo. Mimo bloka so se peljali 
tanki. Videla sem jih. Nenavadno. Grozno. Strašno. 

Na srečo je vse skupaj dokaj hitro minilo. Pri nas se 
ni nič dogajalo. Pozneje sem izvedela, da povsod ni 
bilo tako. Naši vaščani so po svojih močeh aktivno 
pripomogli, da je bila ta kratka osamosvojitvena voj-
na za Slovenijo uspešna. Mlajši smo jim za to seveda 
neizmerno hvaležni. Vedno rada prisluhnem pogo- 
vorom o tem vojnem času.

Vir: www.gov.si

Avtor: mag. Tjaša Kos  Foto:  mag. Tjaša Kos, Bernarda Balažic Peček

30 LET
SLOVENIJE
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V sklopu številnih prireditev in slovesnosti ob 30-let-
nici osamosvojitve Republike Slovenije v občinah 
Križevci, Razkrižje, Veržej in Ljutomer so ljutomerska 
veteranska in domoljubna društva pripravila pred-
stavitev zbornika Prlekija v ognju osamosvojitvene 
vojne 1991 – Ljutomer. Zbornik, ki je v nakladi 200 
izvodov izšel v oktobru 2020, sta izdali Policijsko 
veteransko društvo Sever za Pomurje in Območno 
združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer. Po-
leg kratkega opisa bojev je njegov namen prikazati 
predvsem človeško plat vojne, pomoč prebivalstva 
TO in milici pri postavljanju barikad, pomoči pri 
oskrbi enot TO in milice, pridobivanje informacij, 
žrtvovanju ob občutkih, ko jim je domove rušila do 
sedaj njihova JLA. V publikaciji so objavljeni tudi 
dokumenti, pridobljeni iz arhiva slovenske policije, 
zasebnih zbirk piscev in drugih, ki so jih prispevali 
za namen objave.

Ljutomerski častniki, združeni v OZSČ Ljutomer, so 
junija opravili še protokolarni del redne letne kon-
ference. Feliks Mavrič je postal častni član združenja.

Matija Maučec: »Precej naših občanov je aktivno 
sodelovalo v osamosvojitveni vojni. Sam sem bil četni 
bolničar, vendar sem bil razporejen v protihelikopter-
sko enoto. Še zdaj ne vem, zakaj, ampak takrat nisem 
razmišljal, pomembno je bilo, da rešimo Slovenijo. 
Nič drugega ni prišlo v poštev. Zelo dobro se spom-
nim tega zborovanja v Hrastju-Moti, več nas je bilo 
iz Bučečovcev, vendar pozneje nismo bili skupaj. Selili 
smo se iz enega kraja v drugega. Bili smo v Cezanjevcih, 
Ljutomeru, Stročji vasi, selili smo se vsakih nekaj ur, 
da nismo bili na mestu; na koncu pa smo bili v Gornji 
Radgoni pri lovskem domu. Tam naj bi na hipodromu 
namreč pristajali helikopterji. Pred tem sem bil tudi 
v Slovenski Bistrici, kjer smo na tovornjake nalagali 
municijo, v Gornji Radgoni pa smo čakali. Bili smo 
v gozdu kot nepovabljena enota, za katero naj ne bi 
vedeli. Bili smo v pripravljenosti. Zaradi pogajanj 
za umiritev situacije nismo smeli streljati v primeru 
napada helikopterja. Najprej bi morali dobiti dovol-
jenje, da lahko odreagiramo na napad. Imeli smo 
avtomatske puške in M48. Drugega ni bilo. Tam v go-
zdu, skriti, smo bili dva dni. Deset nas je bilo, ne več, 
saj je bila blizu na meji  tudi policija. 

Takrat nismo razmišljali. Če se je treba boriti za Slo-
venijo, smo pač šli. Ne spomnim se, da bi kdo naspro-
toval. Vedeli smo namreč, za kaj gre, in uresničili smo 
nalogo. Braniti Slovenijo. Na Šafarskem so nas na 
koncu razformirali, da smo lahko šli domov. Bil sem 
precej miren, pravzaprav se ni nič dogajalo, ničesar 

IZ NAŠIH VASI
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ni razneslo, niso nas napadli, zato sem bil res miren. 
Moji pa niso vedeli, kje sem. Nihče. Nismo se poslovili, 
kaj šele pogovarjali o tem, kaj se dogaja. Na našo srečo 
je res vse skupaj hitro minilo. In pri nas je bilo zelo 
mirno, v Kačurah, recimo, ni bilo tako.«

Služba za opazovanje in obveščanje je bila v sklopu 
Civilne zaščite zakonsko opredeljena kot služba za 
opazovanje in spremljanje vseh vrst nevarnosti, za 
obveščanje in alarmiranje prebivalstva ob večjih 
nesrečah, v izrednih razmerah, neposredni vojni ne-
varnosti in v vojni. V ta namen je takratna Občina 
Ljutomer formirala občinski center za opazovanje in 
obveščanje. Center je imel oznako C-1474. V službo 
so se vključevale tudi druge organizacije in organi kot 
dopolnilno opazovalno omrežje (delovne organizaci-
je, krajevne skupnosti, gasilci, Rdeči križ …). V času 
osamosvojitvene vojne je center spremljal razmere 
na terenu preko sistema radijskih zvez v krajevnih 
skupnostih, ki je deloval zelo učinkovito. O premikih 
kolon so center obveščale tako krajevne skupnos-
ti kot posamezniki, center pa Obm ŠTO. Pripadniki 
službe so s svojo osebno zavzetostjo glede na razmere 
in razpoložljivo opremo dali pomemben prispevek v 
vojni. Sodelovalo je 34 vpoklicanih pripadnikov.

Emil Ranca: »Bil sem dežuren na krajevni radijski 
postaji, tam za občino. Prenašala so se obvestila, kje se 
gibljejo, kakšno je stanje, kam gredo tanki in vojska. 
Dežuranje je trajalo tri tedne; pri tem nas je sodelova-
lo več in smo se menjavali. Poročanje v okviru terito-
rialne obrambe je bilo dobro urejeno, prisoten pa je 
bil tudi strah. Informacije so bile različne. Ko so tanki 
peljali proti Gornji Radgoni, je bilo pomembno, da 
gre informacija o njihovem gibanju takoj naprej, da 
so bili naši pripravljeni. Imeli smo radijski oddajnik, 
naš radioamater je bil precej spreten. Slišal je, da so 
iskali našo postajo, vendar našega signala niso mogli 
prestreči. Bil je namreč odbit. Verjetno bi takrat strel-
jali na nas. 

Nenavadno se mi je zdelo, da je bila vojska, ki sem 
ji služil, naenkrat proti meni in je napadla Slovenijo. 
Bili so mešani občutki, ampak nismo razmišljali. Niti 
ni bilo časa. Slovenija je naša, ne damo je. To je bilo 
zagotovo. Na srečo je vse skupaj hitro minilo.«

Zvonko Osterc: »Bil sem med prvimi v teritorialni 
obrambi, že 14 dni prej smo bili vpoklicani, vedeli 
smo, da se bo verjetno nekaj zgodilo, da se bo začela 
vojna za Slovenijo. Zbirali smo se v Branoslavcih, Ra-
doslavcih. Problem je bil, da je takratna vojska vzela 
vse orožje, le v Lendavi se to ni zgodilo. Imeli smo ga 
zelo malo. JLA je želela zavzeti vse, tudi meje in vo-
jašnice. Imeli smo nalogo braniti Ormož. Najprej smo 
morali zaustaviti Popova, ki je kasneje vseeno prišel 
do Gornje Radgone. Takrat smo bili jurišni odred in 
ves dan v Ormožu, kjer smo zaščitili most, da vojska iz 
Varaždina ni mogla naprej. Najprej so nekaj ur traja-
la pogajanja. Nasilno so začeli odstranjevati ovire, ker 
pa jim to ni uspelo, so začeli streljati na ovire in most 
se je vnel. Umaknili smo se, oni pa niso mogli čez. To 
je bil prvi spopad, ki se ga dobro spominjam. Ponoči 
smo se umaknili na Kamenščak, naslednji dan pa smo 
že dobili nova navodila. Šli smo na mejo v Središče ob 
Dravi, kjer smo čakali dva dni, saj so bili njihovi tanki 
parkirani na hrvaški strani. Nič se ni zgodilo, zvečer 
smo se umaknili. Nato sem moral v Hrastje-Moto, 
kjer smo bili tri dni, tam smo čakali kot pomoč proti 
novim tankovskim silam, ki so prihajale iz Varaždina 
v Slovenijo proti Gornji Radgoni. V Hrastju-Moti smo 
en tank zaustavili in onesposobili njegove gosenice. 
Potem smo se pred streli umaknili v gozd. V tistem 
času je priletel tudi helikopter, ki smo ga zadeli, zato 
je moral pristati. Popoldne smo izvedeli, da je konec 
vojne. Nekaj dni smo ostali še v pripravljenosti na Raz-
križju. Po treh tednih smo lahko šli domov, vojna je 
bila resnično končana.

Takrat sem bil star 30 let. Dvakrat sem bil v spopa-
du in ni bilo enostavno doživeti vojne na lastni koži. 
Ampak imeli smo srečo, da je trajala tako kratek čas, 
pozneje na Hrvaškem žal ni bilo tako. 

Kaj sem se iz tega naučil? Bil sem v šoli za rezervne 
oficirje. Tam sem se naučil strategije in koncepta JNA, 
to nam je bilo v pomoč. Ko braniš svojo zemljo, ne 
razmišljaš o strahu. Naš cilj je bil ubraniti slovenske 
domove. Vedeli pa smo tudi, da je imela JNA veliko 
slovenskih in hrvaških vojakov, ki se niso hoteli bo- 
riti proti nam, zato so se umaknili. Tako vojska, ki 
sem jo služil, kot tudi osamosvojitvena vojna sta bili 
pomembni izkušnji. Naučili sta me je discipline, bilo 
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je naporno, v kratkem času sem takrat vidno shujšal. 
Današnja mladina bi morala vojaški rok služiti vsaj 
šest mesecev.

Na osamosvojitveno vojno za Slovenijo me bo vedno 
spominjal tudi prejeti bronasti znak Rudolfa Mai- 
stra. Ponosen sem, da sem lahko naredil nekaj za našo 
državo!«

Današnja mladina si lahko le predstavlja, kako je bilo 
leta 1991. Seveda so se naučili pomembnih datumov, 
ki zadevajo osamosvojitev Slovenije:

• 23. decembra 1990: plebiscit o neodvisnosti,
• 23. decembra 1991: sprejem nove slovenske 

ustave.
• 25. junija 1991: razglasitev neodvisnosti Re-

publike Slovenije,
• 15. januarja 1992: Evropska unija uradno 

prizna Slovenijo,
• 22. maja 1992: Slovenija postane stalna član-

ica OZN,
• februarja 1999: pridružitveni sporazum z EU 

stopi v veljavo,
• 29. marca 2004: Slovenija postane članica 

NATO,
• maj 2004: vstop v EU,
• januar 2007: Slovenija uvede evro.

Od 1. januarja do 30. junija 2008 je Slovenija prvič 
predsedovala Svetu Evropske unije, zdaj mu drugič. 

Veronika Kos: »Samostojnost, vrednota ki je za mar-
sikoga samoumevna, spet za druge ne. Je vrednota, na 
katero smo Slovenci v tem letu pomislili največkrat, 
saj smo praznovali kar 30 let od osamosvojitve naše 
Slovenije. 

Ravno okrogla obletnica nam je dala misliti, kaj sploh 
za vsakega od nas pomeni samostojnost. Ogromno 
pomeni predvsem starejšim, ki so bili priča vojni za 
osamosvojitev, mladim pa je samoumevno, da živimo 
v svoji državi, s svojimi pravicami in nikomur ne pri-
padamo. Lahko bi bilo drugače, lahko se vprašamo, 
kaj bi bilo, če se ne bi osamosvojili. Morda bi bili še 
vedno pod vplivom močnejših držav, lahko bi se Jugo-
slavija ohranila vse do danes … 

Lahko bi se zgodilo marsikaj, a o tem raje ne razmišljaj- 
mo preveč, raje se posvetimo stvarem, ki so se zgodile 
in se pri sebi zamislimo, kaj nam pravzaprav pomeni 
samostojnost. Sama gledam na to kot na pravilen kor-
ak, ki so ga storili naši predniki. Jugoslavija je imela 
mešano prebivalstvo, sestavljali so ji Slovenci, Hrvati, 
Srbi, Bosanci in mnogi drugi; vsak narod je na prvo 
mesto postavljal sebe in zato je prihajalo tudi do kon- 
fliktov. Velikokrat slišimo, da smo bili Slovenci hlap-
ci, in z osamosvojitvijo smo pokazali, da znamo tudi 
sami razmišljati s svojo glavo. Kakšne so bile politične 
razmere v tistem času, ne vem, vendar v primerjavi s 
sedanjimi razmerami opažam, da so bili takrat poli-
tiki in vsi prebivalci Slovenije istega mnenja, vsi so si 
želeli samostojne Slovenije.  

Ravno takšno razmišljanje nam da vedeti, da moramo 
biti bolj hvaležni za to skupno odločitev. Slovenci smo 
s tem dokazali, da znamo razmišljati s svojo glavo in 
smo kot narod zelo povezani. Naj bo tudi v prihodnje 
tako!«
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Konji in kasaški šport puščajo že od nekdaj pomem-
ben pečat v naši občini, še vedno pa ta dva dejavni-
ka sooblikujeta današnje življenje kar nekaj družin, 
ki se ukvarjajo z vzrejo konj in aktivno sodelujejo v 
kasaškem športu. Lahko bi rekli, da v kasaškem špor-
tu prevladujejo predvsem moški, kar se kaže tudi v 
deležu zastopanosti tekmovalcev na kasaških dirkah. 

Obstaja pregovor, ki pravi, da ženska podpira tri vo-
gale pri hiši. Velikokrat pa ostane delo žensk neopaže-
no, premalo vidno in izpostavljeno. Tudi v kasaškem 
športu ženske prispevajo velik delež svojega časa in 
energije, da se lahko kažejo končni uspehi. V tokrat-
nem članku bom izpostavila tri prijateljice iz naše 
občine, ki so na takšen ali drugačen način povezane 
s konji. Darja Antolin, Nina Zorko in Tina Štremfelj 
prihajajo iz konjerejskih družin in so bile že od malih 
nog obdane s konji, zato sem jih povprašala, kaj jim 
v življenju pomenijo konji in kakšen je njihov odnos 
do konjev. 

Tini Štremfelj so bili konji po družinski tradiciji 
njenega očeta (Janeza Štremflja) in celotne družine 
položeni že v zibelko. V njenem domačem kraju niso 
imeli ravno dobrih pogojev za delo s tekmovalnim 
kasačem. Trening je potekal po terenu, najbližji hipo-
drom pa je bil od doma oddaljen 25 km. Pred dvanaj- 
stimi leti se je preselila k Janku Sagaju v Ključarovce 
in si z njim ustvarila družino; tako so konji postali 
služba in prosti čas. Na konje gleda kot na otroke, 
ki jih je treba vzgajati, hraniti in biti z njimi miren 
ter potrpežljiv. Pomembno je, da jih pohvališ, kar oni 
zelo čutijo in ti potem vračajo.

Sagajevi zadnje čase žanjejo velike uspehe na po-
dročju kasaškega športa, veliko zaslug za to ima tudi 
Tina. Pri njih trenutno skrbijo za 14 kasačev, od tega 
jih je 8 v treningu. V družini so najbolj ponosni na 

lanski Slovenski kasaški derbi, saj so prva tri mesta 
zasedli konji, ki so se skotili v njihovem hlevu in z 
vsemi tremi je preživela veliko časa. V lepem spo-
minu ji ostajajo tudi vse večje dirke v Sloveniji in 
tujini: državna prvenstva za dvo- in triletne kasače, 
Šampionat Slovenije, memoriali naših uspešnih kon-
jarjev v tujini, kot so Dužjanca v Srbiji in Hungaria 
Dij na Madžarskem. Imena, kot so Dora November, 
Ani November, Dinka, Digedo, All Juliano S, Tars 
Stars, Magic Look in Maugli bodo vedno ostala v nje-
nem najlepšem spominu. Pri tem dodaja, da je zelo 
ponosna na partnerja Janka, saj v tem športu redko 
najdemo človeka, ki ima toliko vlog kot on: rejec, 
lastnik, trener, voznik in kovač. Prav tako izpostavlja 
oba otroka, Luka in Nino, ki sta s poniji pričela svojo 
kasaško kariero in že izkusila slast zmage. Luka je s 
ponijem celo dvakrat zapored zmagal na Šampionatu 
za ponije v Križevcih. 

Tina meni, da konj potrebuje veliko pozornosti in 
časa, tekmovalni konj pa vse to potrebuje še v večji 
količini. Njena vloga je skrb za red v hlevu, popol-
na oskrba, priprava krme in žita, hranjenje, priprava 
opreme in vse, kar je potrebno za tekmovalnega kon-
ja. Ko pa se odpravijo na dirke, je poleg konj treba 
pripraviti tudi vso opremo ter hrano in pijačo. Janku 
pomaga tako pri treningih kot tudi pri kovanju. Tina 

Avtor: Urška Osterc

Foto: osebni arhiv Tine Štremfelj, Dušan Zorko, Boris Vranič 
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je desna roka pri vsakem delu. Njena pomembna 
vloga je tudi skrb za plemenske kobile in žrebeta. 
Zelo je hvaležna, da ima tako potrpežljiva otroka, 
ki razumeta njeno delo, saj njena služba nima niti 
vikenda niti praznika. Zelo rada pomagata v hlevu in 
tako lahko preživijo več časa skupaj. Po drugi strani 
pa meni, da so kljub napornemu delu tudi prednos-
ti, saj lahko čas dela razporedi in prilagodi različnim 
situacijam. 

Tina je v preteklosti tudi aktivno tekmovala na 
kasaških stezah: »Za mano je 8 let vozniške kariere, 
imam 24 štartov, od tega 3 zmage, 2 drugi in 2 tretji 
mesti. Svoj prvi štart sem imela pri 17 letih, ko se v 
življenju še z ničemer ne obremenjuješ. Zadnji štart 
sem zaključila z Državnim prvenstvom za 2-letne 
kasače, in sicer na 7. mestu. Najbolj pa sem ponos-
na na zmago z Jankovo kobilo Doro November v dirki 
za pokal občine Križevci leta 2006 v Ljutomeru. Ko 
sem rodila svojega drugega otroka, sem skrb usmerila 
na otroka. Tekmovati res nimam več želje, saj sem že 
ob hipodromski stezi dovolj nervozna. Mislim, da sva 
z Jankom glede tega prava ekipa, saj je on nervozen 
pred dirko, ko sem s konjem jaz, jaz pa med dirko, 
ko ima konja v vajetih Janko. Čas teče in mišljenje se 
spreminja. Menim, da mora imeti vsak svojo vlogo. 
Janko je strokovno podkovan in ima v dirki zelo tek-
movalno roko in mirne živce.« 

Nina Zorko prihaja iz družine Pirc, konjerejske 
družine, ki je dejansko že vse življenje obdana s kon-
ji. Z možem Dušanom sta se spoznala preko kasaške-
ga športa in nadaljujeta tradicijo obeh družin. Nini 
konji veliko pomenijo, saj je mnenja, da ko enkrat 
začneš živeti in deliti življenje z njimi, brez njih ne 
moreš več. Trening konjev in delo z njimi ji dajeta 
energijo in sprostitev ob napornem tempu življenja. 

Nina je mamica dveh punčk in aktivno vpeta v delo 
družinske gostilne Zorko. Sama pravi: »Konji našo 
družino zelo povezujejo. Večino prostega časa nameni-
mo prav njim. Tudi obe hčerki sta že pokazali ljubezen 
do teh živali. Moj dan je res pester. Včasih ni ravno 
lahko vsega uskladiti, ampak nekako nam zaenkrat 
še kar uspeva. Čas za trening ponavadi izkoristiva 
zjutraj. Potem sledi delo v gostilni. Jaz sem večinoma 

v dopoldanski izmeni, popoldne pa čas izkoristim za 
hčerki Nežo in Nejo. Moja vloga pri konjih je ta, da 
stojim Dušanu ob strani in da ga podpiram v špor-
tu, ki zahteva veliko časa, odrekanja in tudi finančno 
ni ravno najcenejši. Ponavadi poskrbim, da je opre-
ma pripravljena in čista za dirke. V zadnjem času, ko 
nam jo je zagodel koronavirus in sem imela več časa, 
pa sem se odločila, da po dolgem času sedem nazaj v 
sedlo. Trenutno treniram enega konja pod sedlom; v 
treningu imava tri konje, od tega sta dva last mojih 
staršev, s katerima odlično sodelujemo. Oče zelo ve-
liko vlaga v vzrejo žrebet, ki jih midva potem dobiva 
v trening.«  

Nina Zorko se ni nikoli aktivno ukvarjala z jahanjem, 
so pa pri njih doma veliko trenirali kasače pod sed-
lom in ji je ta način treninga bližje kot klasično tre-
niranje kasačev s sulkijem. V preteklosti je sodelovala 
kot voznica in zabeležila pet štartov, pozneje pa je še 
nekajkrat tekmovala v dirkah kasa pod sedlom. Tre-
nutno ne razmišlja, da bi se ponovno podala na hipo-
dromske steze kot voznica, saj je bila v mlajših letih 
brez skrbi in je sproščeno sedla v sulki ter odpeljala 
dirko. Odkar je postala mama, preveč razmišlja, ana- 
lizira in vidi veliko več nevarnosti. Meni, da moraš 
biti v dirki sproščen in neobremenjen, zato je najbol-
je, da vajeti prepusti Dušanu, sama pa s hčerkama 
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navijajo za ograjo. Nini in Dušanu je uspelo osvojiti 
kar nekaj lepih dosežkov v kasaškem športu, v njenih 
lepših spominih ostaja prvo mesto na Slovenskem 
kasaškem derbiju leta 2019 s konjem Jimpeto Joyem 
in lanskoletna tretja zaporedna zmaga v memorialu 
Janka Makoterja ter osvojen prehodni pokal v traj-
no last s kobilo Vittorino Jet. V prihodnje si želi, da 
bi jih konji še naprej tako povezovali in da bosta s 
svojim trudom in voljo poskušala osvojiti še kakšen 
nepozaben dosežek. 

Darja Antolin prihaja iz znane prleške konjerejske 
družine Jureš iz Babincev. Konji ji predstavljajo 
sprostitev, čas, ki ga nameni samo zase. Zanjo so kon-
ji nesebični in nudijo ogromno topline in ljubezni. 
Meni, da so vsi, ki se ukvarjajo s konji, na nek način 
zaljubljeni vanje. 

Ženske v današnjem času so v veliki večini dvojno 
obremenjene – redno zaposlene, hkrati pa še mame 
in gospodinje. Darja je tako poleg redne zaposlitve 
mama treh otrok, aktivno pa se ukvarja še s kasaškim 
športom. V svoji mladosti je igrala odbojko, ki jo je 
naučila tudi dobre organizacije. V njihovi družini ni 
nikoli dolgčas, sinova Domen in Nejc trenirata no-
gomet, medtem ko hčerka Lana obiskuje plesni tečaj. 
Poleg vseh svojih rednih obveznosti je Darja v prej- 
šnji sezoni sodelovala tudi kot pomočnica trenerja 
ŽOK Ljutomer pri članicah, ki tekmujejo v 1b ligi. 
Njena organizacija dela poteka s pomočjo družine 
in si med seboj pomagajo. V veliko pomoč so ji tako 
mož David, otroci in Davidovi starši. 

Darja je še vedno aktivna voznica; v letošnji sezoni je 
tako osvojila pokal Agate na lenarškem hipodromu 
Polena. V tradicionalni dirki tekmujejo zgolj pred-
stavnice nežnega spola, osvojila pa jo je s 7-letno 
kobilo Donnino iz hleva Ekipe S.K.P. Darja je s ko-
bilo Adonelo prav tako to sezono med konkurenco 
štirinajstih voznikov konj osvojila prvo mesto na 
kasaških dirkah v Stožicah, ki so potekale 4. 7. 2021. 
Pravi, da ji je bila vožnja kasaških dirk položena že 
v zibelko. Zanimalo me je, kakšni so njeni občutki 
med dirko oz. tekmovanjem: »Uživam v spoznavan-
ju njihovega karakterja. Da z možem Davidom iz 
prestrašenega žrebeta vzrediva tekmovalnega konja, 

ki na stezi pusti srce, pa si štejem kot poseben privi-
legij. Rada imam adrenalin, hitrost in tekmovalnost.  
Med  dirko občutim vse to. Tekmovati sem začela kot 
14-letno dekle leta 2003. Najbolj mi je ostal v spominu 
moj drugi štart na Brdu pri Kranju, saj sem tam prvič 
zmagala. Tekmovanja na Norveškem, Madžarskem, 
Švedskem in v Italiji so bila prava doživetja. Dobre 
uvrstitve doma pa imajo poseben čar, saj so ob tebi 
prijatelji, s katerimi proslaviš in nazdraviš. Vsi dosež-
ki na dirkah so rezultati uspešnega sodelovanja z do-
brimi prijatelji.« V preteklosti je bila zaradi svojih 
uspehov na kasaških stezah tudi večkrat kandidatka 
za naziv športnice leta Športne zveze Ljutomer. 

V naši občini je še veliko žensk, ki se na takšen ali 
drugačen način ukvarjajo s konji in si zaslužijo vse 
pohvale. Ker pa niso bile izpostavljene v tokratnem 
članku, bodo priložnost v glasilu dobile naslednjič. 
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Rejništvo je posebna oblika varstva in vzgoje, namen-
jena otrokom, ki iz različnih razlogov ne morejo žive-
ti v svoji biološki oziroma matični družini. Namen 
rejništva je, da se otrokom pri osebah, ki niso nji-
hovi starši, tj. v rejniških družinah, omogoči zdrava 
rast, izobraževanje, skladen osebnostni razvoj in us-
posobitev za samostojno življenje ter delo. V rejništ-
vu se otrokom nudi topel dom, varno zavetje, nego, 
vzgojo, varstvo, nesebično ljubezen, spoštovanje ter 
pozitivno izkušnjo družinskega življenja. Rejništvo 
naj bi bilo v osnovi kratkotrajno, dokler se razmere 
v domačem okolju otroka ne uredijo do te mere, da 
se lahko otrok zopet vrne v matično družino. Otroci 
v rejništvu praviloma imajo stike s starši in drugimi 
svojci. 

Vsaka oseba, ki želi postati rejnik, mora pridobi-
ti dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti. Vlogo 
vloži pri krajevno pristojnem centru za socialno 
delo, kjer pridobi tudi vse ostale informacije.

Slavica Kosi iz občine Križevci je dovoljenje za izva-
janje rejniške dejavnosti pridobila leta 2004.  V tem 
času je imela v rejniški družini nameščenih 6 otrok.

Slavica Kosi je topla, prijazna, odprta in komunika-
tivna oseba, ki je svoje delo opravljala odgovorno in 
zavzeto. Znala je prepoznati otrokove potrebe, težave 

in posebnosti, sprejemala je njihovo drugačnost in 
jim dajala podporo pri njihovi osebni rasti in dvigu 
samozavesti. Udeleževala se je skupine za samopo-
moč rejnicam na CSD Pomurje, Enota Ljutomer. 
Sodelovala je z matičnimi družinami otrok in imela 
do njih spoštljiv odnos. Prav tako jim je pomagala z 
lastnimi življenjskimi izkušnjami, nasveti in znanji, 
ki jih je pridobila med izvajanjem rejniške dejavno-
sti. Svoje delo je predstavila na TV Dobro jutro, na 
nekaterih lokalnih radijskih postajah ter v časopisu 
Vestnik.

Leta 2015 je na podlagi predloga Centra za socialno 
delo Ljutomer prejela priznanje za dolgoletno in us-
pešno izvajanje rejništva s strani Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Republika Slovenija podeljuje rejnicam in rejnikom 
na podlagi Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti 
priznanja za dolgoletno in uspešno izvajanje rejniške 
dejavnosti. Minister za družino, delo, socialne zadeve 
in enake možnosti vsako leto na predlog komisije za 
priznanja podeli omenjena priznanja. Vsako leto 
podelitev priznanj poteka na slovesnosti v okviru 
podelitve priznanj vsem, ki delujejo na področju so-
cialnega varstva. 

Letos Slavica Kosi zaključuje svojo pot rejnice, zato 
bi se ji radi tudi v imenu celotnega kolektiva CSD 
Pomurje, Enota Ljutomer, zahvalili za ves njen trud, 
predanost in sodelovanje. Verjamemo, da jo bo iz-
kušnja spremljala v nadaljnjem življenju. Želimo ji 
obilo sreče, zdravja, ljubezni in zadovoljstva. In kot 
je Ezop zapisal: »Nobeno prijazno dejanje, naj bo še 
tako skromno, ni nikoli vrženo proč.«

Avtor: Strokovni delavci Centra za socialno delo Pomurje, Enota Ljutomer

REJNIŠTVO IN 
SLAVICA KOSI

vir: www.rejniskodrustvoslovenije.si
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Vaščani naselij Bučečovci in Zasadi so v soboto, 
27. marca 2021, organizirali čistilno akcijo. Rezul-
tat njihovega dela kaže, da je veliko ljudi še zmeraj 
premalo osveščenih in odgovornih glede odlaganja 
odpadkov v naravo. Veliko težavo so ponovno zaz-
nali na parkirišču nasproti bencinskega servisa v 
Bučečovcih, kjer se odpadki kar kopičijo. Številne 
odvržene pločevinke, plastika in papir v naravi res 
niso odraz čiste družbe. Vaščani si želijo čiste oko-

lice, saj se dnevnim delovnim migrantom na tej lo-
kaciji omogoča brezplačno parkiranje. Najmanj, kar 
lahko pričakujejo od uporabnikov parkirišča, pa je 
prav to, da okolico pustijo čisto in odpadke vzamejo 
s seboj ter jih odvržejo v koš na primernem mestu. 

Preteklo šolsko leto so se tekmovanja iz razvedrilne 
matematike udeležili trije dijaki Gimnazije Franca 
Miklošiča Ljutomer, med njimi tudi Filip Zver, ki je 
letos zaključil 1. letnik. Tekmovanje iz razvedrilne 
matematike preverja sposobnosti spretnega razmiš- 
ljanja in poteka na šolski ter državni ravni. Naloge 
zajemajo predvsem prostorsko predstavljivost. Tek-
movanje na šolski ravni traja 90 min, na državni pa 
120 min. Filip že več let sodeluje na tem tekmovanju 
in dosega odlične rezultate, zato se je odločil tekmo-
vati tudi letos. Prav tako se mu naloge zdijo zabavne, 
pripravljanje pa ne tako naporno. Za pripravo rešu-
je naloge s starejših tekmovanj. Med pisanjem je 
pozoren, da vsako nalogo reši čim hitreje in mu ne 
zmanjka časa. Letos je dosegel izjemen rezultat, os-

vojil je 1. nagrado in zlato priznanje, kar pomeni, da 
je bil najboljši v 1. letniku v Sloveniji. Pometel je z vso 
konkurenco, drugouvrščenega pa je premagal za kar 
27 točk. Seveda je z uspehom zelo zadovoljen. Sicer 
tudi njegova pričakovanja glede na pretekle rezultate 
niso bila ravno majhna. Filip pravi, da bo tudi v pri-
hodnje poskušal vložiti čim več truda za čim boljše 
dosežke.

Avtor: mag. Lidija Domanjko  |  Foto: Simona Šijanec

Avtor: mag. Sara Vaupotič, Filip Zver  |  Foto: osebni arhiv Filipa Zvera
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Slovenska bakla iz nerjavečega jekla in bukovega lesa 
za olimpijske igre v Tokiu 2020 je zadnji dan šolske-
ga leta obiskala tudi našo občino. Bakla je nastala v 
Mežiški dolini v Slovenski industriji jekla kot priklon 
Ravenčanom in vsem jeklarjem za doprinos k večsto-

letni tradiciji ter vsem športnikom, ki so barve Slo-
venije zastopali na olimpijskih igrah v Tokiu. 

Slovenska bakla predstavlja simbol povezovan-
ja; s svojim potovanjem po Sloveniji želi povezati 
občanke in občane vseh 212 občin, v njih prebudi-
ti jekleno voljo in širiti vrednote olimpizma. Baklo 
so si ponosno predali in z njo pretekli častni krog v 
parku doživetij župan mag. Branko Belec, predsed-
nik športne zveze Milan Majcen, križevski športniki, 
občinski svetniki in občinska uprava, učitelji, šolarji 
ter otroci vrtca.

Avtor: Urška Osterc  |  Foto: Jure Banfi

OLIMPIJSKA BAKLA 
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Britanska kratkodlaka mačka je brez dvoma ena od 
najpopularnejših kratkodlakih pasem. Njena pri- 
kupna narava skupaj s čokato mišičasto zgradbo 
telesa, zaokroženimi kratkimi ušesi, z ekspresivnimi 
okroglimi očmi ter s čvrstim in gostim kožuščkom 
spominja na mehkega plišastega medvedka. Ima-
jo dobro razvit prsni koš, kratke in krepke noge ter 
kratek in debel rep. Zaradi njihove glave in poudar-
jenih ličnic dajejo britanke vtis, da se smejijo. Samci 
lahko dosežejo telesno težo tudi do 10 kg, medtem 
ko samičke nekoliko manj. Njihova življenjska doba 
traja od 12 do 17 let.

Britanske kratkodlake mačke so zelo prikupne narave 
in priljubljene. V naši družini smo vsi veliki ljubitelji 
živali, zato nas je do njih privedla velika ljubezen in 
veselje do mačk. Naše muce so del našega življenja, 
našega vsakdana, živijo z nami in so naši družinski 
člani. Sprva smo imeli samo eno, nato smo se odločili 
še za drugo in tretjo … in četrto … in peto … Sedaj 
jih imamo dovolj za vsakega družinskega člana. Prav 
zaradi njihove priljubljenosti med ljudmi smo se 
odločili tudi za vzrejo.

Naše vzrejališče Teddyscats se nahaja v Križevcih pri 
Ljutomeru in že sedmo leto deluje pod okriljem TICA 
(The International Cat Association), Mednarodnega 
mačjega združenja, ki je največji svetovni genetski 
register mačk in je prisoten po vsem svetu. Imamo 
odlične mačke, ki na razstavah dosegajo vrhunske 
rezultate. Zanje imamo veliko povpraševanja iz cele 
Evrope in drugih držav. Nekaj naših mladičev že 
kraljuje v novih domovih po Sloveniji, Hrvaški, ZDA, 
Poljski, Češki, Črni Gori, Bolgariji, Avstriji … Ker pa 
je za vrhunsko kakovost nadaljnje vzreje mačk tre-
ba iskati mačke širom po Evropi, imamo tudi sami 
mačke svetovno znanih vzrejališč iz Rusije in drugih 
evropskih držav. 

Naše mucke so redno negovane, oskrbovane, pregle-
dane, cepljene, opravljene imajo vse genetske teste, 
so zdrave in pod stalnim veterinarskim nadzorom. 
Deležne so naše pozornosti, saj živijo z nami v hiši 
z možnostjo izhoda v zunanji park, kjer imajo svoj 
pravi habitat, so aktivne, občudujejo naravo in 
poslušajo oglašanje ptic. Ker nam je njihovo zdrav-
je na prvem mestu, jim privoščimo enako dobro 
kot sebi. Britanske kratkodlake mačke potrebujejo 
ljubezen in pozornost, če želijo postati zvesti, ljubeči 
spremljevalci; več pozornosti in naklonjenosti jim 
boste namenili, več vam bodo povrnili. Britanke niso 
mačke za v naročje, raje bodo sedle zraven vas ali se 
vam zvile med nogami.  Obstajajo pa tudi izjeme. V 
našem vzrejališču so obdane s toliko ljubezni, da se 
nočejo ločiti od nas. Spremljajo nas prav povsod, v 
vsako sobo, najbolj pa uživamo zvečer, ko se družina 
po napornem dnevu zbere pred televizijo in se pride-
jo prav vsi crkljat in iskat svojo pozornost. Velikokrat 
tudi skupaj zaspimo.

Te mucke delujejo zelo protistresno. Ko pridemo do-
mov utrujeni, slabe volje, nerazpoloženi, brez energi-
je … nas puhaste kepice, ki jim pravimo tudi plišasti 
medvedki, v trenutku napolnijo s pozitivno energijo, 
ki jo oddajajo, in pozabimo na vse slabe stvari. To 
so zelo priljubljeni hišni ljubljenci in jih priporoča-
mo vsakomur, ki ima rad živali, jih sprejme za svoje 
družinske člane, jih obravnava sebi enakovredno in 
je zanje pripravljen narediti vse ter skrbeti za njih 
ko konca življenja. Za nas je zelo pomembno, da so 
zdrave, zadovoljne, živijo brez stresa, da so zaželene 
ter deležne topline in bližine dobrih ljudi.

Avtor: Sara Vaupotič, mag. Hermina Vrbanjšak |  Foto: Sara Vaupotič
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Društvo Beličnik je na dan praznika Natura 2000 
na svojem prvem javnem dogodku v živo pripravilo 
srečanje v naravi. Zbrali smo se 21. 5. v ciglencah v 
Borecih, kmalu po odpravi nekaterih epidemioloških 
ukrepov, zato smo se odločile za skromnejšo izvedbo 
in poslale vabila ljudem, ki bi jih to utegnilo zanima-
ti, in tistim, ki nam sledijo na Facebooku. 

Na povabilo so se odzvali tudi na Institutu Lutra. 
Po uvodni predstavitvi društva in rezultatov akcije 

prenašanja dvoživk smo besedo predali gostji, bio- 
loginji Lei Likozar iz Kranja. Od nje smo želeli izve-
deti čim več o vidri in bobru, ki ju srečujemo v naši 
občini; zkazalo se je, da smo naleteli na res podko-
vano osebo z zanimivim slogom podajanja dejstev. 
Tako smo lahko slišali, da vidra kot mesojedka uživa 
ribe in mehkužce, vendar ne večjih od 15 cm. Za po-
more večjih rib torej ne moremo kriviti gostodlake 
gospodarice voda. 

O bobrih kot vegetarijancih pa je bilo najbolj zanimi-
vo dejstvo, da kot pravi arhitekti skrbijo za gradnjo 
jezov, s katerimi se bogati vodnatost območij, kar 
pozitivno vpliva na kvaliteto pitne vode. To počne-
jo z namenom lažjega doseganja višjih leg dreves in 
obvodne vegetacije, s katere oskubijo skorjo, ki jim 
je pozimi glavni vir hrane. V ozelenjenem delu leta 
se najde še drugo rastlinje, ki bogati bobrov meni, 
za delikateso pa si radi postrežejo s sadnim drevjem. 

Glasbeno pot petnajstletne Žive Jurič iz Ključarovcev 
lahko spremljamo že nekaj časa in vedno znova nas 
navdušuje s priznanji in nagradami, ki so rezervi-
rane samo za najboljše violiniste.

Spomnimo: v letih 2013, 2014, 2015 in 2017 je na 
festivalu violinistov Jaz imam pa goslice posegla po 
najvišjih točkah ter osvajala zlata priznanja, na 44. 
tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije 
(TEMSIG) je dosegla drugo nagrado v prvi kategoriji 
ter zlato plaketo in posebno priznanje za najboljšo 
izvedbo obvezne skladbe, na 18. regijskem tekmo-
vanju mladih glasbenikov Štajerske in Pomurja je 
osvojila zlato priznanje z največ doseženimi točka-
mi, na 9. mednarodnem tekmovanju in festivalu za 
soliste ter komorne skupine pa je prav tako osvojila 
zlato priznanje. Na 47. TEMSIG-u je dosegla zlato 
priznanje in drugo nagrado ter posebno priznanje 

za najboljšo izvedbo obvezne skladbe. Na Soboškem 
festivalu aprila 2019 je prejela zlato priznanje, na-
grado občinstva in lavreat. Svoj talent je razvijala 
pod vodstvom Andreje Klinc. Živa je v šolskem letu 
2020/21 zaključila prvi letnik na Konservatoriju za 
glasbo in balet Maribor in tudi tukaj blesti. Letos je 
pod mentorstvom Petra Kuharja na 50. TEMSIG-u 
osvojila zlato priznanje, in sicer drugo nagrado, 
kot izjemen rezultat pa moramo omeniti tudi, da je 
priznanje dobila že tretjič zapored. Gre za pomemb-
no tekmovanje, ki poteka na vsaka tri leta; nagrajen-
ci TEMSIG-a so praviloma na kasnejši poklicni poti 
nosilci glasbenega življenja v Sloveniji, mnogi pa so 
uspešni tudi v tujini.

Ponosni na Živo želimo, da ji zahtevna glasbena pot 
še naprej teče gladko in uspešno.

Avtor: Vesna Kitthiya  |  Foto: Barbika Žunič

Avtor: Alja Bajc Kosi  |  Foto: Lea Pavlič
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Letošnje leto je zelo ugodno za dvoživke, čeprav se ni 
začelo po pričakovanjih. Na predvečer  8. februarja, 
ko je večina skrbela za kulturo med štirimi zidovi, je 
bil dan topel in deževen, netipičen za prvo polovico 
februarja. Po intuiciji je bilo treba pogledati na teren 
in bilo je kaj videti – ogromno rjavih žab na prvem 
letošnjem pohodu do mrestišča. 

Februarja smo s krajšimi vmesnimi ohladitva-
mi opravili dobro desetino dela, najbolj aktiven pa 
je tradicionalno marec, ko smo opravili kar 95 % 
prenosov. Vmes so na mrest slabo vplivale pozebe, 
saj povzročijo odmrtje dela mresta. Tudi ohladitve 
so poskrbele za zmanjšano aktivnost ali prekinitev 
selitvene dinamike. Zaradi spremenljivega vremena 
smo akcijo zaključili šele 27. aprila in že takrat so bili 
prehodi žab manj intenzivni. Skupaj smo tako pro-
ti mrestiščem čez cesto prenesli več kot 10200 žab, 
med njimi tudi česnovke, rege in velike pupke, če 
naštejemo izjemne primerke. Večinoma prevladujejo 
krastače, rosnice, sekulje, plavčki in zelene žabe, ve-
liko je tudi navadnih pupkov. 

Letos je bilo manj stalnih prostovoljk, v vesel-
je pa nam je bilo, da so se nam občasno pridružili 

tudi prostovoljci iz drugih občin. Ugotovili smo, da 
žabe ne uporabljajo podhoda pri kokošji farmi, saj 
se zaradi poseka dreves nimajo namena vračati na 
opustošeno območje. Najbrž še kdo po vseh teh letih 
pričakuje, da se bo situacija kar sama od sebe uredi-
la, a na žalost ni tako. Fizične ovire in podhodi sami 
po sebi niso dovolj, saj je treba zgraditi podhode bolj 
zgoščeno, prav tako pa narediti trajne fizične ogra-
je na obeh straneh. Primer dobre prakse je v Avstriji 
pri Nežiderskem jezeru, ki je evropska norma za so- 
dobne rešitve sobivanja ljudi in prostoživečih živali.
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Svoja drevesa lahko torej zaščitite z mrežo, da pa bo-
bri ne bi stradali, jim zasadite vrbove šibe.

Uničevanje bobrišč in vidrišč, ubijanje in preganjan-
je teh živalskih vrst prepoveduje zakonodaja, obsta-
jajo pa humani ukrepi sobivanja in omilitve škode, 
ki jo povzročijo. Za to pa je potrebna volja in želja 

pristojnih po sodelovanju s stroko. 

Ob koncu, ko se je že zmračilo, smo določevali še ne-
topirje in se poučili o njihovi nenadomestljivi vlogi 
v okolju. Zlasti zanimivo je zvenelo cmokanje, kajti 
lačna netopirjeva usta pospravijo na tisoče žuželk 
na noč. Usodno zanje je svetlobno onesnaževanje, 
izginjanje dupel in neprodušno zapiranje streh. Ne-
topirji so med drugim tudi pomembni opraševalci. 
Človek ponižno pomisli, da brez ohranjanja divje, 
neukročene narave ostane prepuščen bolj ali manj 
sam sebi in ni denarja, ki bi ga lahko izplačali naravi, 
živalskim vrstam za vso opravljeno delo. Še dobro, 
saj bi bankrotiral.

Avtor: Vesna Kitthiya  |  Foto:  Klavdija Šalamun
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Pust je čas zabave, plesa, veselja, smeha in razigranih 
maškar. Zaradi posebnih ukrepov smo  letošnje pus-
tovanje v vrtcu izvedli v posameznih oddelkih. Na 
ta dan se v vrtcu pripravljamo že nekaj dni prej, se 
pogovarjamo o pustu,  okrasimo igralnice in skupne 
prostore ter izdelujemo maske. Letos so se otro-
ci oddelka 3‒4 leta z vzgojiteljicama odločili, da si 
izdelajo skupinske pustne maske. Otroški prstki so  
ob pomoči vzgojiteljic izdelali kostume za klovne. 
Nekaj dni pred pustom so se našemili v skupinsko 
masko, se zabavali, rajali ob otroški glasbi, se igrali 

z baloni ter se predstavili ostalim otrokom v vrtcu. 
Naš namen je, da otrokom čim bolj približamo pust, 
se družimo in skupaj ustvarjamo.

Deček iz sosednje skupine je z navdušenjem pri-
povedoval o paličnjakih, ki jih imajo doma. Otroci 
so ga z zanimanjem poslušali in eden izmed njih je 
dal pobudo, da paličnjake prinese v vrtec. Terarij za  
paličnjake smo že imeli, ker nam je pred leti palič- 
njake v vrtec prinesla njegova starejša sestrica.

Paličnjaki v živem kotičku so postali del našega vsak-
dana. S pomočjo knjig, enciklopedij in spleta smo 
spoznali več vrst paličnjakov. Skupaj z otroki skrbi-
mo za avstralske paličnjake, ki so še posebej zanimi-
vi, saj z upognjenim repom izgledajo kot škorpijoni, 
vendar so povsem nenevarni. Njihovo bodičasto telo 
posnema avstralsko grmičevje, da pa bi bila kamu-
flaža popolna, pri premikanju oponašajo gibanje 
listja v vetru. Prihod novih prebivalcev v našo ig-
ralnico je prinesel veliko veselja, otroci z zaniman-
jem in aktivno sodelujejo pri pripravi življenjskega 
prostora zanje, skrbijo za prinašanje hrane, čiščenje 
ter vlaženje terarija. Spremljamo njihov življenjski 

krog od jajčec, mladičkov do življenja odraslih živa-
li, prehranjevanje, levitev pa tudi njihovo smrt. Ve-
likokrat se želijo s paličnjaki pogovarjati, jih božati, 
ob tem pa so se razvile zanimive in poučne vsebine 
ter aktivnosti o živalih.

Otroci potrebujejo odgovornost. Ta se naj razvi-
ja z njimi in se povečuje z njihovo starostjo. Skrb 
za paličnjake ni zahtevna, kljub temu pa je odlična 
priložnost za učenje naravoslovja, odgovornosti in 
lepega odnosa do živih bitij. Začne se z majhnim in 
nadaljuje z večjim. Odnos do živali se zrcali tudi v 
odnosih do ljudi. Ravno zato je odlična priložnost, 
da doma posvojite paličnjake.

Avtor/foto: Tadeja Virag

Avtor/foto: Tadeja Virag

KLOVNI

AVSTRALSKI
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Naš vrtec sodeluje v celoletnem  projektu Zdravje v 
vrtcu. V njem sodeluje tudi skupina otrok, starih 2‒3 
let. V mesecu februarju smo se po daljši odsotnosti 
zaradi znanega virusa vrnili v vrtec in s sodelavko 
sva želeli otroke seznaniti s pomenom skrbi za svoje 
zdravje (umivanje rok, zdrava prehrana, gibanje na 
svežem zraku). 

Pogovor o umazanih rokah je stekel s pomočjo 
Župančičeve pesmi Ciciban – cicifuj, temu pa so sle-
dile pestre dejavnosti: učenje pravilnega umivanja 
roko ob demonstraciji in lutkovnega filma, izdelava 
plakata na omenjeno temo, priprava napitkov iz vode 
in stisnjenega sadnega soka … Še posebej so uživa-
li ob poskusu z vodo, v katero smo dali mleti poper. 

Le-ta se je ob namakanju rok prijel na prste in tako 
so si lažje predstavljali, kako se na rokah zadržujejo 
bakterije, ki jih s prostim očesom ne vidimo. 

Pestro dogajanje v igralnici je dopolnilo še gibanje 
v naravi. Privoščili smo si dolge sprehode v okolici 
vrtca in opazovali prve znanilce pomladi.

V skupini mlajših otrok smo v maju, ki je bil letos še 
posebej vremensko muhast, izvedli projekt Vreme in 
vremenski pojavi z namenom, da otrokom ponudimo 
zanimive dejavnosti, ki bodo vzbudile radovednost 
in zanimanje za naravo. Na vremenskem koledarju 
smo vsakodnevno beležili vremensko situacijo. S po-
močjo slikovnih aplikacij in iger smo utrjevali vre-
menske simbole in pojave. S pomočjo raziskovalne 
škatle, ki je med drugim vsebovala senzorične plas-
tenke, dežne cevi in vetrne trakove, smo razvijali ču-
tila, predvsem vid in sluh.

Spoznavali smo primernost oblačil v različnih vre-
menskih razmerah in se prijetno zabavali, ko smo 
si jih nadeli. Preko japonskega gledališča kamišibaj 

smo ob zgodbici Bor in Bina v dežju bogatili govor in 
besedni zaklad. Spoznali smo nove pesmi in dekla- 
macije na temo vremena in ustvarili nekaj likovnih 
izdelkov, s katerimi smo polepšali igralnico in gar-
derobo. Po končanem projektu ugotavljamo, da se 
otroci večkrat zazrejo skozi okno in naju spomnijo, 
da danes sije sonce.

Avtor/foto: Simona Žižek

Avtor/foto: Melita Karas
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Rdeča nit v projektu Zdravje v vrtcu v šolskem letu 
2020/2021, je bila »Počutim se dobro« in zato je bila 
vpletena skozi naše celoletno delo in dejavnosti. De-
javnosti smo prilagodili razmeram epidemije. Veliko 
smo se pogovarjali o zdravju in o skrbi zanj.

Najprej smo spoznali naše telo. Sledili smo ciljem, ki 
spodbujajo, da otrok spoznava, kaj potrebujejo živa 
bitja za življenje in ohranjanje ter krepitev zdravja, 
da so med potomci razlike, so pa podobni staršem in 
med seboj. Spoznavali smo, da na naše zdravje vpli-
va okolje in tudi mi sami ter da nam uživanje razno-
like zdrave hrane, telesna vadba in počitek pomagajo 
ohranjati zdravje.

Zaradi starosti otrok in izrazite razvojne egocen-
tričnosti smo se učili mirno in s pogovorom reševati 
konflikte in razvijati kakovostne medsebojne odnose 
ter spoznali, kako pomembno je, da se dobro počuti-
mo, da z veseljem hodimo v vrtec in da sami s svojim 
početjem in obnašanjem lahko vplivamo na to. 

VRTEC IN ŠOLA

V našem vrtcu vsako leto praznujemo 8. februar in 
temu prazniku namenimo celoten teden, letos pa 
nam je vse posebne trenutke v vrtcu prekrižala epi- 
demija. Kljub omejitvam  sodelovanja z zunanjimi 
sodelavci in institucijami smo si kulturni praznik in 
z njim kulturni teden, pričarali na svoj, doživljajski, 
drugačen način. Dejavnosti smo prilagodili in čas 
namenili predvsem knjigi, slikanici, poeziji.  

Otroci so spoznavali simbole slovenskega naroda, se 
seznanili z našim največjim  pesnikom Francetom 
Prešernom in brali njegovo poezijo. Upodabljali so 
ga z ustvarjanjem portreta in kipa, prav tako pa us- 
tvarjali slike, risbe, portrete, Kopitljačke in skupen 
slikopis.

Ob knjigi smo jim vzgojiteljice podale zgodbe in 
poezijo, otroci pa so se s pomočjo  namiznega gle-
dališča preizkusili z igri vlog. V knjižnici so si ogle-
dali predstavi Babica Zima in O dečku, ki je pisal pe-
smi. Za zaključek je sledil pripravljen kulturni kviz, 
kjer so otroci utrjevali znanje o simbolih države, 
praznikih in se igrali govorno-jezikovne igre.

Avtor/foto: Simona Žižek

Avtor/foto:  Sonja Stolnik

PREŠEREN TEDEN 
V VRTCU 
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V maju je kombinirani oddelek sodeloval v programu 
Varno v vrtec in šolo, ki je je del širšega programa 
Šola sobivanja, le-ta pa združuje projekte z različnih 
področij trajnostnega razvoja. 

Organizator projekta je društvo Sobivanje, projekt pa 
podpira tudi Agencija za varnost v prometu Repub-
like Slovenije. Namen projekta je otroke spodbujati 
k razmišljanju o varnosti v prometu na splošno ter o 
varnosti na poti v vrtec in šolo ter v okolici otroških 
in šolskih igrišč. Otroci so se dodobra seznanili z 
najbolj varno potjo v okolici vrtca in jo primerjali 
s tisto, ki je ob prometni cesti. Spoznavali so pravila 
v prometu, saj je pomembno, da s prometno vzgojo 
začnemo že zgodaj v otroštvu. Na tak način jih dobro 
pripravimo, da bodo čez nekaj let lahko samostojno 
sodelovali v prometu kot pešci ali pozneje kot kole-
sarji in vozniki. 

Avtor/foto:  Renata Slavinec Berden

VARNO V VRTEC
IN ŠOLO

Iz zemlje je pokukal prvi znanilec pomladi – mali 
zvonček. To so opazili tudi otroci, ki so v skupino 
prinašali šopke zvončkov. Zvončke smo opazovali v 
vazi in posajene v lončkih, jih opisali in ob posnet-
ku spoznavali, kako rastejo. Z likovnimi izdelki smo 
okrasili igralnico in izbrali pesem Mali zvonček, se 
jo naučili peti ter ob njej tudi zaplesali. Ob različnih 
dejavnostih in opazovanju smo prišli do ugotovitve, 
da zvončki cvetijo le kratek čas, nato ovenijo, v 
lončku pa ostane samo čebulica s koreninami, ki bo 
naslednje leto spet vzklila v novo cvetočo rastlino.

VRTEC IN ŠOLA

Avtor/foto:  Jasmina Belec
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Otroci so vedno znova na sprehodu, v gozdu ali na 
igrišču našli kakšnega deževnika, ga prijeli in opa-
zovali. Včasih so z deževnikom ponagajali tudi ka-
teremu izmed prijateljev, predvsem tistemu, ki mu 
deževniki niso preveč všeč. Deževnika smo si pod-
robneje ogledali in izvedeli marsikaj zanimivega. Za 
lažje in natančnejše opazovanje smo uporabljali tudi 
povečevalna stekla ter tako nazorneje videli, kako se 
giba, krči in razteza. Spoznali smo njihovo korist-
nost, saj nam rahljajo zemljo in jo s svojimi izloč-
ki bogatijo. Naredili smo tudi hotel za deževnike in 
opazovali, kako si naredijo rove in se prehranjujejo 
z organskimi odpadki. Ob omenjenih dejavnostih 
se je marsikateri otrok znebil strahu in premagal 
gnus do te živali. Otroci so postali tudi bolj pazljivi 
na sprehodih in pri igri, da jih ne pohodijo, ko nam 
prekrižajo pot, saj sedaj vedo, zakaj so koristni in za-
kaj jih potrebujemo.

V skupini 5-6 letnih otrok smo na dan Zemlje, 22. 
aprila, razmišljali in preverjali svoje znanje o ekološ-
ki osveščenosti. Ugotovili smo, da veliko vemo o 
planetu Zemlja in o vsem, kar je povezano z ekologi-
jo. Znanje smo preverili ob plakatih žalostne in ve-
sele Zemlje. Nanju smo lepili sličice, ob katerih smo 
se spraševali, ali z dejanjem na sliki varujemo ali 
onesnažujemo Zemljo. Otroci so prišli do ugotovitve, 
da moramo za Zemljo skrbeti vsak dan in da tudi 
mala dejanja štejejo - ločujmo odpadke, odlagajmo 
smeti v koš in naš planet bo lepši.

Avtor/foto:  Karolina Korošak

Avtor/foto:  Alenka Novak
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Skupno branje v družini in vrtcu poglablja medseboj- 
ne čustvene vezi in je dober začetek, da bodo otroci 
postali dobri bralci in bodo imeli radi knjige. V tem 
šolskem letu so otroci kljub dolgi odsotnosti skupaj s 
starši brali in vsebino knjig  predstavili v vrtcu. Prav 
vsi otroci v skupini so sodelovali v predšolski bralni 
znački in jo tudi uspešno opravili.

Avtor/foto:  Alenka Novak

PREDŠOLSKA 
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VRTEC IN ŠOLA

Bilo je posebno šolsko leto, ki je bliskovito minilo, 
saj se  je 18. 10. 2020 zgodilo ravno tisto, proti čemer 
smo se z ukrepi borili tudi v vrtcu od začetka šol- 
skega leta. Vlada RS je razglasila epidemijo nalezljive 
bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije. 
Izvajali smo le nujno varstvo. Vsem staršem se za- 
hvaljujem za razumevanje in spopadanje z izzivi, ki 
jih je prineslo ponovno zaprtje vrtca. Verjamemo, da 
je marsikdo iz situacije izšel bogatejši za nove izkušnje. 
Ponovno odpiranje vrtca nam je z uvedbo ukrepov za 
preprečevanje širjenja morebitne okužbe prineslo kar 
nekaj organizacijskih izzivov, zato se zahvaljujem tudi 
vodstvu šole in vrtca za podporo pri organizaciji živ- 
ljenja v vrtcu in hitrem odzivu ob pojavu okužb.

Kljub temu da je kar nekaj načrtov ostalo le na papir-

ju, lahko sklenemo, da je bilo naše vrtčevsko leto us-
pešno. Otroci so rasli, se razvijali, preko igre učili in 
napredovali vsak v svojem ritmu ob skrbnem sprem-
ljanju strokovnih delavk in njihovih spodbudah. 18. 
6. 2021 smo na igrišču vrtca pripravili rajanje ob 
koncu šolskega leta. Predstavili so se predšolski otro-
ci, ki bodo jeseni prvič stopili v 1. razred. Ključ vrtca 
so predali svojim naslednikom. Sledilo je sladkanje s 
sladoledom, rajanje, igra in slastno kosilo, ki so nam 
ga kar na igrišču pripravili Dani, Silva in Monika. 
Zelo sveži so spomini strokovnih sodelavk na dni, 
ko so nam bili v varstvo in vzgojo zaupani malčki, 
ki se sedaj poslavljajo od vrtca. Trudile smo se, da so 
od nas prejeli dobro popotnico. Prav vsak izmed njih 
je pustil v nas sled, kajti vsak je bil in je drugačen, 
edinstven. Vsem bodočim prvošolcem želimo, da bi 
z veseljem prihajali v našo šolo in z veliko vnemo 
sprejemali znanje. Bodite vedoželjni in nasmejani. 
Pomagajte drug drugemu.

Vam, starši, pa želim, da spremljate napredek svoje-
ga otroka, ga vzpodbujate in se z njim veselite sle-
hernega uspeha. Imate isti cilj, do katerega vodi več 
poti. Staršem, Občini Križevci, vodstvu šole in vrtca 
ter sodelavcem se zahvaljujem za dobro sodelovanje 
v upanju, da naslednje šolsko leto začnemo brez do-
datnih omejitev in ukrepov.

ŠOLSKO LETO 2020-2021 Avtor/foto:  Renata Slavinec Berden
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V Osnovni šoli Križevci je čebelarska dejavnost in 
spoznavanje čebelic že dolgoletna dejavnost, ki sega 
vsaj 60 let v preteklost. Pri šoli je vedno stal tudi 
čebelnjak. Imamo ga še danes. Članice čebelarske-
ga krožka z veseljem spoznavajo delo s čebelami. 
Sodelujejo tudi na spremljajočih  prireditvah v šoli 
s svojimi predstavitvami in izdelki, ki so vedno iz 
naravnih materialov in lastnoročno izdelani. V 
preteklih šolskih letih so sodelovale pri natečajih 
Čebelarske zveze Slovenije z izdelavo EKO smreke in 
dobile 1. nagrado. Uspešno so sodelovale na tekmo-
vanju čebelarskih krožkov Slovenije. Letos je Čebe-

larska zveza razpisala tekmovalni natečaj poslikave 
panjskih končnic.

Z veseljem sporočamo, da sta dve članici krožka 
dosegli odličen uspeh, in sicer 1. mesto Žanin Tobi-
as in 3. mesto Vita Borovič. Za strokovno vodenje se 
zahvaljujemo čebelarju  Janku  Ostrcu. Želim, da se 
tradicija skrbi za  čebele na naši šoli nadaljuje, kar 
je še posebej pomembno v teh neljubih časih in ne-
gotovi prihodnosti naše narave in okolja.

Učenci sedmih razredov so bili v naravoslovni šoli 
v naravi v Tolminu od 7. 6. do 11. 6. 2021. Prijaz-
ni učitelji so nas popeljali skozi zgodovino Tolmina; 
poudarek je bil na tolminskem puntu in soški fronti. 
Spoznali smo reki Tolminko in Sočo, kjer smo iskali 
v vodi in na brežini živeče organizme, merili tem-
peraturo rek, tekmovali, kdo čim dlje zdrži v vodi, ki 
je imela komaj 9 °C. Rokovali smo s plazilci, kuščar-
ji in kačami. Nekateri so celo premagali strah pred 
njimi. Narava je tam res čudovita, uživali smo v raz-
gledu s Kozlovega roba in se podali v Tolminska kor-
ita. Zadnji dan smo pokazali orientacijske veščine ob 
raziskovanju mesta Tolmin in njegove okolice. 
Učenci in učitelji smo zelo uživali. Tolmin s Sočo je 
res čudovit, zato vam priporočamo, da ga tudi sami 
obiščete. 

Avtor: Vera Slavič  |  Foto:  Simon Cimerman

Avtor/foto:  Nina Vozlič
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Takšen je bil naslov letošnjega tekmovanja  za  Can-
karjevo priznanje. Učenci so prebrali črtice Mateta 
Dolenca Kako dolg je čas in pesem Ferija Lainščka 
Prosti čas, nato pa na izbrano temo razmišljanje o 
času pisali razlagalni spis oziroma esej.

Državnega tekmovanja so se udeležile  tri učenke – 
Tina Čuk in Veronika Kos iz 9. ter Gaja Kumer iz 8. 
razreda. Tina Čuk in Veronika Kos sta  prejeli sre-
brni Cankarjevi  priznanji. In kaj pravijo tekmoval-
ke? Prilagamo izvlečke njihovih razmišljanj o času,  
tehnološkem in svetlobnem onesnaževanju narave in  
čistem okolju.
 
Tina Čuk
Narava je nekaj največjega, kar smo dobili ob svojem 
rojstvu. Nekaj najlepšega pa je, ko svoje dragocene ure 
prebijemo v njej.

Čas teče, teče in teče. Ampak kako dolg je sploh čas? 
Kako dolg je čas je tudi naslov knjige slovenskega pi-

satelja Mateta Dolenca. Različne zgodbice v njej so 
me naučile veliko novega in me spodbudile k razmišl-
janju o marsičem. Tako kot omenjena knjiga mi tudi 
pesmi zbistrijo glavo in mi jekleno srce spremenijo 
v lahko peresce. Pesem Prosti čas Ferija Lainščka 
je nekaj posebnega. Pesnik pravi tako: »Življenje je 
čudež in vse je mogoče …« Obe deli sta me poved-
li k razmišljanju, kakšen odnos imamo danes ljudje 
do narave. Bojim se. Bojim se izgubiti vse, kar imam 
sedaj in kar bom še imela. Pisatelj Mate Dolenc je v 
intervjuju povedal, da smo ljudje in morje povezani, 
saj smo večinoma iz vode in soli. Povedal je prav, a se 
z vsakim dnem ta povezanost oddaljuje. Posamezniki 
sodobne družbe se trudijo za boljši jutri, a jih večina 
ne posluša. Svet propada, sami pa se moramo odloči-
ti, ali bomo propad zaustavili ali pogledali stran in 
dopustili njegovo nadaljevanje.

Veronika Kos
Sedim v učilnici, kjer so trenutno štirje računalni-
ki, saj moramo tekmovalci imeti vsak svoj računal-
nik, zraven pa še telefon. Čisto preveč tehnologije in 
potem se čudimo, če zaradi svetlobne in tehnološke 
onesnaženosti čebele padajo z neba in umirajo. 

Starša sta mi nedolgo nazaj pripovedovala, kako so se 
včasih sošolci  in vaščani  med seboj družili zunaj, se 
igrali, skakali, plezali po drevesih. Kaj pa danes? Kako 
se družimo danes?

Vsak ima v rokah svoj telefon. Sedimo skupaj, a se ne 
pogovarjamo, pač pa zijamo v telefone. Je to še družen-
je? Epidemija je onesnaženje še povečala, saj zavržene 
maske pogosto končajo v naravi, kar velikokrat opa- 
zim, ko grem s psom na sprehod.

Življenje je res čudež, kot pravi Feri Lainšček, in smo 
zanj hvaležni, ampak ali ga znamo ceniti?  

Gaja Kumer
Ljudje vsak dan posegamo v življenjski  prostor živali 
in jih s tem ubijamo. Izumrtje mnogih živali večine 
ljudi ne zanima, zato sekajo gozdove, kupujejo ladje, 
spreminjajo plaže, širijo mesta – zanima jih le denar. 
In kaj jim bo denar, ko našega planeta ne bo več?

Avtor:  Božena Kurbus  |  Foto: Danijel Lesničar

SLOVENIJA -
VSE NAJBOLJŠE 
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Regionalni center Zveze za tehnično kulturo Sloveni-
je (ZOTKS) s sedežem v Murski Soboti podeljuje os-
novnim in srednjim šolam status raziskovalne šole v 
skladu s kriteriji, opredeljenimi v ustreznem Pravil-
niku.

Namen razpisa je spodbuditi šole v Pomurju k širitvi 
in krepitvi znanstveno-raziskovalnega dela, kreativ-
nosti in ustvarjalne dejavnosti med učenci in dijaki, 
k njihovi aktivni in uspešni udeležbi na srečanjih, 
raziskovalnih taborih in tekmovanjih iz znanj, kakor 
tudi k organizaciji tovrstnih aktivnosti.

Kriteriji določajo, da plaketo z napisom raziskoval-
na šola prejmejo šole, ki sodelujejo pri organizaciji 
srečanj, mladinskih raziskovalnih taborov, organi-
zacij tekmovanj iz znanja ter drugih tovrstnih ak-
tivnostih, in šole, katerih učenci dosegajo vidnejše 
uvrstitve na prireditvah na lokalnem in državnem 
nivoju. Šole so razdeljene v tri kategorije: manjše, 
srednje in večje šole.

Naša šola spada v kategorijo manjših šol. Plaketo za 
preteklo šolsko leto smo prejeli za:
• dosežke učencev šole od 1. 9. 2019  do 31. 8. 

2020 na tekmovanjih in srečanjih v  organizaciji 
ZOTKS in drugih organizatorjev:
•  6 zlatih priznanj z državnih tekmovanj,
•  16 srebrnih priznanj z državnih tekmovanj,
•  185 bronastih priznanj s šolskih tekmovanj;

• organizacijo aktivnosti in udeležbo učencev od  
1. 9. 2019 do 31. 8. 2020:
• organizacija državnega tekmovanja Raz-

vedrilna matematika in Logična pošast,
• udeležba šolskega pevskega zbora na Bie-

nalnem koncertu 13 najboljših mladinskih 
zborov Slovenije v Cankarjevem domu v Lju-
bljani.

Avtor/foto:  Manica Karba

GZAGoA�ǎ\G:�ǎ8V+}�o�+ǎ}�ǎ�Vd#+�
�G+`A+��ǎZ`�`dZ�ǎV�{+Z8Go�:A�ǎ\G:�

OŠ Križevci je kandidirala za naziv Kulturna šola. 
Poslanstvo kulturne šole je skrb za kakovostno rast 
različnih kulturnih dejavnosti. Gre za spodbujanje 
kulturne vzgoje na osnovnih šolah ter ustvarjalnost 
mladih na različnih kulturnih področjih, podpiran-
je kakovostnih dosežkov mladih na kulturnem po-

dročju, spodbujanje izobraževanja mentorjev in or-
ganizatorjev kulturnih vsebin ter motivacijo šol, da 
postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem 
okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživ- 
ljenjskega učenja in povezovanja.

Junija smo prejeli obvestilo, da obseg in kakovost 
kulturnih aktivnosti na naši šoli izpolnjuje kriterije 
za podelitev naziva Kulturna šola. Naziv se podeli za 
obdobje štirih let. Po izteku tega obdobja šola ponov-
no kandidira na razpisu. 

V prijavi smo izkazali razvejano in kakovostno kul-

Avtor: Katja Koroša  |  Foto:  Arhiv OŠ Križevci

KULTURNA
ŠOLA 
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turno delovanje na različnih področjih v časovnem 
obdobju zadnjih treh šolskih let. Pokrivamo gle-
dališko ter lutkovno dejavnost (šolska gledališka sku- 
pina, neobvezni izbirni predmet umetnost, ogled 
predstav v okviru lutkovnega abonmaja za učence od 
1. do 5. razreda v organizaciji JSKD, ogled predstav v 
SNG Maribor ali Mestnem gledališču Ptuj), vokalno 
in inštrumentalno glasbo (mladinski in otroški pev- 
ski zbor, šolski bend), filmsko ter avdiovizualno kul-
turo (snemanje različnih kratkih filmov v zgodovine 
in izbirnega predmeta vzgoja za medije), sodobni 
ples (plesni kulturni dan s profesionalnimi plesnimi 
pedagogi), likovno umetnost (zelo številčno sodelo-
vanje učencev razredne stopnje na likovnih nateča-

jih), literaturo in bralno kulturo (organiziranje in 
udeležba na Noči branja, sodelovanje pri bralni znač-
ki, literarni nastopi na različnih prireditvah in pro-
slavah v šoli in izven nje, pravljični, recitatorski in 
knjižničarski krožek), varovanje kulturne dediščine 
(kulturne ekskurzije po Sloveniji ali v eno evropsko 
mesto, zgodovinski krožek, projekt Evropska vas, 
sodelovanje z OŠ Matije Gupca iz Hrvaške, sodelo-
vanje v mednarodnem projektu Erasmus+) in drugo 
(hortikulturna interesna dejavnost).

Uradni naziv bo šola prejela septembra v Postojni, ko 
bo zaključna prireditev Kulturna šola 2021. 
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Živa Leskovar, 7. a: »V 
šolskem letu 2020/2021 
sem se udeležila števil-
nih tekmovanj: Vesela 
šola, Logika, Matemček, 
tekmovanje za Cankarje-
vo in Vegovo priznanje, 
Logična pošast in Raz-
vedrilna matematika. Na 
državnem tekmovanju 
Razvedrilna matematika 

sem prejela zlato državno  priznanje. To je bil eden 
izmed mojih ciljev in ponosna sem, da mi ga je us-
pelo doseči. Z izpolnitvijo tega cilja sem dobila do-
datno motivacijo za doseganje drugih. Na Vegovem 
tekmovanju iz matematike mi je do zlatega državnega 
priznanja zmanjkalo le pol točke in tako sem dosegla 
srebrno priznanje. Bila sem malce razočarana, a se 
bom naslednje leto še bolj potrudila, da dobim tudi 
to. Prav tako sem srebrno državno priznanje doseg-
la na tekmovanju Logična pošast. Pomemben vpliv 
na dosežke imajo priprave na tekmovanja. Na srečo 
sem imela dobro mentorico, učiteljico Manico Karba, 
ki me je odlično pripravila na tekmovanja. Čeprav je 
bilo včasih naporno, sem ji hvaležna, da je vztrajala.«

Alja Ostrc, 9. a: »Med 
šolskim letom sem se 
udeleževala raznih tekmo-
vanj. Večina izmed njih so 
bila matematična, saj mi 
gredo ta najbolje od rok. 
Nanje me je pripravljala 
učiteljica Manica Karba, 
ki mi je pripravila naloge 
za reševanje in mi jih tudi 
razložila. S tem sem vadila 

svoje sposobnosti in se naučila tudi kaj novega. Moja 
želja je bila priti na državno raven in osvojiti srebr-

no ali zlato priznanje. Preden pa lahko tekmuješ na 
državni ravni, se moraš dobro odrezati na šolski ravni. 
Ta mi ni delala nikakršnih težav, kar pa ne morem reči 
za državna tekmovanja. Seveda so bila ta težja, saj  se 
za moraš za višja priznanja res potruditi. 

Naposled mi je uspelo doseči tudi zlato priznanje, in 
sicer pri Razvedrilni matematiki. Zelo sem se trudi-
la in vesela sem, da se je moj trud izplačal. Spoznala 
sem, da si moraš zastaviti cilj in se na vso moč trudi-
ti, da ga dosežeš. Čeprav ga velikokrat nisem doseg-
la, nisem obupala. Le verjeti moraš vase. Želim se 
zahvaliti učiteljici Manici, ker tudi ona ni obupala 
nad mano.« 

Ema Ana Bohanec, 9. a: 
»Že na začetku šolske-
ga leta sem si zadala cilj 
– uspeh na tekmovanju  
v  Veseli šoli. Srebrno ali 
zlato priznanje bi mi po- 
večalo možnosti prido-
bitve Zoisove štipendije. 
Na šolsko tekmovanje sem 
se intenzivno pripravlja-
la. Vsak mesec, ko je iz- 

šla nova tema, sem jo poskušala takoj predelati. Učila 
sem se sproti, saj je tako lažje. Takšen način učenja 
nam svetujejo tudi učitelji. Zlatega priznanja pa ne 
bi mogla osvojiti sama. Velika zahvala gre tudi moji 
mentorici Marjeti Blagovič.«

Avtor/foto: Manica Karba  |  Foto:  Aleksandra Žunič
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Uradna ustanovitev društva PGD Križevci sega v leto 
1891, ko je društvo v Gradcu od Avstro-Ogrskega 
cesarstva dobilo uradno potrdilo o registraciji. Ob 
ustanovitvi je društvo štelo 33 članov. Ustanovitelji 
so se zavedali, da društvo brez potrebne opreme ne 
more delovati, zato so novembra istega leta nabavili 
prvo ročno brizgalno z opremo in postavili gasilski 
dom na posestvu Vrbnjakovih. 

Društvo je vedno stremelo k napredku. Čeprav so 
določene vasi izstopile iz skupnega društva in usta-
navljale lastna, so člani društva leta 1931 za potre-
be moštva nabavili prvi rabljen avtomobil znamke 
FIAT s 14 sedeži, obenem pa naročili novo motorno 
brizgalno. Leta 1941 so izvedli elektrifikacijo gasil- 
skega doma. Vojna je poleg ruševin zapustila številne 
praznine. Prazna so ostala mnoga mesta požrtvoval-
nih gasilcev, prazen je bil tudi prostor v gasilskem 
domu, kjer je prej ponosno domoval gasilski avtomo-
bil. Tako so leta 1953 nabavili avtomobil, ki sicer ni 
bil nov, a so z njim uspešno sodelovali v intervenci-
jah. 

V sedemdesetih letih so člani začeli razmišljati o 
gradnji novega doma. Zaradi pomanjkanja sredstev 
so se povezali s čebelarskim društvom, izvedli so 

odkup zemljišča in pričeli z gradnjo doma. Leta 1983 
so nabavili novo orodno vozilo znamke TAM 75 in 
novo prenosno motorno brizgalno.

Po letu 1991 so člani intenzivno pristopili k obnovi 
opreme, prostorov in večanju članstva. V s 3000 l 
vode. Uredili so lastniško razmerje s Čebelarskim 
društvom, zamenjali kritino, izvedeli zamenjavo 
stavbnega pohištva, uredili okolico, uredili priklop 
na kanalizacijsko omrežje in še danes nenehno skrbi-
jo za podmladek in usposobljenost društva.

Danes ima društvo približno 120 članov. Aktivno 
sodelujejo na raznih prireditvah in se udeležujejo 
pregledov društev. V zadnjih letih svojega delovan-
ja je društvo doseglo mejnik tudi z nabavo novega 
gasilskega vozila GV-1 leta 2014. 

Da prostovoljno gasilsko društvo lahko optimalno 
deluje, je odvisno predvsem od volje in dela prosto-
voljcev. Dokaj mlad upravni odbor pod vodstvom 
predsednika Tončka Ivančiča uspešno skrbi za 
nemoteno delovanje društva, za operativno pri- 
pravljenost in prenašanje svojega znanja na mlade 
ter ves čas stremi k posodobitvam opremljenosti 
društva in gasilskega doma. 

130 LET DELOVANJA PROSTOVOLJNEGA 
#�Z+:Z8�#�ǎ�Vd\`o�ǎ8V+}�o�+ Avtor: Urška Osterc

Foto:  Metka Kučan Ivšek
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Vodstvo Društva upokojencev Križevci se je na hitro 
odločilo, da se naslednji dan le podamo na pohod, 
saj je na primerno vreme opozorila napoved. Tudi 
situacija s pandemijo se je izboljšala in omogoči-
la sproščeno gibanje na prostem. Pred hišico, kjer 
domuje društvo, se je zbralo 23 udeležencev, pri- 
pravljenih na pohod. Vodja je predstavil izbrano pot 
in podal nasvete za varno hojo. Tokrat smo pot zaradi 
namočenosti terena po dolgotrajnih deževnih dneh 
izbrali le po asfaltiranih poteh – pločnikih ob cestah. 

Pot nas je vodila skozi Križevce in Borece do kapele 
v Logarovcih. Ker pa bližnji lokal ni deloval za kraj- 
ši postanek in okrepčilo, smo se zopet obrnili proti 
Križevcem in naslednji postaji v upanju, da bomo 
vsaj tam našli odprto okrepčevalnico. A žal tudi v 
Parku doživetij ni bilo nič odprtega ob tej uri. Tako 
prijetno utrujeni in sanitarij potrebni družbi ni pre- 
ostalo drugega, kot da se vrne na izhodišče – prostor 
DU Križevci za občinsko zgradbo. Tu se je opravi-
lo vse nujno in vsi smo bili postreženi še s toplimi 
malimi picami, nakupljenimi kar med potjo, in pi-
jačo. Pogovor je nanesel še na bodočo dejavnost in 
upanje, da se bo vreme končno umirilo in epidemi-
ja popustila, tako da ne bo nobenih večjih ovir za 
druženje in organiziranje tradicionalnih dejavnosti 
upokojencev.

Vodstvo Društva upokojencev Križevci se je skladno 
z opuščanjem omejitev zaradi epidemije in lepo na-
povedjo vremena odločilo organizirati piknik 2. juni-

ja 2021 in tako omogočiti druženje številnih članov 
na prostem. Prijavilo se je kar 130 članov, ki so ime-
li na razpolago neomejene količine pestre hrane in 
pijače, za kar je poskrbel ponudnik iz Ključarovcev. 
V Parku doživetij in ob njem je marsikdo našel svoj 
kotiček za rekreacijsko udejstvovanje pa tudi ples na 
prostem. Za plesno in razvedrilno glasbo je poskrbel 
naš stalni izvajalec Branko, ki že dobro pozna glasbe-
ni okus članov DU. Ponagajala nam je le visoka tem-
peratura, ki jo nekateri starejši težje prenašamo. 

Avtor/foto:  Janče Gartner

Avtor/foto:  Janče Gartner

UPOKOJENCI NA 
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PIKNIK
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Društvo upokojencev Križevci je za svoje člane or-
ganiziralo koristno predavanje. Vročina in težave 
s prevozom so navzočnost omogočile le 21 članom 
društva. Najprej sta s področja policijske dejavnos-
ti navzoče pozdravila dr. Srečko Steiner s Policijske 
postaje Murska Sobota in Lidija Nemec s Policijske 
postaje Ljutomer. Temi predavanja sta bili prilago-
jeni starejši populaciji. Tako je dr. Srečko Steiner v 
sproščenem pogovoru predstavil prometno situacijo 
v Pomurju, kjer je kar 24 % prebivalcev starejših od 
65 let. Poleg splošnih podatkov o prometu v Pomurju 

je bil poseben poudarek na vožnji v krožiščih, ki so 
precejšnja novost za starejše udeležence. Na prak-
tičnih primerih je bila razčiščena marsikatera zadre-
ga o obnašanju v krožišču. Lidija Nemec se je posve-
tila varovanju premoženja tako v bivalnih prostorih 
kot na prostem. Podala je koristne napotke za varo-
vanje premoženja. 

Po dobri uri sta se predstavili še Renata Škrget, 
namestnica direktorja Zdravstvenega doma Ljutom-
er, in medicinska sestra Nina Trstenjak. Tema preda-
vanja je bila seveda aktualna. Covid-19 nas še vedno 
ogroža in svetujejo, da je najučinkovitejša obramba 
v boju z virusom cepljenje. Glede na zadostne zaloge 
cepiv sedaj organizirajo prostovoljna cepljenja brez 
poprejšnje najave in z možnostjo izbire cepiva, ki je 
na razpolago. Obrazloženo je bilo tudi, kako prido-
biti ustrezna potrdila za prehajanje meja in udeležbo 
na prireditvah. Na koncu smo bili deležni tudi brez-
plačne meritve krvnega tlaka in pulza ter ustreznih 
nasvetov. 

Zaradi koristnosti informacij smo se z vsemi sodelu-
jočimi predavatelji dogovorili tudi za bodoče sodelo-
vanje in pomoč.

Avtor/foto:  Janče Gartner

PREDAVANJE O
PROMETU IN
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Po enoletnem odmoru se je spet zbrala množica 
motoristov in obiskovalcev ob vznožju Gajševskega 
jezera na 19. mednarodnem srečanju MK Jezerski 
duhovi. Klub je ob tej priložnosti obeležil tudi 20-let-
nico delovanja.

Motoristi so se na prizorišču začeli zbirati okoli 14. 
ure, ob 16. uri pa so se podali na panoramsko vožnjo 
po Prlekiji, ki se je je udeležilo čez 300 motoristov, 
kar nekaj pa jih je ostalo na prizorišču. Po vrnitvi z 
vožnje so obeležili 20 let kluba. Za popestritev pro-
grama so čez dan poskrbeli EMŠO Blues Band, An-
derkaver, zvečer pa so pravo vzdušje pripravili Samo 
Budna s skupino, Peter Lovšin in španski borci ter 
Emergency - Motörhead cover band.

Motoristični klub Jezerski duhovi je nastal na pobudo 
ljubiteljev »vetra v laseh«, z organiziranjem srečanj 

ob jezeru v Gajševcih pa skrbijo za redno srečevan-
je motoristov. Klub je v začetku svojega delovanja 
doživel določen odpor lokalnega okolja do motori- 
stov in srečanj, v svojih 20-ih letih delovanja pa jim 
je uspelo na svoja tradicionalna srečanja poleg moto- 
ristov privabiti lokalne prebivalce in širšo množico. 

Avtor: Urška Osterc  |  Foto:  arhiv MK Jezerski duhovi

20 LET
DELOVANJA MOTO 
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Bralke Bralnega kluba Kelih v času koronavirusa 
nismo obupale, zato smo za komuniciranje našle vir-
tualen način. Druženje preko računalnika ali telefo-
na je bilo za naše duše pravi balzam. Knjige kot vir 
naših inspiracij in toplo sonce, ki je vsak dan bolj 
krepilo svojo moč, so nas dodatno spodbujali, da 
letos izvedemo načrtovano strokovno ekskurzijo s 
posebno misijo. Vsaka potnica kot obvezno prtljago 
vzame s seboj dve knjigi po lastni izbiri za dva te- 
matska večera: Knjiga in pijača ter Knjiga in hrana. 
Navodila so bila preprosta: glede na vsebino knjige 

Beličnik, društvo za ohranjanje, spodbujanje in raz-
voj kulturne in biotske pestrosti, je bilo ustanovljeno 
v turbulentnem letu 2020. Čeprav se morda zdi, da je 
društev v naši majhni občini kot listja in trave, pa se 
nobeno ne ukvarja z vprašanjem kulture bivanja in 
ne naslavlja pomembnih vprašanj, kot so varstvo in 
prispevek k izboljšanju biotske pestrosti v lokalnem 
okolju. 

Tovrstnih društev je malo celo na območju regije, 
zato nastanek in razvoj društva upravičujemo s tem, 
da po svojih strokovnih močeh in izkušnjah kolikor 
je mogoče prispevamo  pri oblikovanju smernic za 
izboljšanje sonaravnega izgleda okolice z izvajanjem 
dejavnosti (delavnice, predavanja, tabori) za kako-
vostno in ustvarjalno preživet čas v skladu z vred-
notami sonaravnega načina bivanja ter za oglede do-
brih praks. Članice smo aktivne pri dajanju pobud, s 
katerimi želimo izboljšati stanje v lokalnem okolju.

Pod okrilje smo vzele tudi akcijo prenašanja dvoživk 
v Borecih, saj je to doslej izvajala neformalno po- 
vezana skupina posameznic in posameznikov. Spo- 
mladi smo uredile Facebook stran, kjer redno ob- 
javljamo. Odpravile smo se na strokovno ekskurzijo 

v Muto v eno od redkih slovenskih drevesnic ter v 
Vrtnarstvo Tement v Sp. Dupleku, ki je dober pri- 
mer majhne družinske vrtnarije s strokovnim sveto-
vanjem za urejanje prostora, ki jo vodi krajinska 
arhitektka Klementina Tement. Z ogledi vrtov smo 
nadaljevale marca in maja, vmes pa smo seveda vse 
do konca aprila prenašale žabe v Borecih in prever-
jale stanje na migracijski poti. Aprila smo v sodelo-
vanju z Društvom krajinskih arhitektov Slovenije iz-
vedle vodenje po ormoškem parku. Maja smo imele 
prvo ustvarjalno delavnico z ročnim tiskanjem. Ob 
evropskem prazniku Natura 2000 smo na območje 
boreškega gozda in »ciglenc« povabile zainteresirane 
na terenski ogled s predstavitvijo rezultatov akcije 
prenašanja žab in dejstev o vidri in bobrih, ki jih je 
predstavil Institut Lutra. Do konca letošnjega leta bo 
dejavnosti še kar nekaj. V zameno za donacijo lahko 
pridobite kakšno od naših sadik, unikatnih izdelkov 
in sodelujete na naših delavnicah, ki jih načrtujemo. 
Več in aktualno bomo sproti objavljale na naši FB 
strani društva Beličnik.

Avtor: Karmen Dragović  |  Foto: arhiv društva Kelih

Avtorji: Klavdija Šalamun, Barbika Žunič, Vesna Kitthiya

Foto: Barbika Žunič

STROKOVNA
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izbereš hrano ali pijačo ter jo povežeš z vsebino knji- 
ge, vseeno pa smo se dodobra namučile, da smo bile 
kos temu izzivu in opravile nalogo.

Poskrbele smo za vse varnostne ukrepe in se v maju 
odpravile proti Primorski. Pot se je komaj dobro 
začela, že je sledilo presenečenje na postajališču Gra-
bonoš. Naša bralka je svojo nalogo vzela strogo resno 
in nam postregla zajtrk iz sveže pripravljene tajske 
hrane. Njena izbira knjige je bila namreč Hongkong. 
Postanek v Kopru in sprehod ob obali je napolnil 
naša pljuča, zato je bilo pričakovanje ogleda kleti 
VinaKoper toliko večje. Naučile smo se, da pri pre-
delavi rdečih vin za drozganjem sledi maceracija, ki 
traja več dni; da imajo avtohtono posebnost cipro; da 
so v kleti najbolj ponosni na malvazijo in da imajo 
celo paleto charmat penin Capris tako iz belih kot 
rdečih sort. 

Izola, prijetno obmorsko mesto, je bila naša nastanit-
vena destinacija. Pohajkovanje po ozkih uličicah, 
kjer je edina orientacija cerkveni zvon, te odpelje 
naravnost do svetilnika, kjer je slišati valovanje mor-
ja. Vse smo nestrpno pričakovale večere, ko se je ob 
knjigah, vinu in hrani odvijalo branje odlomkov iz 
knjig, ki so se navezovale na hrano ali vino. Temat- 
ski večeri so rodili nove zgodbe, smeh je odzvanjal še 
dolgo v noč, vse dokler niso zaspali še zadnji galebi. 

Naslednji dan je bil načrtovan za ogled kleti Klenart. 
Veste, kje se razprostira to 12 ha veliko posestvo? V 
nebesih. Kamor ti seže pogled, le neokrnjena nara-
va, pogled na desno je obdan z griči, na levi pa je 
veličasten razgled na Koper in Trst. Moderno kletar-
jenje piše zgodbo družinske tradicije, izbor grozdja 
daje eleganco njihovim vinom, domači nasadi oljk pa 
celotno zgodbo še zaokrožijo. Poslovile smo se le s 
težkim srcem, saj te urice preživete v takšni tišini in 
tako blizu sonca nočejo izpustiti iz svojega objema. 
Spotoma smo se ustavile še v prvi vinski fontani v 
Sloveniji, v vasici Marezige. 

Čas vse prehitro beži, zato smo zadnje jutro izko-
ristile vsaka po svoje. Še zadnji sprehod po Izoli, 
kolesarjenje do Simonovega zaliva ali lenarjenje ob 
kavici, nato pa povratek proti domu. Ker nam je 

čas dopuščal, smo se ustavile še na gradu Turjak, 
kjer domuje (seveda le v Prešernovi romanci) Tur-
jaška Rozamunda. Zunaj stoji mogočna lipa, ki jo je 
Prešeren upodobil kot hrast. V gradu se nahaja tudi 
muzejska zbirka. Pobrskale smo po spletu in zreciti-
rale odlomke pesmi. Naša zadnja postojanka je bila 
na Zavrhu, kjer so v središču vasi postavili visok raz-
gledni stolp in je članica urejala gostinski lokal, ki je 
bil tik pred odprtjem. 

Na potovanju so nastale lepe fotografije in še lepši 
spomini, ki ostajajo v naših srcih. Bilo je smeha, de-
bat, izobraževanja, odlične hrane in vin, odkrivanja 
novih kotičkov. Uživale smo v degustacijah, spontan-
ih odločitvah za raziskovanje in obiskovanju novih 
krajev. Kljub raznolikosti karakterjev bralk naše 
vodilo ostaja: »Ničesar si ne zamerimo, ostanimo 
takšne, kot smo in naj bodo naša druženja še naprej 
tako popolna,« kar je odlična popotnica, da Bralni 
klub Kelih živi in dela naprej.
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Judo sem začela trenirati v tretjem razredu osnovne 
šole. Trenirala sem v judo klubu TVD Partizan Lju-
tomer. Bila sem edina zastopnica nežnejšega spola 
v skupini, zato sem večkrat morala dokazati svojim 
sočlanom, da sem enakovredna borka. Pri prehodu 
v višjo skupino je moj trener postal Vlado Potočnik. 
Pod njegovim strokovnim vodstvom sem začela pili-
ti svoje tehnike, izboljševala fizično in psihično pri- 
pravljenost ter osvajala medalje na slovenskih poka-
lih, mednarodnih tekmah in državnih prvenstvih. 
Judo  je začelo trenirati vse več deklet, kar je spre-
menilo tudi dinamiko treningov. Judo me je naučil 
discipline, samozavesti, odločnosti v ključnih in 
odločilnih trenutkih, pobrati se po padcu ali porazu 
in zmožnosti pomoči sočloveku.

Čeprav je judo individualen šport, je ekipa, s kate-
ro treniraš, zelo pomemben košček pri sestavljenki 
posameznika. Med seboj smo spletli posebne vezi in 
postali kot nekakšna majhna družina. S tako ekipo je 
lažje prebroditi težke treninge, mednarodne priprave 

in stresne situacije, ki se pojavijo med odraščanjem 
mladega športnika. 

Ker je judo kontakten šport, brez poškodb ne gre.  
Počeni prsti in boleče mišice so le majhen del trde-
ga treniranja, s katerimi se sooči vsak judoist. To 
me je vodilo tudi do izbire poklica  fizioterapevta. 
Človeško telo me je že od nekdaj fasciniralo in ker 
sem imela pri poškodbi, zaradi katere sem zaključila 
svojo športno pot, možnost od bliže spoznati posto- 
pek rehabilitacije, je bila to pika na i pri odločitvi  za 
študij fizioterapije. Trenutno sem študentka 2. let-
nika Zdravstvene Fakultete na Univerzi v Ljubljani. 
Na svoji karierni poti želim pomagati ljudem, ki jih 
je zaustavila bolečina in si želijo povrniti zdravje ali 
pa svojo telesno sposobnost dvigniti na višjo raven. 
Želim jim vliti zaupanje v njihove gibalne sposobno-
sti in pomagati izgubiti strah pred gibanjem. Eden 
izmed mojih ciljev pa je tudi svetovanje in usmerjan-
je mladih športnikov pri njihovem trenažnem proce-
su, saj se tako lahko izognejo resnejšim poškodbam.

JUDO ME JE PRIPELJAL DO ŠTUDIJA 
"+{+G`�V�S+6� Avtor: Maša Štuhec  |  Foto:  Kaja Antolin
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Janko Sagaj že nekaj let spada v sam vrh slovenskih 
kasaških voznikov. Čeprav ga večina vidi bolj v 
vlogi trenerja, ki marljivo leto za letom svojo četico 
kasačev pripravlja za največje dirke v Sloveniji in v 
bližnjih državah, je zadnji dve leti stopil iz sence bra-
ta Jožeta, ki je kar nekaj poprejšnjih sezon kraljeval 
na vrhu najboljših »krotilcev vajeti« v Sloveniji.

V lanski sezoni je Janko Sagaj v 55 nastopih slavil 14-
krat, temu je dodal 12 drugih in 8 tretjih mest. Prav 
število drugih mest ga je na koncu postavilo na sam 
vrh, saj je brat Jože, s katerim sta bitko za vozniški 
prestol bila že v letu 2019, osvojil enako število zmag, 
a kar šest drugih mest manj. 

Janko Sagaj je večino, kar 33 nastopov, lani opravil 
v tujini – nekaj v Budimpešti, glavnino pa v Italiji, 
največ v Trstu. V Sloveniji je tako nastopil le 22-krat. 
Šest zmag je zbral na tujih hipodromih, od tega kar 
tri v Budimpešti. Osvojil jih je s svojim najboljšim 
konjem lanskega leta, ki je tudi zmagovalec derbija 
v Ljutomeru. Trikrat je slavil tudi v Italiji, dvakrat s 
Tars Starsom, ki po lanski odpovedi Šampionata tako 
ostaja aktualni šampion Slovenije iz leta 2019, enkrat 
pa tudi z Analin, ki je lani v derbiju osvojila drugo 
mesto.

Kar polovico od osmih domačih zmag je Janko privo-
zil na otvoritvenem dnevu v Krškem. Dve s konjema 
iz domačega hleva, dve pa kot voznik za najboljše-
ga trenerja lanske sezone Zvonka Osterca. S tem je 
Janko, ki sicer redko sede za konje drugih trener-
jev, dokazal, da se zna tudi v situacijah, ki naj bi po 
kasaških prepričanjih zahtevale nekoliko drugačna 
znanja, odlično znajti.

Kot smo že omenili, je bil vrhunec Sagajeve sezone 

2020 derbi v domačem Ljutomeru. Janko, ki je sicer 
marljiv zbiratelj zmag v rejskih dirkah (osvojil je že 
praktično vse, od prvenstev 2-letnikov, 3-letnikov do 
Šampionata), je na ta dan v svoje vitrine pospravil še 
svoj prvi derbi – največjo lovoriko kasaštva. Da je bil 
dan popoln, je družina Sagaj dosegla fenomenalen in 
težko ponovljiv uspeh, poleg Jankovega brata Jožeta 
moramo omeniti še očeta Jožeta, zmagovalca derbija 
leta 1992 z Durasom. Trije v njihovem hlevu vzreje-
ni kasači so namreč končali na prvih treh mestih v 
derbiju. Poleg veličastne zmage lani neprekosljivega 
Mauglija je drugo mesto pripadlo kobili Analin, tret-
je pa Don Saxoju.

Če zaokrožimo s številkami, je Jankovo vozniško 
leto 2020 izgledalo takole: v dirkah je skupno sedel 
za 15 kasačev, z njimi odpeljal 55 dirk in se veselil 
14 zmag. Zmage je dosegel s šestimi kasači, največ 
z Mauglijem. Prav z njim je dosegel tudi najhitrejši 
kilometrski čas sezone 1:13,7 v italijanski Padovi. 
Zmagam je dodal še 12 drugih mest ter osem tret-
jih, kar pomeni, da je bil odstotek zmag sijajnih 25 
odstotkov, odstotek uvrstitev med prve tri pa kar 62. 
Skupno je s kasači privozil za 32.400 evrov nagrad.

Avtorji: Vito Šadl in krzs.si  |  Foto: Boris Vranić

JANKO SAGAJ
PONOVNO
A�6G:6\+ǎoG{A+8
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Zvonko Osterc je še drugič, odkar Kasaška zveza 
Slovenije podeljuje nagrade v okviru tradicionalne 
vsakoletne kasaške akademije, postal najboljši trener 
leta. Dvakrat je s svojo Kobilarno OZT osvojil tudi 
naziv najboljšega lastnika. V lanski sezoni so njegovi 
konji nastopili na 52 dirkah in slavili na skoraj tret-
jini od teh, to je na 17-ih tekmah. Poleg tega se je 
Zvonko veselil še petih drugih in sedmih tretjih mest 
svojih varovancev.

Zvonko Osterc, kasaškim ljubiteljem znan tudi kot 
»Pezdo«, je zmeraj nasmejan, energičen in neu- 
trudljiv 60-letnik. Poleg treninga, kidanja in oskrbe 
polnega hleva konjev se na dirke redno odpravlja na 
hipodrome, kamor večina slovenskih trenerjev še ni 
stopila – v Firence, Milano ali Padovo. Večino svojih 
nastopov je tako v lanskem »korona« letu opravil v 
tujini, predvsem v Italiji. Zvonko že več kot desetletje 
zahaja k našim zahodnim sosedom in velja za pio- 
nirja slovenskih obiskov na italijanskih hipodromih. 
Skoraj polovico lanskih dirk so njegovi kasači odtekli 
v Trstu, in sicer kar 23-krat, pri tem pa dosegli tudi 
štiri zmage. Vseh nastopov v Italiji je zbral kar 33.

Iz treh hipodromov je Osterc v lanskem letu prišel 
neporažen: zmagoval je v Komendi (en nastop in ena 
zmaga), Krškem (dva nastopa, dve zmagi) in Bolog-
ni (dva nastopa, dve zmagi). Na slovenskih ovalih 
so Osterčevi varovanci zabeležili 16 štartov in slavili 
kar polovico izmed njih. Največja zmaga je gotovo 
lovorika z Ljubljanske milje, ki jo je s časom 1:15,5 
odnesel Take Me Home.

Zanj Zvonko pravi, da je glavni razlog, zakaj je os-
vojil laskavi naziv trenerja leta: »Do naslova mi je 
lani vsekakor pomagal Take Me Home s svojimi 12 
zmagami, s čimer mi je pomagal premagati nekatere 

mlajše odlične trenerje, recimo Janka Sagaja. Sicer pa 
mi največ pomeni, kadar uspem do dobrih rezultatov 
pripeljati konje lastne reje, bodisi slovenske bodisi 
italijanske, kot so bili na primer Lassa Red, Leonidas 
OZ, Regina OZ in Sabina WF OZ.«

Dodaja, da je letos dopolnil 60 let in čedalje težje 
opravlja fizične napore, ki jih zahteva poln hlev kon-
jev. Ponosen je, da je že drugič osvojil naziv trener 
leta in dvakrat tudi naslov lastnik leta kot Kobilarna 
OZT. V šali dodaja, da voznik leta verjetno nikoli ne 
bo postal, čeprav v isti sapi resno zatrdi, da bi zagoto-
vo še sedel v sulki, če bi mu italijanska zveza priznala 
amatersko licenco. »Tako kot včasih kakšni italijanski 
amaterji odpeljejo dirko zame, bi gotovo znal odpelja-
ti tudi sam,« se pikro namuzne vedno iskren in pron-
icljiv Pezdo.

V resnem tonu nadaljuje, da so dobri poslovni odno-
si med trenerjem in voznikom nujni za uspehe na 
stezi: »Srečo imam, da dobro sodelujem z odličnimi 
vozniki. V Italiji je to Paolo Scamardella, ki mi včasih 
pomaga priti do kakšnega drugega odličnega vozni-
ka, če sam ne more voziti. V Sloveniji pa večinoma 
vozita Jože in Janko Sagaj. Za trenerja je ključno, da 
sodeluje z dobrimi vozniki, kajti šele tako lahko konji 
dosežejo potencial v dirki, v nasprotnem primeru pa 
lahko vozniške napake izničijo precej truda in dela v 
treningu.«

Sicer pa Zvonko rad deli svoje modrosti z drugimi. 
Mlajši generaciji, ki bi želela ustvarjati uspehe na 
stezi, svetuje: »Treba je vztrajati, poleg tega pa samo 
delo, delo in delo. Vsakemu konju se je treba posveti-
ti in poskusiti najti tisto, kar potrebuje. Trening je 

Avtorji: Vito Šadl in krzs.si  |  Foto: Jošt Dolinšek
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trening in mimo tega ne gre, a sam bi prednost pred 
delom v sulkiju dal drugim stvarem. Zame je bolj 
pomembno, da ima konj primeren izpust, primerno 
prehrano in da rad poje, kar dobi. Tudi nega mora 
biti na najvišjem možnem nivoju. Bližnjic ni.«

Ob koncu strne, da vseh njegovih uspehov ne bi bilo 
brez družine, ki trdno stoji za njim, ter kopice po-
magačev, od katerih je še posebej vesel mladih rok, ki 
mu pomagajo. »Moram se zahvaliti družini, pa tudi 
mladini, ki mi rada pomaga: Erazem, Veronika, Jure, 
Anej, Tiara, Urška, Ana, Jaka in Marie.«

Vroč nedeljski popoldan je bil kot nalašč za obisk že 
tradicionalnih »kujskih dirk« za gostilno Zorko, kjer 
so se zbrali številni ljubitelji kasačev in kasaškega 
športa. Na 750 metrov dolgi stezi za trening so si lah-
ko obiskovalci ogledali devet ekshibicijskih kasaških 
dirk, še posebej zanimiva je bila dirka pripravnikov 
in dirka za šampionat Slovenije.

Celotno prireditev je povezoval Branko Hrga, vlogo 
sodnika pa sta prevzela Slavko Jureš in Matija Galun-
der. V prvi dirki je zmago slavil Marko Slavič s Pegi, 
v drugi dirki pod pokroviteljstvom občine Križevci 
je slavil Franc Jureš s konjem Antom. Tretjo in četr-
to dirko je osvojil Branko Seršen s konjema Floto in 
Fauna V.

Sledila je dirka pripravnikov, kjer so se za zmago 
potegovali mladi nadobudneži, ki že kažejo voljo po 
profesionalnem udejstvovanju v kasaških dirkah. V 
dirki je slavila Janica Nushol z Oreo, drugo mesto 
je osvojil Jaka Blaž z Jerry Joe, tik za njima pa je v 
cilj pripeljal Erazem Kos s kobilo Estelle de la Dive. 
Udeleženci dirke za Šampionat Slovenije za ponije 
so imeli dve kvalifikacijskih dirki in nato še veliki 
finale. Prav vsi udeleženci so navdušili občinstvo. V 
veliki finale so se uvrstili Aleksander Zaletel z Luko 
Valvazorjem, Miha Kepic z Bembi in Karin Kepic z 
Bebi. Na koncu sta slavila Aleksander Zaletel in Luka 
Valvazor. 

Za vse žejne in lačne obiskovalce je bilo dobro 
poskrbljeno. Na voljo je bil langaš in pečen vol z 
žara, vsi pa so se lahko posladkali s prleško gibanico 
in brezplačnimi palačinkami. 

Avtorji: Urška Osterc  |  Foto: Veronika Kos, Janče Gartner
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Zbral in pripravil: Milan Majcen



93G L A S  O B Č I N E

www.obcina-krizevci.si

ŠPORT IN REKREACIJA

V četrtek, 1. 7. 2021, je potekalo Pokrajinsko prven-
stvo članic DU Pomurja v tekmovanju ženskega pika-
da. Tekmovanja se je udeležilo šest pomurskih ekip, 
med katerimi so bile tudi naše članice DU Križevci. 
Tekmovanje je potekalo v »Gezovih jamah« na Moti 
pri Cvenu. Tokrat so naše članice osvojile prvo mes-
to in si s tem zagotovile nastop na državnem prven- 
stvu, ki bo potekalo jeseni. Naša članica ekipe Marija 
Brunčič je bila izbrana za najboljšo igralko pikada 
na prvenstvu in prejela medaljo. Čestitamo ekipi DU 
Križevci in jim želimo vso srečo ter dober met na 
državnem prvenstvu. 

dSG8G6�A8�ǎdoV\��A�ǎA�ǎ�V}�oAGǎ
PRVENSTVO V PIKADU Avtor:  Milica Hamler
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Epidemija covida-19 je povzročila eno največjih kriz 
v zadnjem stoletju, ki je korenito spremenila naša 
življenja, in učinkovita cepiva so v tem trenutku edi- 
no realno upanje, da se epidemija ne bo ponovila 
tudi v naslednji hladni sezoni. 

Najboljša zaščita je cepljenje: K preprečevanju 
širjenja virusa lahko pomembno prispeva vsak od 
nas. Pri tem je najpomembnejše, da upoštevamo pri-
poročena zaščitna ravnanja: vzdržujemo medosebno 
razdaljo vsaj 2 metra, pravilno nosimo masko, skrbi-
mo za higieno rok, zmanjšamo medosebne stike in 
v primeru bolezni ostanemo doma. Najučinkovitejši 
ukrep za zaščito našega zdravja in zdravja naših bliž- 
njih je cepljenje, ki predstavlja najboljšo zaščito pred 
boleznijo in težavami, tveganji ter posledicami, ki jih 
prinaša covid-19. 

Okuži se lahko vsakdo od nas: Z novim koronaviru-
som se lahko okuži vsak, tako starejši kot tudi mlajši, 
izkušnje pa kažejo, da imajo težji potek bolezni starej- 
še osebe in osebe s kroničnimi obolenji (npr. bolezni 
dihal, sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni, rak 

ipd.). Med skupinami, ki jim Svetovna zdravstvena 
organizacija in Centri za nadzor bolezni še posebej 
priporočajo cepljenje, so zato tudi kronični bolniki 
in starejši od 60 let, ki predstavljajo več kot 30 % vseh 
okuženih v Sloveniji.

Varnost in učinkovitost cepiv: Skrb glede varnosti 
in učinkovitosti cepiv je odveč. Vsa cepiva morajo 
namreč skozi točno določene postopke testiranja in 
ocenjevanja, kjer se preverja njihova učinkovitost in 
varnost. Cepiva proti covidu-19 so bila preizkušena 
v kliničnih testiranjih, v katerih je sodelovalo več 
deset tisoč ljudi, kljub strnjeni časovnici pa so bili 
upoštevani vsi pomembni vmesni koraki.

Zaščitimo sebe in druge: Odločitev za cepljenje 
proti covidu-19 je vsekakor v rokah vsakega posa-
meznika, odgovornost do drugih pa je v rokah nas 
vseh. Ne pozabimo, da je cepljenje proti covidu-19 
tudi izkaz odgovornosti do tistih, ki so lahko krhkega 
zdravja in podvrženi resnim zapletom. Ko bomo na 
vrsti, se torej cepimo. S tem namreč izkazujemo skrb 
zase in za vse okoli nas. 

Pomembno je, da za uspešno obvladovanje epidemi-
je stopimo skupaj. Zato se čim prej nalezimo dobrih 
navad in se cepimo v čim večjem številu.

Dodatne informacije o cepivih in cepljenju lahko 
najdete tudi na posebni spletni strani Nacionalnega 
inštituta za zdravje, www.cepimose.si. 

ǉA�:�{+@GǎZ�
�GV+(ǎA�o��ǎƿ
CEPIMO SE«

Verjetno ga ni starša, ki se ne bi srečal z ušmi na 
otrokovi glavi. Ta drobna zalega nas vedno zno-
va navda s paniko. Pojav ušivosti je razširjen po 

vsem svetu, izbruhi pa se najpogosteje pojavljajo v 
predšolskih in šolskih kolektivih. Prenašanje oziro-
ma okužba z ušmi in gnidami največkrat ni poveza-
na s higienskim stanjem, uši se celo raje naselijo na 
čistejših laseh. Seveda pa je zelo pomembna zame-
jitev prenašanja. Ob pojavu uši v skupini je bistve-
no odgovorno ravnanje vseh staršev, saj imajo le-ti 
ključno vlogo pri preprečevanju ušivosti in odprav- 
ljanju uši pri otrocih. Lasišče pregledamo vsaj enkrat 
tedensko, posebej pri otrocih, ki obiskujejo vrtec ali 
šolo.

Avtor: Daniela Zelko Puklavec, Lekarna Križevci, d. o. o

SE OTROK PRASKA 
PO GLAVI?
SG{GVƨǎd\+Ƭ

http://www.cepimose.si
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Kakšne so uši?
Naglavna uš je majhna žuželka sivo bele barve, ko 
pa se nahrani s krvjo, se obarva rdeče rjavo. Je brez 
kril in živi na človeškem lasišču. Najugodnejši predel 
lasišča, kjer najdemo uši, je zatilje oziroma področje 
za ušesi. Življenjska doba uši je okoli osem tednov. V 
tem času lahko samica izleže tudi do tristo jajčec, ki 
jih prilepi na lase. Iz teh jajčec oziroma gnid na laseh 
se po približno 7 do 9 dneh izleže mlada uš, ki spolno 
dozori in se začne razmnoževati po približno desetih 
dneh. Naglavne uši se na lasišču hranijo s krvjo, iz 
česar tudi izhajata srbeč občutek in rdečica ob okuž-
bi z njimi. Na začetku okužbe z ušmi so znaki blažji, 
kasneje pa se srbenje in rdečica okrepita. 

Kako se širijo?
Naglavne uši so plazeče žuželke, ki ne poskakujejo, ne 
skačejo, ne letajo. Običajno se prenesejo z neposred-
nim dotikom glave z glavo, na kateri so uši. Posredno 
pa se prenašajo redkeje prek glavnikov, pokrival, bri-
sač, posteljnine ali igrač. Zato otrokom odsvetujemo 
medsebojno menjavo kap, čelad, glavnikov, krtač. Za 
ušivost smo dovzetni vsi, ne glede na spol, starost ali 
socialno-ekonomski status. Barva in dolžina las nista 
pomembni, vendar na dolgih laseh uši težje odkrije-
mo in odpravimo. Uši zunaj lasišča ne preživijo dol-
go.

Preprečevanje in odkrivanje uši
Za preprečevanje je pomembno redno pregledovan-
je lasišča. Smiselno je, da ga pregledamo vsaj enkrat 
tedensko, posebno pri otrocih, ki obiskujejo vrtec 
ali šolo. Če najdemo uši pri družinskem članu ali 
pa dobimo obvestilo, da so se uši pojavile v kolek-
tivu, lasišče pregledamo vsak dan pri dobri, najbolje 
pri dnevni svetlobi. Za pregled je najboljši zelo gost 
glavnik, s katerim prečešemo lase nad umivalnikom 
ali belo brisačo. Ko uši odkrijemo, ne čakamo, am-
pak se lotimo temeljitega odpravljanja takoj, da se ne 
namnožijo. Najprej preglejmo glave vseh družinskih 
članov, potem pa pričnimo s postopkom odstranje-
vanja.

Kako se lotimo odstranjevanja uši?
Za odstranjevanje uši je na voljo več preparatov. 
Večinoma so to sredstva, ki delujejo na uši in gnide 

mehansko. Vsebujejo olja, ki delujejo tako, da obda-
jo uši z ovojem, zaradi česar se zadušijo in odmrejo, 
gnidam pa raztopijo vezivo, s katerim so pritrjene na 
lase, zato tudi gnide propadejo. Odpornost na pri- 
pravke ni mogoča.

Na voljo so različni pripravki npr. šamponi, losjoni, 
geli, pršila. Pri njihovi uporabi pa je izjemnega po- 
mena skrbno upoštevanje navodil za uporabo. Prepa-
rat nanesemo na lasišče in ga skrbno razporedimo 
po vsem lasišču ter pustimo, da deluje predpisan čas. 
Nato lasišče izperemo z vodo in obrišemo z brisačo. 
Po umivanju z omenjenimi pripravki ne pozabimo na 
prečesavanje las z gostim glavnikom, da odstranimo 
mrtve uši in gnide. Uporabljajmo tudi balzam za lase, 
ki bo prečesavanje  olajšal, hkrati pa bo naredil lase 
bolj gladke in mehke, kar otežuje oprijemljivost jaj- 
čec. Ne glede na preparat postopek obvezno ponovi-
mo čez 7 do 10 dni. Med prvim in drugim postopkom 
dnevno prečesavamo lasišče z gostim glavnikom. 

Za dojenčke, zelo majhne otroke in otroke, pri ka- 
terih ne smemo uporabljati tovrstnih preparatov, pri-
poročamo uporabo belega vazelina, s katerim lasišče 
premažemo, ga zavijemo v plenico ali pokrijemo s 
kopalno kapo ter pustimo pokritega čez noč. Posto-
pek izpiranja navadnega vazelina iz lasišča traja več 
dni.

V lekarni so na voljo tudi elektronski glavniki, ki ob 
prečesavanju zaznajo uš ter jo uničijo. Ob tem ko smo 
se lotili odpravljanja uši na lasišču, pa seveda tudi iz-
vedemo spremljajoče ukrepe. V nasprotnem prime- 
ru se lahko namreč uši ponovno pojavijo. Glavnike 
in krtače operemo v vroči vodi (več kot 60 °C), prav 
tako perilo (oblačila, brisače, posteljnino), ki je bilo 
v stiku z lasmi. Predmete, ki jih ne moremo oprati, 
vstavimo v plastično vrečko, ki jo tesno zatisnemo in 
pustimo za 10 do 14 dni na sobni temperaturi ali 24 
ur v zmrzovalniku. Posesamo oblazinjeno pohištvo 
in preproge. 

Kako se lahko vsaj malo zaščitimo pred ušmi?
Izogibamo se medsebojni izmenjavi krtač, glavnikov, 
oblačil, brisač in pokrival (kap, šalov, čelad ...). 
Če imamo dolge lase, je bolje, da so tesno spe-
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Nesreča in bolezen tudi v naši občini ne počivata, zato 
je helikopterska nujna medicinska pomoč (HNMP) 
tudi na našem področju postala nepogrešljiv člen 
v primerih hude nenadne bolezni ali poškodbe, ki 
zahteva obravnavo v UKC Maribor ali UKC Ljublja-
na. Izvajalca helikopterskih prevozov za potrebe nuj- 
ne medicinske pomoči v naši državi sta Slovenska 
vojska in Slovenska policija.

Ekipo poleg pilotov sestavljata še izkušen zdravnik 
in zdravstvenik. V primeru hude nenadne bolezni ali 
poškodbe je na kraj v občini napotena ekipa nujne 
medicinske pomoči iz ZD Ljutomer, ki sicer pokri-
va zdravstveno oskrbo občanov. Izkušena ekipa iz 
Ljutomera obolelemu ali poškodovanemu nudi vso 
potrebno nujno medicinsko pomoč. V večini pri- 
merov ekipa za nujno medicinsko pomoč ZD Lju-
tomer (NMP) po oskrbi osebo prepelje v regijsko 
splošno bolnišnico. Če pa narava nenadne bolezni 
ali poškodbe presega zmožnosti ustrezne obravnave 
v regijski splošni bolnišnici, je tako osebo treba čim-
prej prepeljati v UKC Maribor. 

Avtor: Janče Gartner  |  Foto: arhiv NMP Ljutomer

(�:+8GS`�VZ8�ǎ
SVo�ǎSG@G�
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ti. V družinah z otroki, ki obiskujejo vrtec ali šolo, 
družinskim članom vsak teden doma pregledujemo/
prečesavamo lasišče. Če dobimo obvestilo, da so se v 
šoli ali vrtcu pojavile uši, pa vsak dan. Če najdemo 
uši, pri vseh, ki imajo uši ali žive gnide, še isti dan 
izvedemo odstranjevanje in obvestimo vse, ki so bili 
z njimi v tesnem stiku. Obstajajo tudi zaščitna prši-
la, s katerim preventivno popršimo lase in postopek 
ponavljamo vsak drugi dan.

Zaključek 
Naglavne uši niso nevarne, so pa zelo nadležne 
in neprijetne. Ključno vlogo pri preprečevanju in 

odpravljanju ušivosti imajo starši. Verjamem, da 
bomo s pomočjo teh nasvetov ušem zlahka kos. Uši 
in gnid se lahko tako učinkovito znebimo, še enkrat 
pa je treba poudariti, da je ob okužbi z njimi ključne-
ga pomena tudi obveščanje okolice okuženega. Uši 
lahko, ne glede na higieno, dobi vsak. Njihovo izko-
reninjenje pa je, še posebno v velikih skupinah ljudi, 
pogojeno z usklajenim delovanjem in odgovornim 
ravnanjem vseh staršev. O izbiri učinkovitega sred-
stva za odstranjevanje se posvetujemo v lekarni ali z 
zdravnikom. Za vsa dodatna vprašanja ali navodila 
smo vam v lekarni vedno na voljo.

SANITETNI REŠEVALNI
PREVOZI

NENUJNI MEDICINSKI PREVOZI, Stanislav Nedeljko s.p.
Lukavci 64, 9242 Križevci pri Ljutomeru

www.medicinski-prevozi.si

Naročanje:
041-800-091
02/588-1738
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Ekipa NMP ZD Ljutomer preko Regijskega centra za 
obveščanje (Reco) aktivira HNMP. Reco hkrati aktivi-
ra ljutomerske gasilce, ki poskrbijo za varen pristanek 
helikopterja, če je nesreča na cesti, pa se aktivira tudi 
policijo. Ekipa NMP ZD Ljutomer v komunikaciji z 
ljutomerskimi gasilci določi najprimernejšo točko za 
pristanek helikopterja. Prav tako do prihoda HNMP 
na kraj dogodka poteka komunikacija med ekipo 
NMP ZD Ljutomer in ekipo HNMP. Mesto pristan-
ka mora biti varna ravna večja površina, ki zdrži več 
ton potisne teže ob pristanku in vzletu helikopterja. 
V okolici ne sme biti dreves, žic električne infra- 
strukture in podobnih ovir, prav tako za pristanek ni 
primerna suha zemeljska površina, kot so njive, saj 
lahko prah poškoduje motorje določenih helikopter-
jev. Mesta pristanka so pogosto travnate površine na 

hipodromih ali cestišča. HNMP potrebuje za prihod 
iz Maribora do naših krajev največ 15 minut od klica. 
Za občane na področju občin UE Ljutomer je to zelo 
dobrodošlo predvsem zaradi tega, ker ekipa NMP ZD 
Ljutomer po tem, ko osebo izroči helikopterski ekipi 
nujne medicinske pomoči, ostane na svojem terenu 
na razpolago ljudem. Že nekaj časa potekajo aktiv-
nosti, da bi na ljutomerskem hipodromu uredili us-
trezno pristajališče za helikopter. Verjamemo, da bo 
po koncu težav, ki jih predstavlja svetovna epidemija, 
prišlo do realizacije.

Nedavno je helikopter Slovenske vojske z ekipo 
HNMP pristal na hipodromu v Križevcih. Upajmo, 
da bo tovrstnih intervencij v naši občini čim manj.

Za: 
á�_FUTXQJSJ�
á�ZUTPTOJSHJ�
á�PRJYJ�
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vedno blizu

Novo  v Deželni banki Slovenije!

Mi znamo z ljudmi.

•  PAKET ZA DOPOLNILNO 
DEJAVNOST NA KMETIJI, ki 
kmetovalcem omogoca cenovno bolj 
ugodno bancno poslovanje.

•  UGODEN KREDIT ZA NAKUP 
TRAKTORSKIH PRIKLJUCKOV 
z rocnostjo od 1 leta do 3 let in 
nespremenljivo ali spremenljivo 
obrestno mero.

•  PAKET »KREDIT + ZAVAROVANJE« 
- do 31. 5. 2014 vam ob sklenitvi 
kateregakoli kredita za kmetijsko 
dejavnost nudimo 15 % popust pri 
kmetijskem zavarovanju posevkov in 
plodov ter 0,10 o. t. nizjo obrestno 
mero kredita za kmetovalce. 
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� WHU�VWDOQD�EUH]SOD�QD�XSRUDED�PRELOQH�
EDQNH�P'%6�

5WNIWZýNYJ�XJ�SFR�NS�N_PTWNXYNYJ�ÅYJ[NQSJ
ZLTISTXYN��PN�XRT�ONM�UWNUWF[NQN�_F�ST[J�XYWFSPJ�

5FPJY�ZLTISTXYN�_F�ST[J�XYWFSPJ

Vabljeni v eno izmed naših poslovalnic,
kjer so vam na voljo naši svetovalci.

'H]HOQD%DQND6OR GH]HOQD�EDQND�VORYHQLMD\\\�IGX�XN

?FRJSOF[T�GFSPJ�[FR�GWJ_UQF�ST�ZWJINRT�RN�
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9WFINHNOF��_FSJXQON[TXY��TI_N[STXY�NS�HJST[SF�ZLTISTXY��
YT�OJ�)JýJQSF�GFSPF�8QT[JSNOJ�

Cenovno ugodna ponudba za
PREBIVALSTVO in PODJETJA.

� 5TSZOFRT�[FR�
 á ugodne stanovanjske kredite,
� á�razliËne vrste ostalih kreditov in varËevanj,
 á�poslovne pakete za podjetja in s. p.-je,
 á�kredite za kmete,
 á�ugodnosti za mlade,
 á�sodobno elektronsko poslovanje in
 á�zavarovanja.

;QOZIST�[FGQOJSN�[�UTXQT[FQSNHT�[�[FÅN�GQNýNSN��
0WNüJ[HN��0WNüJ[HN�UWN�1OZYTRJWZ�����9���������������

TI�UTSJIJQOPF�IT�UJYPF��TI������IT�����ZWJ�NS
TI�����IT�������ZWJ�
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ZDRAVJE

MIŠJA MRZLICA

Kako bolezen poteka?

ͻ��ŽůĞǌĞŶƐŬŝ�ǌŶĂŬŝ�ƐĞ�ŽďŝēĂũŶŽ�ƉŽũĂǀŝũŽ�Ϯ�ĚŽ�ϰ�ƚĞĚŶĞ�ƉŽ�ŽŬƵǎďŝ͕�ůĂŚŬŽ�ƉĂ�ǀƐĞ�ŽĚ�ŶĞŬĂũ�ĚŶŝ�ĚŽ�ĚǀĞŚ�ŵĞƐĞĐĞǀ͘ �
ͻ��ŽůĞǌĞŶ�ƐĞ�ǌĂēŶĞ�ŶĞŶĂĚŽŵĂ�ǌ�ǀŝƐŽŬŽ�ǀƌŽēŝŶŽ͕�ŵƌǌůŝĐŽ͕�ŵŽēŶŝŵ�ŐůĂǀŽďŽůŽŵ�ŝŶ�ďŽůĞēŝŶĂŵ�ǀ�ůĞĚǀĞŶĞŵ�ƉƌĞĚĞůƵ�ŝŶ�ƚƌĞďƵŚƵ͘�
ͻ�WŽũĂǀŝũŽ�ƐĞ�ŵŽƚŶũĞ�ǀŝĚĂ͕�ďŽůĞēŝŶĞ�Ɖƌŝ�ŐŝďĂŶũƵ�ŽēĞƐŶŝŚ�ǌƌŬĞů͕�ŽēĞƐŶĞ�ǀĞǌŶŝĐĞ�ƐŽ�ŵŽēŶŽ�ƉŽƌĚĞůĞ͕�ďŽůŶŝŬ�ũĞ�ǀ�ŽďƌĂǌ�ƌĚĞē͕�ŬŽƚ�
���ďŝ�ďŝů�ŽƉĞēĞŶ�ƉŽ�ƐŽŶēĞŶũƵ͘�
ͻ�<ĂƐŶĞũĞ�ƉƌŝĚĞ�ĚŽ�ŶĞŶĂĚŶĞŐĂ�ƉĂĚĐĂ�ŬƌǀŶĞŐĂ�ƉƌŝƟƐŬĂ͕�ƉŽũĂǀŝũŽ�ƐĞ�ŵŽƚŶũĞ�ǌĂǀĞƐƟ͕�Ŭƌēŝ͕�ŬƌǀĂǀŝƚǀĞ�ǀ�ŬŽǎŝ�ŝŶ�ƐůƵǌŶŝĐĂŚ�ŝŶ�
���ĂŬƵƚŶĂ�ŽĚƉŽǀĞĚ�ůĞĚǀŝĐ͘�
ͻ�KŬƌĞǀĂŶũĞ�ůĂŚŬŽ�ƚƌĂũĂ�ǀĞē�ƚĞĚŶŽǀ�Ăůŝ�ŵĞƐĞĐĞǀ͘

WƌĞƉƌĞēĞǀĂŶũĞ�ŽŬƵǎď�Ɖƌŝ�ďŝǀĂŶũƵ�ŝŶ�ĚĞůƵ�ǀ�ŶĂƌĂǀŝ

ͻ�WĂǌŝŵŽ͕�ĚĂ�ǌĂƓēŝƟŵŽ�ŚƌĂŶŽ�ŝŶ�ƉŝũĂēŽ�ƉƌĞĚ�ŐůŽĚĂǀĐŝ�ŝŶ�ŽĚƐƚƌĂŶŝŵŽ�ŽƐƚĂŶŬĞ�ŚƌĂŶĞ͘
ͻ�,ƌĂŶĞ�ŶĞ�ƉƵƓēĂŵŽ�ŶĂ�ƚůĞŚ͘
ͻ�EĞ�ƉŝũĞŵŽ�ǀŽĚĞ�ŝǌ�ŝǌǀŝƌŽǀ�ǀ�ŶĂƌĂǀŝ͘
ͻ�EĞ�ƉŽůĞǎĂǀĂŵŽ�ŝŶ�ƉŽƐĞĚĂŵŽ�ŶĂ�ŐŽůŝŚ�ƚůĞŚ͘
ͻ�^ŬƌďŝŵŽ�ǌĂ�ŚŝŐŝĞŶŽ�ƌŽŬ͘
ͻ�WĂǌŝŵŽ�ŶĂ�ƐǀŽũĞ�ŽƐĞďŶĞ�ƐƚǀĂƌŝ�ŝŶ�ũŝŚ�ŶĞ�ƉƵƓēĂŵŽ�ĚůũĞ�ēĂƐĂ�ŶĞǌĂƓēŝƚĞŶĞ�ŶĂ�ƚůĞŚ͘
ͻ�Wƌŝ�ĚĞůƵ͕�Ɖƌŝ�ŬĂƚĞƌĞŵ�ƐĞ�ǌĞůŽ�ƉƌĂƓŝ͕�ƵƉŽƌĂďůũĂŵŽ�ǌĂƓēŝƚŶŽ�ŵĂƐŬŽ͘

<Ăũ�ũĞ�ŵŝƓũĂ�ŵƌǌůŝĐĂ͍

DŝƓũĂ�ŵƌǌůŝĐĂ�ũĞ�ĂŬƵƚŶĂ�ŶĂůĞǌůũŝǀĂ�ďŽůĞǌĞŶ͕�Ŭŝ�ũŽ�
ƉŽǀǌƌŽēĂũŽ�ǀŝƌƵƐŝ͕�ŝŵĞŶŽǀĂŶŝ�ŚĂŶƚĂǀŝƌƵƐŝ͘�

<ĂŬŽ�ƐĞ�ŽŬƵǎŝŵŽ�ǌ�ŵŝƓũŽ�ŵƌǌůŝĐŽ͍

ͻ�sŝƌƵƐ�ŬƌŽǎŝ�ƉƌĞĚǀƐĞŵ�ŵĞĚ�ŐůŽĚĂǀĐŝ͕�ŬŽƚ�ƐŽ�ŵŝƓŝ͕�ǀŽůƵŚĂƌũŝ�ŝŶ�ƉŽĚŐĂŶĞ�
ͻ��ŽůĞǌĞŶ�ƐĞ�ǌ�ŐůŽĚĂǀĐĂ�ŶĂ�ēůŽǀĞŬĂ�ƉƌĞŶĞƐĞ�ƉƌĞŬŽ�ǀĚŝŚĂǀĂŶũĂ�ǀŝƌƵƐŽǀ͕ ���
���Ŭŝ�ƐĞ�ŶĂŚĂũĂũŽ�ǀ�ŝǌůŽēŬŝŚ�ŐůŽĚĂǀĐĞǀ͘
ͻ��ŽůĞǌĞŶ�ƐĞ�ŶĞ�ƉƌĞŶĂƓĂ�Ɛ�ēůŽǀĞŬĂ�ŶĂ�ēůŽǀĞŬĂ͘�

KAKO SE ZAVARUJEMO?
WƌĞƉƌĞēĞǀĂŶũĞ�ŽŬƵǎď�ĚŽŵĂ

ͻ�'ůŽĚĂǀĐĞŵ�ƉƌĞƉƌĞēŝŵŽ�ĚŽƐƚŽƉ�ǀ�ŚŝƓŽ͘
ͻ�sĂƌŶŽ�ŽĚƐƚƌĂŶũƵũĞŵŽ�ŽƐƚĂŶŬĞ�ŚƌĂŶĞ͕�ĚĂ�ŶĞ�ƉƌŝǀĂďůũĂŵŽ�ŐůŽĚĂǀĐĞǀ͘
ͻ�/ǌǀĂũĂŵŽ�ƌĞĚŶŽ�ĚĞƌĂƟǌĂĐŝũŽ͘
ͻ�WƌĞĚ�ēŝƓēĞŶũĞŵ�ƉƌĞǌƌĂēŝŵŽ�ƉƌŽƐƚŽƌ�ƚĂŬŽ͕�ĚĂ�ŶĂ�ƐƚĞǎĂũ�ŽĚƉƌĞŵŽ�ǀƐĂ�ŽŬŶĂ�ŝŶ�ǀƌĂƚĂ�ǌĂ�ŶĂũŵĂŶũ�ϯϬ�ŵŝŶ͘
ͻ�WƌŝƉƌĂǀŝŵŽ�ƌĂǌƚŽƉŝŶŽ�ŬůŽƌŶĞŐĂ�ƌĂǌŬƵǎŝůĂ͕�ŬũĞƌ�ĞŶŽ�ĞŶŽƚŽ�ƌĂǌŬƵǎŝůĂ�;ŶƉƌ͘ �sĂƌŝŬŝŶĞͿ͕�ǌŵĞƓĂŵŽ�ǌ�ĚĞǀĞƚ�ĞŶŽƚĂŵŝ�ǀŽĚĞ͘
ͻ�WŽǀƌƓŝŶĞ͕�ŬũĞƌ�ƐŽ�ŝǌƚƌĞďŬŝ�Ăůŝ�ŵƌƚǀĞ�ŵŝƓŝ͕�ƌĂǌŬƵǎŝŵŽ�Ɛ�ƉŽŵŽēũŽ�ƌĂǌƉƌƓŝůĂ͕�ǀ�ŬĂƚĞƌĞŵ�ũĞ�ƉƌŝƉƌĂǀůũĞŶŽ�ƌĂǌŬƵǎŝůŽ͘�ZĂǌŬƵǎŝůŽ�
���ŶĂũ�ĚĞůƵũĞ�ŶĂũŵĂŶũ�ϱ�ŵŝŶ͘
ͻ�Wƌŝ�ĚĞůƵ�Ɛŝ�ǌĂƓēŝƟŵŽ�ƌŽŬĞ�ǌ�ƌŽŬĂǀŝĐĂŵŝ�ŝǌ�ůĂƚĞŬƐĂ͘
ͻ�WŽ�ŬŽŶēĂŶĞŵ�ƌĂǌŬƵǎĞǀĂŶũƵ�ŝŶ�ēŝƓēĞŶũƵ�ŽĚƐƚƌĂŶŝŵŽ�ƵƉŽƌĂďůũĞŶĞ�ƌŽŬĂǀŝĐĞ�ǀ�ǀƌĞēŬŽ�ǌĂ�ƐŵĞƟ�ŵĞĚ�ƐƉůŽƓŶĞ�ŬŽŵƵŶĂůŶĞ�
���ŽĚƉĂĚŬĞ�ƚĞƌ�Ɛŝ�ƌŽŬĞ�ƚĞŵĞůũŝƚŽ�ƵŵŝũĞŵŽ�ǌ�ǀŽĚŽ�ŝŶ�ŵŝůŽŵ͘

<ĚĂũ�ŝŶ�ŬũĞ�ŶĂũƉŽŐŽƐƚĞũĞ�ƉƌŝĚĞ�ĚŽ�ŽŬƵǎďĞ͍

ͻ��ŽůĞǌĞŶ�ƐĞ�ŽďŝēĂũŶŽ�ƉŽũĂǀůũĂ�ǀ�ƉŽŵůĂĚĂŶƐŬŽ�Ͳ�ƉŽůĞƚŶŝŚ�ŝŶ�ũĞƐĞŶƐŬŝŚ�ŵĞƐĞĐŝŚ͘
ͻ�KŬƵǎŝŵŽ�ƐĞ�ůĂŚŬŽ�Ɖƌŝ�ŽƉƌĂǀŝůŝŚ�ŶĂ�ǀƌƚƵ͕�ƉŽůũƵ�Ăůŝ�ǀ�ŐŽǌĚƵ͕
ͻ�Ɖƌŝ�ēŝƓēĞŶũƵ�ŵĞƐƚ͕�ŬũĞƌ�ƐŽ�ǀŝĚŶŝ�ƐůĞĚŽǀŝ�ŝŶͬĂůŝ�ŝǌƚƌĞďŬŝ�ŐůŽĚĂǀĐĞǀ�;ŬůĞƟ͕�ƉŽĚƐƚƌĞƓũĂ͕�ƐŬůĂĚŝƓēĂͿ͕
ͻ�Ɖƌŝ�ƚĂďŽƌũĞŶũƵ�ŝŶ�ŬŽƉĂŶũƵ͕�ǌůĂƐƟ�ŶĂ�ĚŝǀũŝŚ�ŬŽƉĂůŝƓēŝŚ͘
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KULINARIKA

Prleška gibanica je živa; povezuje ljudi, ki jo radi 
pečejo, in tiste, ki jo radi poskusijo. Že osmo ocen-
jevanje prleških gibanic je znova postreglo z izjemno 
lepo razstavo in odličnimi rezultati.

Vsakoletno ocenjevanje prleških gibanic je vedno 
bolj prepoznavno. O tem je prepričan tudi predsednik 
strokovne komisije Tomaž Vozelj, ki zelo natančno 
spremlja kulinariko in njene posebnosti na lokalnem 
področju po Sloveniji. Tudi Elvira Štumpf in Zdenka 
Tompa sta bili navdušeni. Pozitivno ju je presenetilo 
število prijavljenih prleških gibanic in kar 19 jih je 
bilo pečenih v okroglem lončenem pekaču na tradi-
cionalen način. Zopet so prijetno presenetili mladi, 
saj jih je sodelovalo kar pet, mlajših od 18 let. 

V kategoriji ljubitelji prleške gibanice je bilo ocen-
jenih 18 prleških gibanic, prva tri mesta so osvojili: 

1. Majda Markovič,
2. Erazem Kos, 
3. Martina Jesenik

V kategoriji tržni ponudniki je strokovna komisija 
ocenila 8 prleških gibanic, najboljše so tokrat spekli:

1. Lončarstvo Saša Žuman, s. p.,
2. Segrap, d. o. o. ‒ Bioterme, 
3. Društvo kmetic Križevci-Veržej

Zmagovalca v obeh kategorijah sta prejela tudi okro-
gel lončeni pekač Lončarstva Žuman. 

Absolutna zmagovalka letošnjega ocenjevanja je 
postala prleška gibanica Lončarstva Saša Žuman, s.p.

V okviru projekta Prleška gibanica, ki je sofinanciran 
s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in Programa razvoja podeželja RS/CLLD, 
je letošnji Kulinarični pohod Prleška gibanica vir-
tualen. Ogledate si ga lahko na družabnih omrežjih 
in na YouTube kanalu.

Avtor/foto: mag. Tjaša Kos

8�VǎŬŰǎSV:�\8+(ǎ
GIBANIC NA
�V}�oA�@
OCENJEVANJU
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Sestavine:
0,5 l navadnega jogurta
0,5 l sladke smetane
5 žlic sladkorja v prahu
1 vaniljev sladkor
0,1 l vode
1 čajna žlička ekoloških cvetov jedilne 
   (prave) sivke
20 g želatine v listih

Postopek: V 0,1 l vode vmešamo vaniljev sladkor 
in segrejemo do vretja. Ko zavre, dodamo sivko, 
premešamo in kuhamo še eno minuto, nato umak-
nemo z ognja in precedimo. Stepemo sladko smeta-
no. Želatino namočimo v hladno vodo, da nabrekne, 
nato pa jo damo v ohlajeno vodo, v kateri smo skuha- 
li sivko, da se popolnoma raztopi. V jogurtovo zmes 
dodamo sladkor, nato raztopljeno želatino s tekočino 
in na koncu narahlo vmešamo še stepeno smetano. 
Napolnimo modelčke ali servirne kozarce in postavi-
mo v hladilnik za vsaj tri ure, da se strdi in ohladi. 
Okrasimo po želji.

Testo:
300 g ajdove moke
100 g ostre bele moke
2 dl vrele vode
2 žlici sončničnega olja
1 žlica soli

Nadev:
500 g skute
3 dl kisle smetane
1 jajce
ščepec soli
1 žlica sladkorja (po okusu)

Postopek: Ajdovo moko poparimo z osoljenim kro-
pom, premešamo in počakamo, da se ohladi. Po-
parjeni ajdovi moki primešamo ostro belo moko in 
toliko olja, da lažje oblikujemo gladko testo. Testo 
razvaljamo na pomokanem lesenem loparju na de-
belino 1 cm. Skuto, kislo smetano, jajce in sol do-
bro premešamo, nadev namažemo za prst debelo po 
razvaljanem testu, po vrhu potresemo s sladkorjem. 
Če smo sladkosnedi, smo lahko s sladkorjem bolj 
radodarni. Ajdov krapec tradicionalno pečemo v 
krušni peči, okusen pa bo tudi iz pečice. Pečemo ga 
na temperaturi  200 °C približno 20 minut. Če testo 
in nadev podvojimo in ju zložimo enega na drugega, 
bo nastala ravno tako okusna ajdova pogača, ki so jo 
tradicionalno pekli za 1. november.

Avtor/foto: Ines Osterc, Grily Naturae

Avtor/foto: Majda Markovič, Društvo kmetic Križevci - Veržej

JOGURTOVA
STRJENKA
S SIVKO

AJDOV
KRAPEC
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POPOTNIŠKI KOTIČEK

Lansko poletje smo se s sestrama Anjo in Tio, očetom 
Marjanom in fantom Maticem, po tem ko je oče že 
pred časom uspešno opravil usposabljanje za skiper-
ja (voditelja jadrnice), z jadrnico podali po Dalma- 
tinskih otokih. Vsi smo veliki ljubitelji morja, adre- 
nalina, avantur in preprostega načina življenja, ki na 
jadrnici pride še kako prav. Pot smo pričeli v marini 
v Rogoznici in nadaljevali do Ščedra, Korčule, Lasto-

vega, Visa in nazadnje Šolte. Doživetij nam resnično 
ni manjkalo.

Na pot proti Rogoznici smo se podali zgodaj zjutraj. 
V marini nas je že čakala jadrnica. Najprej je bilo tre-
ba urediti prijavo vseh članov in vso dokumentacijo. 
Ker smo prišli malo pozneje in je tudi to terjalo svoj 
čas, smo se odločili isti dan prenočiti v marini. Na 
pot smo zapluli naslednji dan zgodaj zjutraj. 

Ob 9. uri nas je vročina že dodobra prebudila. Po 
zajtrku je sledil posvet ekipe o pričetku naše poti. 
Pri načrtovanju poti je treba podrobno pregledati 
in spremljati vremensko sliko, vetrove, plimovanje, 
oddaljenost itd. V začetku smo obiskali naselje Mil-
na na zelo dobro poznanem otoku Hvaru. Ker nikjer 
nismo dobili prostega sidrišča, smo se odločili za na-
daljevanje poti do sosednjega otoka Ščedro. Vsi smo 
bili že zelo utrujeni in lačni, kajti od zajtrka nismo 
veliko jedli. Sonce je že zahajalo, nas pa je čakala še 
dvourna vožnja do otoka. Okoli 20. ure  smo prispe-
li v zaliv, za katerega se je naporna vožnja izplača-
la. Mivka, turkizno modra, kristalno čista in mirna 
voda ter sapica vetra. Tam smo jadrnico privezali na 
bojo, se kopali, oče je ujel ribo in skuhal večerjo, nato 
pa smo prijetno utrujeni odšli spat. 

Zjutraj smo se zbudili z najlepšim razgledom, ki si 
ga na dopustu želiš videti in za katerega ti ni treba 
iti nikamor, le na palubo. V miru smo pojedli zajtrk 
in spili jutranjo kavico ter nadaljevali našo pot do 
Korčule. Ker se je končno pojavilo nekaj vetra, mo-
torja nismo prižigali, odprli smo jadra in se s hitrost-
jo nekaj vozlov premikali naprej. Šele ko si ves dan na 
morju, opaziš vso lepoto morskega življenja. Večkrat 
so nas prišli pozdravit tudi delfini. Srečali smo tudi 
glavato kareto, ki spada pod ogroženo vrsto želv. Dan 
na jadrnici ob vetru je lahko zelo naporen, saj se šele 
takrat jadra v pravem pomenu besede. Jadra je glede 
na veter in cilj treba primerno postavljati, nenehno 
spremljati dogajanje v morju, preverjati navigacijo, 
jakost vetrov, globino, poslušati vreme in obvestila 
na VHF radijski postaji itd. Še posebej pa se je treba 
paziti vročega sonca, zato smo bili v največji vročini 
vedno pod streho, z majico in namazani z zaščitno 
kremo. Popoldan smo prispeli na Korčulo, kjer smo 

Avtor/foto: Sara Vaupotič

NA JADRANJU 
ZSG{A�\ƨǎ8�8Gǎ
MALO POTREBUJEŠ
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se zasidrali v neposredni bližini Vele Luke, rojstnega 
kraja Oliverja Dragojevića. Tam smo se kopali, oče je, 
kot vsak dan, skuhal pozno kosilo oziroma večerjo, 
nato smo se s  čolnom zapeljali do obale, kjer smo 
šli v trgovino, na primernem mestu pa smo morali 
odložiti tudi smeti. Ko smo se vrnili na jadrnico, nas 
je pričakal najlepši večerni prizor – rožnato obarvan 
sončni zahod, ob katerem ostaneš brez besed. 

Naslednjega dne smo pot nadaljevali proti otoku 
Lastovo. Po nekaj urah vožnje smo popoldne prispe-
li v zaliv v bližini Pasadurja. Ko se jadrnica zasidra, 
je treba preveriti, ali se je sidro dovolj dobro prijelo 
oziroma ali je zaoralo. Za to je skrbel oče, ki si je na-
del masko in se potopil preverjat, če je vse v redu. 
Lastovo spada pod naravni park, zato smo morali ta-
koj ko smo prispeli, plačati vstopnino. Po vožnji je 
bilo seveda obvezno kopanje in plavanje, nato pa smo 
se s čolnom zapeljali do obale, si privoščili pijačo in 
si ogledali del otoka. Do poznih ur smo se družili še 
na jadrnici.

Naslednji dan smo se podali na otok Vis, in sicer v 
manjše mestece Komiža. Vetra ni bilo, zato smo vozi-
li z motorjem. Del poti je potekal strogo po odprtem 
morju. Do popoldneva smo se družili, poslušali glas-
bo in spremljali dogajanje. Zapihalo je, zato sta oče 

in Matic spustila jadra. Pozno popoldne smo prispeli 
ravno ob pravem času, kajti dobili smo zadnji prosti 
privez. Po večernem kopanju, sprehodu in sladoledu 
smo se vrnili do naše jadrnice. Komiža je zvečer zelo 
osvetljena, veliko je dogajanja, zato smo le-to sprem-
ljali z jadrnice. 

Naše jadranje se je približevalo koncu, zato smo 
morali načrtovati pot proti marini, kjer smo pričeli. 
Oče je menil, da bo najbolje, če prespimo na Šolti, da 
nam pot ne bo prenaporna in bomo imeli še kaj od 
dneva. Pozno popoldne se je vreme poslabšalo, zato 
so nam pot oteževali valovi. Na južni strani Šolte smo 
našli zaliv, kjer je bilo dokaj mirno in zaščiteno pred 
severnimi vetrovi, ki so bili napovedani za tisto noč. 
V zalivu je bilo več jadrnic. Po uspešnem privezu smo 
spoznali posadko sosednje jadrnice in se več ur ko-
pali. Otoka se bomo vsekakor spominjali po kristal-
no čisti turkizni vodi in čudovitem naravnem okolju. 

Po jutranjem kopanju in nekajurni vožnji smo 
popoldan prispeli v marino. Še preden pa smo 
zasidrali, smo na bencinski črpalki napolnili 
zalogovnik goriva za naslednjo skupino jadralcev. 
Zadnji dan smo izkoristili za kopanje na tamkajšnji 
plaži in čiščenje jadrnice. Večer je bil namenjen po-
tepu po Rogoznici, nato pa smo še zadnjič prenočili 
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na jadrnici v marini. Pred našim odhodom so zapo- 
sleni tamkajšnje marine le še preverili, ali je jadrnica 
v brezhibnem stanju.

Na jadranju spoznaš, kako malo pravzaprav potre-
buješ. Vsako noč lahko preživiš v drugem zalivu in 
obiščeš več krajev, plaž in otokov. Tudi dnevi poteka-
jo hitreje, saj se nenehno nekaj dogaja. Sladke vode 

na jadrnici je malo, zato je treba z njo ravnati varčno, 
čeprav bencinske črpalke ob točenju goriva nudijo 
tudi možnost polnitve rezervoarja za vodo. Poso-
do je velikokrat treba oprati kar v morski vodi, tudi 
tuširanje je skromno. Pa vendar se vse da, če se hoče.

Za nepozabno dopustovanje na jadrnici smo odšte-
li manj kot za dopustovanje v apartmaju ali hotelu. 
Cene jadranja se razlikujejo tudi glede na čas se-
zone. Jadrat smo se podali ob koncu avgusta, ko so 
cene jadrnic že nižje kot na začetku sezone. Dopust z 
jadrnico je nedvomno ena boljših izkušenj v življen-
ju. Predstavlja popoln umik od klasičnega dopusto-
vanja na kopnem, saj nudi možnost obiska različnih 
lokacij v relativno kratkem času. Čar je tudi v neneh-
nem bivanju na prostem in na odprtem morju. Pri 
najemu jadrnice je pomembno izbrati dobro agencijo 
za najem plovila, najpomembneje pa je seveda ime-
ti dobrega skiperja. Ta mora do potankosti poznati 
morje,  načrtovati morsko potovanje in poskrbeti, da 
se vsi prisotni na plovilu vrnejo živi, zdravi, srečni in 
zadovoljni. 

Dalmacija je res čudovita in polna lepih krajev. 
Jadranje pa je brez dvoma ena izmed najboljših 
možnosti za poletni dopust. 
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Rubrika domači nasveti se nadaljuje tudi v tokrat-
nem glasilu. Naj vam nasveti koristijo. Za nasled- 
nje glasilo pa prispevajte tudi vi svoj domači nasvet. 
Pošljite nam ga na mail: glasobcine@gmail.com.  

1. POLŽI: Posodica s pivom bo pritegnila polže, ki 
se bodo raje opijali s pivom, kot da bi jedli našo 
solato. Posodico ali vkopan kozarec napolnimo le 
do polovice, da bodo polži »počakali« tam na naš 
obhod.

2. STEKLO: Čiščenje stekel na oknih in steklenih 
površinah je zelo učinkovito z uporabo alkohol-
nega kisa. Za čiščenje v pršilki zmešamo vodo 
in kis v razmerju 1 : 1, dobro premešamo in po-
pršimo steklo ter zbrišemo s pomečkanim časo-
pisom.

3. RJA: Znebimo se je tako, da staro orodje ali 
izdelek, ki ga želimo očistiti, namočimo za ne-
kaj dni v kis, nato pa zdrgnemo s krtačko in spe- 
remo.

4. RAZBITO STEKLO: Če se nam kdaj zgodi, da 

nam stekleni izdelek pade in se razbije, ga lah-
ko brez težav poberemo. Večje kose poberemo z 
roko, manjše pa tako, da v vodo pomočimo vato 
ali staro krpo, ki bosta z lahkoto pobrali tudi naj- 
drobnejše koščke stekla.

5. ČIŠČENJE STRANIŠČA: Za čiščenje straniščnih 
školjk lahko namesto čistil uporabimo kar koka-
kolo, ker je rahlo kisla in zato primerna kot čisti-
lo. Nalijemo jo v straniščno školjko in počakamo, 
najboljše kar čez noč.

6. LIMONIN SOK: Največ soka iz limone izcedite 
tako, da jo pred tem potopite v vročo vodo za pol 
ure.

7. VONJ ZELJA: Neprijeten vonj, ki se pri kuhanju 
zelja ali ohrovta razširi po kuhinji, preprečite 
tako, da v lonec dodate košček kruha.

8. REZANJE ČEBULE: Da se vam pri rezanju čebule 
ne bi solzile oči, žvečite žvečilni gumi. Tako bo 
manj dražilnih snovi prišlo do sluznice in posle-
dično bo manj solz.

9. PRAZNI PARFUMI: Prazne stekleničke od par-
fuma ali kolonjske vode ne zavrzite, temveč jo 
odprto postavite v omaro. Tam bo še lep čas širila 
prijeten vonj.

10. OSE: Če so se ose zelo razširile in se jih želite 
znebiti, jim nastavite past. V steklenico z ozkim 
grlom nalijte mešanico 0,5l vode, 4 žlice medu in 
kanček kisa. 

Avtor/foto: Maja Žalar

�G@��+
NASVETI
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V letošnjem letu na območju upravne enote Ljutomer 
poteče veljavnost osebnih izkaznic 2328 državljanom. 
Če ne boste potovali izven državnih meja, se vam z 
zamenjavo osebne izkaznice ne mudi. Zakon o inter-
ventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu 
pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 med dru-
gim omogoča tudi možnost uporabe osebne izkaz-
nice, ki ji je sicer že potekla veljavnost, pod omeje- 
nimi pogoji. 

Osebno izkaznico, ki ji je potekla veljavnost od 29. 
marca 2020 ali ji še poteče do 31. decembra 2021, la-
hko državljani še naprej uporablja kot javno listino za 
izkazovanje istovetnosti in državljanstva. S pretečeno 
osebno izkaznico ni mogoče prehajati državne meje, 
lahko pa se uporablja za identifikacijo na banki, poš-
ti, pri notarju … Uporaba osebne izkaznice v nave-
dene namene je mogoča zgolj na območju Republike 
Slovenije, ni pa mogoča, če je njen imetnik v tem 
času spremenil na osebni izkaznici vpisano osebno 

ime, prebivališče, ali če mu je prenehalo državljan-
stvo Republike Slovenije oziroma če fotografija ne 
izkazuje več njegove prave podobe.  

Vse tiste, ki še nimate urejene e-identitete (digitalna 
potrdila SIGEN-CA in mobilna identiteta smsPASS), 
vabimo, da na sedežu Upravne enote Ljutomer od- 
date vlogo za njeno ureditev.  

Kaj je e-identiteta? 
To je vaš osebni dokument v elektronskem svetu. 
Uporabili jo boste lahko v mnogih storitvah z drža-
vo, in sicer ne samo tistih na portalu eUprava, am-
pak tudi na drugih spletiščih države, kot npr. SPOT, 
eDavki, eZPIZ, eVŠ, eZdravje, eProstor ipd. Poleg 
oddaje vlog boste lahko s svojo e-identiteto na por-
talu eUprava vpogledali tudi v svoje lastne osebne 
podatke in prejemali v predal tudi odločitve orga- 
nov (tudi tiste, za katere ste morali sedaj na pošto 
zaradi osebne vročitve). 

o�:6�oAGZ`ǎGZ�A+(ǎ+{8�{A+�ǎ+A
UREJANJE E-IDENTITETE Vir: Uprava enota Ljutomer

Predmestni in mestni vrtovi so ekosistemi v malem. 
Predstavljajo pomembno zatočišče za mnoge orga-
nizme, ki težko preživijo na vedno intenzivnejših 
kmetijskih površinah in pozidanih območjih. Žužel-
ke so kot izjemno raznolika skupina živali ključen 
del teh ekosistemov. Velika večina živi skrita člove-
kovim očem v tleh ali rastlinju in jih navadno opazi- 
mo le, če jih načrtno iščemo. Pozornost zbujajo le 
najbolj pisani ali drugače vpadljivi predstavniki in 
seveda vrtni škodljivci, čeprav slednji predstavljajo 
le neznaten delež žuželčje favne vrtov.

Kaj lahko storimo za zdrav ekosistem na vrtu?
• Če imamo dovolj velik vrt, lahko pustimo del, 

zaraščen s plevelom. Divje rastline služijo kot 
zatočišče za žuželke in druge majhne živali, tudi 
ko preostanek vrta prekopljemo za sejanje ali ga 
poškropimo s pesticidi. 

• Če je vrt majhen, se morda lahko dogovorimo 
s sosedi za mejo iz avtohtonega grmičevja, ki je 
prav tako odlično zatočišče za živali.

• Nastavimo umetna zatočišča za žuželke. Sem 
spadajo recimo t. i. hoteli za čebele samotarke, 
narobe obrnjene lončke za rože, ki jih napolnimo 
s suho travo in postavimo na tla, pa s pridom iz-
koristijo tenčičarice in druge vlagoljubne žužel-
ke. Talnim žuželkam lahko naredimo zatočišča iz 
nalomljene lončevine ali kamenčkov v kakšnem 
kotu.

• Organske odpadke kompostiramo. Kompost je 
vsestransko uporaben, v njem pa se naseli tudi 

Avtor/foto:  dr. Jernej Polajnar

}d}�:8�
NA VRTU
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množica prebivalcev.
• Poskusimo sobivati s škodljivci, namesto da jih 

takoj zatiramo. Majhna populacija listnih uši ali 
peščica gosenic verjetno ne bo povzročila omem-
be vredne škode.

Je vaš vrt oaza biodiverzitete? Vabljeni, da sodelu-
jete v našem natečaju »Biodiverziteti najbolj prija-
zen vrt«. Navodila za prijavo so objavljena na spletni 
strani www.naturaviva.si. 

Preteklo leto je med nas prineslo mnoge spremem-
be, ki smo jih bili primorani sprejeti v naš novi vsak-
dan. Vsak izmed nas pa je imel priložnost, da iz vse-
ga nastalega izvleče kar se da najboljše.

Tukaj smo nastopili mi, prostovoljci Mladinskega 
sveta Ljutomer, ki pomagamo in nudimo podporo 
vsem generacijam na področju Prlekije. Prostovolj- 
ci iz različnih pomurskih občin, med njimi tudi iz 
Križevcev pri Ljutomeru, smo tako med epidemijo 
nesebično aktivno sodelovali pri izvajanju aktivno-
sti in nudenju pomoči v Večgeneracijskem centru 
Pomurja – enota Ljutomer. S projektom Večgene- 
racijski center po najboljših močeh pomagamo vsa-
komur, ki potrebuje kakršnokoli pomoč. Najbolj 
odmeven projekt, ki še vedno poteka, je vsekakor 
razdeljevanje viškov hrane pod sloganom Names-

to vstran, drugemu v dlan, ki ga s pomočjo vestnih 
prostovoljcev uspešno izvajamo že več kot eno leto, 
hrano pa delimo na področju celotne Prlekije. Ne-
skončno smo hvaležni trgovskim podjetjem, ki nam 
takšna dejanja skupaj s posameznimi donatorji 
omogočajo. Kot vsako leto pa tudi letos nismo po- 
zabili na naše najmlajše. Ker vemo, da je včasih res 
težko in si marsikdo počitnic ne more privoščiti, s 
skupnimi močmi prostovoljcev omogočamo brez-
plačno počitniško varstvo ob določenih terminih z 
izjemno dobrimi dogodivščinami, delavnicami in 
spoznavanjem novih prijateljev in Prlekije.

Za informacije smo Vam na voljo na 082 009 650 ali 
na msljutomer@gmail.com. Oglasite se v Večge- 
neracijskem centru Pomurja – v enoti Ljutomer, na 
Ormoški cesti 22, v času uradnih ur ali se udeležite 
aktivnosti, ki jih pripravljamo za vas.

Projekt podpirajo: Evropski socialni sklad, Minis-
trstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti ter lokalne skupnosti.

Avtor/foto: Katja Marinič

{�ǎG:6\+ǎ6d`V+

http://www.naturaviva.si
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V Društvu SOS telefon za ženske in otroke – žrtve 
nasilja, smo s 1. 1. 2021 pričeli z izvajanjem projek-
ta »Poslušamo, ne obsojamo, pomagamo – SOS za 
žrtve nasilja v družini 24 ur na dan (SOS 24/7)«, ki 
ga financira Evropska unija iz sredstev Evropske-
ga socialnega sklada. S projektom želimo približati 
dostopnost in dosegljivost programov za ženske in 
otroke, ki so žrtve nasilja, predvsem pa najbolj ran-
ljivim skupinam ter hkrati informirati in ozaveščati 
strokovno in širšo javnost. V okviru projekta smo  
vzpostavili: 

• 24-urno brezplačno telefonsko linijo 080 11 55 
za pomoč žrtvam nasilja na nacionalni ravni za 
zaupno in anonimno informiranje in svetovanje. 
Na telefonski liniji svetujemo tudi v angleškem, 
albanskem, bosanskem, hrvaškem, srbskem in 
ruskem jeziku; 

• svetovanje po elektronski pošti na drustvo-sos@
drustvo-sos.si, ki prav tako poteka v angleškem, 
albanskem, bosanskem, hrvaškem, srbskem in 
ruskem jeziku;

• pravno svetovanje v primerih nasilja v družini 
in intimnopartnerskih razmerjih ter s tem po- 
vezanih postopkih, urejanje brezplačne pravne 
pomoči, postopek prijave nasilja. Dostopno na 
telefonski številki 080 11 55 ter preko elektron-
ske pošte na drustvosos@drustvo-sos.si;

• vetovanje kriminalistke o vprašanjih, poveza-
nih s policijskimi postopki v primerih nasilja v 
družini in intimnopartnerskih odnosih. Dostop-
no na telefonski številki 080 11 55. 

Avtor: Alenka Mirt

POSLUŠAMO,
NE OBSOJAMO,
POMAGAMO

RAZNO

mailto:drustvo-sos%40drustvo-sos.si?subject=
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Martina ŠajnovičMartina ŠajnovičMartina ŠajnovičMartina Šajnovič Martina Šajnovič

Alen Šijanec

Darjan Vidnar

Jasna Dokl Jasna Dokl

Jasna Dokl

Jasna Dokl

Jasna Dokl

Mitja OstrcMitja Ostrc Mitja Ostrc

Mitja Ostrc

Oskar LikarOskar LikarOskar LikarOskar Likar

FOTOGALERIJA
A�`���6�

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

• Kmetija J.A.N.A ,
• BeEKO – Kmetija Paldauf,
• Grily Naturae – Kmetija Osterc,
• Vinogradništvo Družina Kos,
• Eko Domačija ROS, 
• SKZ Ljutomer – Križevci, 
• Terme Banovci,
• Zeliščarstvo Divjak,
• Škrget vino,
• Kmetija Koroša.

Hvala vsem!
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TOREK
31. avgust 2021
ob 11:00

SOBOTA
4. september 2021
ob 09:00

TOREK 
7.  september 2021
ob 15:00

SREDA
8. september 2021
ob 19:00

SOBOTA
11. september 2021
ob 18:00

SOBOTA
11. september 2021
ob 20:00

PETEK
17. september 2021
ob 18:00

NEDELJA
19. september 2021
ob 14:00

SOBOTA
25. september 2021
ob 08:00

Otvoritev ceste proti
OŠ Križevci

Otvoritev ulične razstave
na temo:

»Vojna za samostojno 
Slovenijo 1991«

s podnaslovom Osamosvojitvena 
vojna v Pomurju Pohod po
občini Križevci in Veržej

Srečanje
starejših občanov

in
zakonskih jubilantov

Slavičev večer

Osrednja slavnostna 
prireditev

s podelitvijo
občinskih priznanj

Zabava
pod šotorom
z ansamblom

Čuki

Koncert
Območno srečanje

lovskih rogistov
z gosti

Kasaška dirka
za pokal

Občine Križevci

Tekma šolanih psov
za pokal
»VOMAR«

OŠ Križevci
Organizator: Občina Križevci

Vaško jedro Križevci
Organizator: Območno združenje slovenskih častnikov Ljutomer

Vaško jedro pod šotorom v Križevcih
Organizator: Občina Križevci

Kulturni dom Križevci
Organizator: Kulturno društvo Križevci

Kulturni dom Križevci
Organizator: Občina Križevci

Vaško jedro pod šotorom v Križevcih
Organizator: PGD Logarovci, Občina Križevci

Vaško jedro pod šotorom v Križevcih
Organizator: Kulturno društvo Križevski rogisti

Hipodrom Ljutomer
Organizator: KK Ljutomer, Občina Križevci

društveni prostori v Lukavcih
Organizator: športno kinološko društvo Ljutomer-Križevci

PRAZNUJMO SKUPAJ 23 LET
863(ä1(*$�2%672-$�,1�'(/29$1-$�1$ä(�2%ÿ,1(

ZA VSE PRIREDITVE VELJA »PCT« POGOJ
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SOBOTA
28. avgust 2021
ob 19:00

PONEDELJEK
6. december 2021
ob 10:00

PONEDELJEK
13. december 2021
ob 18:00

NEDELJA
26. december 2021
ob 10:00

SOBOTA
15. januar 2022

TOREK
8. februar 2022
ob 18:00

Dnevi poezije
in vina

Miklavževanje
z bazarjem

Čarobni
december

Blagoslov
konjev

Zapojmo in zaplešimo
mlajši in starejši

Proslava
ob kulturnem

prazniku 

Dvorišče Župnije Križevci
Organizator: Kulturno društvo Križevci pri Ljutomeru

Vaško jedro, Križevci
Organizator: Kulturno društvo Križevci pri Ljutomeru

Kulturni dom, Križevci
Organizator: Kulturno društvo Križevci pri Ljutomerui

Vaško jedro, Križevci
Organizator: Kulturno društvo Križevci

Kulturni dom, Križevci
Organizator: DU Križevci, Veseli Prleki

Kulturni dom, Križevci
Organizator: Kulturno društvo Križevci pri Ljutomeru

NAPOVED DOGODKOV

ZA VSE PRIREDITVE VELJA »PCT« POGOJ



G L A S I L O  O B Č I N E  K R I Ž E V C I


